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turizm hareketlerinden doğan dövizlerin 
Hazineye intikali hususunda göz önünde 
bulundurulması gerekli malî tedbirlere 
dair demeci. '90:91! 

5. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 91 

1. — Vazife ile yurt dışma gidecek 
cilan içişleri Bakanı Faruk Sükan'a, dö
nüşüne kadar, Devlet Bakanı Seyfi Öz-
tüık'ün vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/564) 91:92 

2. — Alman Başbakanı Konrad Ade-
nauer'in cenaze törenine katılmak üzere 
Almanya'ya gidecek olan Başbakan Sü
leyman Dimerel'e, dönüşüne kadar, Ada
let Bakanı Hasan Dine er'in vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi. (3/566) 92, 

Sayfa 
3. — Alman Başbakanı Konrad Ade-

naur'in cenaze töreninde bulunmak üzere 
Almanyatya gidecek olan Başbakan Sü
leyman DemirePe refakat edecek olan 
Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayan-
gil'e, dönüşüne kadar, Maliye Bakanı 
Cihat Bilgehan'ın vekillik etmesinin uy
gun bulunduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
-tezkeresi. (3/&65> 92 

6. — Görüşülen işler 92:93 
1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriye

ti Emekli iSandığı Kanununun 22 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında
ki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (Millet Mec
lisi 1/145; Cumhuriyet Senatosu 1/740) 
(S. Sayısı ; 909) 93:94 

2. — İki kişiye vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanması hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî 
ve İktisadi işler ve Bütçe ve Plân komis-
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yanları raporları (Millet Meclisi 1/226; 
Cumhuriyet Senatosu 1/737) (S. Sayısı : 
907) 94:100,112:113 

3. — Salih Sıtkı Fıstıkeri'ne vatani 
'hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (Millet Mec
lisi 2/119; Cumhuriyet Senatosu 2/205) 
(S. Sayısı : 910) 100:101 

4. — Birinci Cihan Savaşında kanal se
feriyle Çanakkale muharebelerine ve İs
tiklâl Savaşına milis olarak katılan 
Mehmetoğılu İsmail Borazan'a vatani hiz
met tertibinden maaş bağlanmasına dair 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân 
(komisyonları raporları (Millet Meclisi 
2/356; Cumhuriyat Senatosu 2/204) (S. 
Sayısı : 911) 101:102 

5. — Ali Rızaoğlu 1314 doğumlu Ab-
durrahman Öagen'e vatani hizmet terti
binden maaş bağlanması hakkındaki ka
nun teklifinin Millet Meclisince 'kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Se-natosu-Ma
lî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (Millet Meclisi 
2/264; Cumhuriyet Senatosu 2/206) (S. , 
Sayısı: :912) 102:103 

sayfa 
6 — Abdullah Oğuz'a vatani hizmet 

tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun 
teklifinin Millot Meclisince kabul •oludan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Maili ve 
İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyon
ları raporları (Millet Meclisi 2/323; Cum
huriyet Senatosu 2/207) (ıS. Sayısı : 
913) 103:104 

7. — Otuzbir kişiye vatani îıizıinet ter
tibinden aylık bağlanması hakkındaki ka
mın tasarısının Millet Meclisine kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler ve Bütee ve Plân 
komisyonları raporları (Miıllet Meclisi 
1/64; Cumhuriyet Senatosu 1/738) (S. 
Sayısı : SOS) 104:109 

7. — Sorular ve cevaplar 110 

A) Sözlü sorular ve cevapları 110 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Ekrem Özden'in, İstanbul şehrinin 
trafik konusuna dair, Başbakandan söz
lü sorusu. (6/427) 110 

B) Yazılı sorular ve cevapları 110 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kactaıno-
nu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'n m, İ^or 
Bankasına dair yazılı sorusu ve İm^ar ve 
İskân Bakanı Haldun Menterjeoğlu'nun 
cevabı. (7/341) 110:111 

1. — GECEM TUTANAK ÖZETİ 

Çorum Üyesi Alâeddin Çetin, turizm hare
ketlerinden doğan dövizlerin Hazineye intikali 
hususunda göz önünde bulundurulması gerekiri 
malî tedbirler üzerinde düşüncelerini açıkladı. 

Başkan; 26 Nisan 1967 Çarşamba günü saat 
15 te Cumhuriyet Senatosu ve Millot Meclisi
nin birleşik toplantı yapacağını bildirdi. , 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan İçişleri 
Bakanı Faruk Sükan'a, dönüşüne kadar, Dev
let Bakanı Seyfi Öztürk'ün; 

Alman Başbakanı Kcnrad Adenaue-r'in ce
naze törenine katılmak üzere Almanya'ya gide
cek olan Başbakan Süleyman Demirel'e, dö
nüşüne kadar, Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in; 

Alman Başbakanı Konrad Adenauer'in ce
naze töreninde bulunmak üzere Almanya'ya 
gidecek olan Başbakan Süleyman Demirel'e re
fakat edecek olan Dışişleri Bakanı İhsan Sabrı 
Çağlayangil'e, dönüşüne kadar, Maliye Bakanı 
Cihat Biılgehan'm vekillik edeceklerine dair 

— 38 
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Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okundu, bilgi 
edinildi. 

İstanbul Üyesi Ekrem Özden'in, 427 sayılı 
sözlü sorusunun görüşülmesi, ilgili Bakan bu 
birleşimde hazır bulunmadığından gelecek bir
leşime bırailoldı. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 22 nei maddesine bir fıkra 
eklenmesi;' 

İki kişiye vatani hizmet tertibinden aylık 
•bağlanması; 

.Salih Sıtkı Fıstıkeri'ne vaıtani hizmet terti
binden aylık bağlanması; 

Birinci Cihan -Sayasında Kanal seferiyle Ça
nakkale muhabelerine ve İstiklâl Savaşma 
milis olaraik katılan Meihmedoğkı İsmail Bora^ 
zan'a vatani hizmet tertibinden maaş bağlan
ması ; 

Ali Bızaoğlu 1314 doğumlu Abdurrahmam 

Tasarılar 
1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun de

ğişik geçici 5 ve 6 ncı maddelerinin değiştiril
mesi hakkındaki 11 . 2 . 1966 tarihli ve 7244 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni (Millet Meclisi 
1/156, Cumhuriyet Senatosu 1/749) (Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân (komisyonlarına) 

2. — Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasına bâzı ilâ
veler yapılmasına dair kanun tasarlısının Mil
let Meclisince .kabul olunan metni (Millet Mec
lisi 1/62; Cumhuriyet Senatosu 1/750) (İçiş
leri ve Sosyal İşler komisyonlarına) 

3. — 9584 sayılı Posta Kanununun 1, 3, 25, 
26 ve 40 ncı maddelerinden «İş kâğıtları» keli
melerinin çıkarılması hakkında kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni (Mil
let Meclisi 1/127; Cumhuriyet Senatosu 1/751) 
(Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve İskân 'ko
misyonlarına) 

Raporlar 
4. — İki kişiye vatani hizmet tertibinden 

aylık bağlanması hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cuım-

özgen'e vatani hizmet tertibinden maaş bağ
lanması ; 

Abdullaih Oğuz'a vatani hizımet tertibin-
dan aylık bağlanması; 

Otuzbir Ikişiye vatani hizmet tertibinden 
aylık: bağlanması hakkındaki İcanun tasa
rı ve teklifleri, kabul edilen önergeler uyarın
ca, gündeme alınarak öncelik ve ivediliıkle gö
rüşüldü ve kanunlaşmaları kabul edildi. 

Gündemde görüşülecek başka madde kal
madığından 27 Nisan 1967 Perşembe günü 
saat 15 (te toplanılmak üzere Birleşime saat 
16,55 te son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Hatay 

Mehmet Ünal'dı Enver Bahadırlı 

Kâtip 
Diyarbakır 

Azimli Erdoğan 

huriyat Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Büt
çe ve Plân komisyonları raporları (Millet Mec
lisi 1/226; Cumhuriyet Senatosu 1/737) (S. 
Sayısı : 907) 

5. — Otuzbir kişiye vatani hizaııet tertibin
den aylık bağlanması hakkındaki kanun tasa
rlısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 1/64; Cumhuriyet Senatosu 1/738) (S. 
Sayısı : 908) 

6. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 22 nei maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkındaki ıkanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 1/145; Cumhuriyet Senatosu 1/740) 
(S. Sayısı : '909) 

7. — Salih Sıtkı FıstakeTİ'ne vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tek
lifinin Millet Meclisince. kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Mil
let Meclisi 2/119; Cumhuriyet Senatosu 2/205) 
(S.,Sayısı j 910) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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8. — Birinci Cihan Savaşında kanal seferiy
le Çanakkale muharebelerine ve İstiklâl Sava
şına mili's olarak katılan Möhmetoğlu İsmail 
Borazan'a vatani hizmet tertibinden maaş bağ
lanmasına daiır kanun teklifinin Millet -3.1e'di
şilice kabul olunan .metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 2/3-33; 
Cumhuriyet Senatosu 2/204) (S. Sayısı : 911) 

9. — Ali Rızaoğlu 1314 doğumlu Abdurrah-
man Özgen'e vatani hizmet tertibinden maaş 
bağlanması hakkındaki kanun teklifinin Millet 

Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (Millet Medisi 
2/264; Cumhuriyet Senatosu 2/203) (S. Sayı
sı : 912) 

10. — Abdullah Oğuz'a vatani hizmot terti
binden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İsler 
ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları (Mil
let Meclisi 2/328; Cumhuriyet Senatosu 
2/207) (S. Sayısı : 913) 

BÎRİNGi OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Baagkanveküi Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Enver Bahadırlı (Hatay), Azmi Erdoğan (Diyarbakır) 

BAŞKAN — 54 neü Birleşimi açryoruı 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır, 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzake
relere başlıyoruz, 

DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Çorum Üyesi Alâeddin Çetin'in; turizm \ 
hareketlerinden doğan dövizlerin Hazineye inti- i 
koli hususunda göz önünde bulundundması ge
rekli malî tedbirlere dair demeci. 

BAŞKAN — Çoruım Senatörü Sayın Alâed
din Çetin turizimden sağlanan dövizlerin Hazi
neye intikali hakkında gündem dışı konuşma 
istemişler. 

Nedir mevzu Sayın Çetin? Yani bunu söz
lü soru mevzuu yapamaz mısınız? 

ALÂEDDİN ÇETİN (Çorum) —Hayır . Tu
rizm mevsimi başladığı için bâzı neşriyata mut
tali oldum. Hükümeti ikaz zınımında onâru-
zatta bulunmak istiyorum, 

BAŞKAN — Yani turizm mevsimi başladığı 
için sözlü sorudan beklenen gayenin gecikebi
leceği kaygusu ile söz istiyorsunuz. 

ALÂEDDİN ÇETİN (Çorum) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ALÂEDDİN ÇETİN (Çorum) — Çok aıııh-

terem senatörler huzurunuzda kısaca da olsa 
bugün için çok ehemmiyet kesbetmiş olan bir 
konudan bahsetmek ve Hükümetin ilgisini çek
mek istiyorum. 

Turizm, Türkiye'nin 'kalkınmasında bel bağ
ladığımız mühim gelir kaynaklarından birisi ol
duğu cümlece malûmdur. Ama, maalesef tu
rizmden gelecek dövizlerin Hazineye intikali 
için bugüne kadar, yani bizde turizm sanayiini 
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kurma teşebbüsü başladığı günden beri esaslı 
hiçbir tedbir alınmadığını görmekteyiz. 

Bu sene bütçe müzakerelerinde bu işler eni
ne boyuna konuşuldu. Turizm bakımından 
dış harcamaların, yani Türkiye'den hariee gi
den turistlerin çıkardığı paranın gelen para
dan daha fazla okluğu öteden beri rakamlarla 
ileri sürülmüştür. Tedbir alınacağı da daima 
hükümetlerce belirtildiği halde 'bir tedbir alın
mamıştır. Bıı tedbirlerin güçlüğü, öyle zan
nediyorum ki, biraz da dâvanın sadece Turizm 
Bakanlığıyla .alâkalı olmayışındandır. Çünkü 
bir memlekette dövizlerin Hazineye intikalinin 
en büyük şartı para politikasıdır. Benim naçiz 
kanaatim öteden beri bizde devaını eden para 
politikasının Türk Hazinesinin nef üne olmadığı 
merkezindedir. Kendim bir maliyeci olmamak
la beraber pratik işaretlere bakarak bu hük-
*mü vermekte kendimi haklı görmekteyim. Öyle 
bir para politikası ki, turistler dövizini Mer
kez Bankasına götürmüyor, o dövizi el altından 
Hazine dışındaki kaynaklara kaçırıyor ve Ha
zineye döviz namına bir şey intikal etmiyor. 
Ama bu hal yalnız bizde mi, diğer milletlerde 
de var, fakat o raıilletler bunun çaresini bul
muşlar, meselâ bugün Fransa'da turistlere mah
sus bir mavi traveller çekler verilmektedir. 
Bunlar piyasaya sürüldüğü zaman turist % 20 
daha ucuza mal alma imkânını bulmaktadır. 
Tüccar da bunu gösterdiği zaman % 20 fazla-
siyle Fransa Merkez Bankasından Fransız fran
gı alabilmektedir. Burada Devlet ve Hazine bir 
miktar kendi parasından yani franktan kaybet
mekle beraber ihtiyacı olan doları, turistlerin 
elinde olan doları Fransız Merkez Bankasına 
çekme imkânını bulmuştur. 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan İçiş
leri Bahanı Faruk Sükan'a, dönüşüne kadar, Dev
let Bakanı S ey fi Öztürk'ün vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/564) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
vardır, okutuyorum. 

Şimdi bir milletin para. politikasının sağlam
lığını gösteren, 'bir hükümetin bir devletin 
parasının kıymetini gösteren birçok tabiî fak-

I törier vardır. Bunlardan en müh'immi de döviz
lerin doğrudan doğruya Hazineye intikalindeki 
nis'bettir. Bir milletin dövizleri döviz olarak 
Hazineye ne kadar az intikal ediyorsa onun 
para politikası da o kadar sakat demektir. 

Şifindi bu mevzu ayrı bir şey olduğu için işa
retle yetiniyorum. Yalnız, Maliye Bakanlığın
dan istirhamım şudur : Süratle ve âcil, tama
men ekonomik, tamamen ticari formüller için
de bu turistlerin paralarını Hazineye intikal et
tirecek çarelere başvurmalıdır. Yalnız turistleri 
kontrol etmek, tazyik etmek, getirdikleri paraya 

I müdahale etımek takdir edersiniz ki, tehlikeli olur. 
Çünkü turist sıkıldığı veya fazla kontrola ta
bi olduğu memleketlere gayet tabiî olarak alâka 
göstermez. Bizim yapacağımız !iş onları, parası
nı, üzerinde getirdiği döviz, markı veya stenl'in-

I gi, diğer kıymetli paraları doğrudan doğruya 
İ Hazineye teslimde, yani Merkez Bankasında, 

Türk bankalarında bozdurarak karşılığında 
Türk parası almasını- kârlı 'kale sokmak mec
buriyetindeyiz. 

Mâruzâtım bundan ibarettir, bu hususta ümi-
dederirm ki, Hükümetimiz 'bize yakında geniş 
malûmat verir ve tedbir alır. Benim en büyük 
temennim, asgari belki bize 15 veya 20 belki 

j de 30 milyon dolara, inşallah daha fazla bir ge
lir temin edilir, mal olacak bir kazancı bir ih
mal yüzünden bu sene de kaçırmamış olalım. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — 26. 4. 1967 Çarşamba günü 
saat 15,00 te Türkiye Büyük Millet Meclisi Bir
leşik toplantısı yapılacaktır, sayın üyelere clu-

I yururum. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

I Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
I Vazife ile yurt dışına gidecek olan İçişleri 

Bakanı Faruk Sükan'm dönüşüne kadar kendi-
' sine, Devlet Bakanı Seyfi öztürk'ün vekillik 

etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
1 Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Yüksek Heyetin ıttılaına arz 
olunur. 

2. — Alman Başbakanı Konrad Adenauer'in 
cenaze törenine katılmak üzere Almanya'ya gide
cek olan Başbakan Süleyman Demirel'e, dönü
şüne kadar. Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in, ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/566) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Başbakan Süleyman DemiM'in, Batı - Al

manya eski başbakanlarından Konrad Ade-
nauer,in cenaze törenine katılmak üzere Bonn'a 
yapacağı ziyaretten dönüşüne kadar, Başba
kanlığa, Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurb aşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin ittilâına arz 
olunur. 

BAŞKAN — Gündemle ilgili iki takrir var
dır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıya ismi çıkarılan (909) sıra sayılı ka

mın tasarısı tabedilip sayın üyelere dağıtıl
mış bulunmaktadır. 

Gelen kâğıtlardan gündeme alınarak öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân 
Komisyonu Sözcüsü 

içel 
Cavit Tevfik Okyayuz 

Kanunun ismi : 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 22 nci maddesine bir 

fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı. 

BAŞKAN — Tasarının gündeme alınmasını 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Alman Başbakanı Konrad Adenauer'in 
cenaze töreninde bulunmak üzere Almanya'ya 
gilecek olan Başbakan Süleyman Demirel'e refa
kat edecek olan Dışişleri Bakanı İhsan Sabri 
Çağlayangil'a dönüşüne kadar, Maliye Baltanı 
Cihat Bilgehan'ın vekillik etmesinin uygun bu
lunduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/565) 

BAŞKAN —• Tezkereyi okutuyorum; 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Başbakan Süleyman Demirel'in, Batı - Al

manya eski Başbakanlarından Konrad Ade-
naeuer'in cenaze törenine katılmak üzere 
Bonn'a yapacağı ziyarette refakatinde bulu
nacak olan Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağ-
layangil'in dönüşüne kadar kendisine, Maliye 
Bakanı Cihat Bilgehan'ın vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurb aşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin ıttılaına arz 
olunur. 

Gündeme geçiyoruz efendim. 

öncelikle müzakereye alınmasını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İkinci önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıya ismi çıkarılan (907, 908, 910, 911, 

912 ve 913) sıra sayılı kanun teklif ve tasarı
ları tabedilip sayın üyelere dağıtılmış bulun
maktadır. 

Gelen kâğıtlardan gündeme alınarak önce
lik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Bütçe ve Plân 
Komisyonu Sözücüsü 

Tabiî Üye 
Mehmet özgüneş 

1.. îki kişiye vatani hizmet tertibinden 
maaş bağlanması. 

2. Otuzbir kişiye vatani hizmet tertibinden 
maaş bağlanması. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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3. Salih Sıtkı Fıstıkeri'ye vatani hizmet 
tertibinden maaş bağlanması. 

4. Mehmet oğlu îsamil Borazan'a vatani 
hizmet tertibinden maaş bağlanması. 

5. Abdurrahman Özgen'e vatani hizmet 
tertibinden maaş bağlanması. 

6. Abdullah Oğuz'a vatani hizmet tertibin
den maaş bağlanması. 

BAŞKAN — Tasarıların hepsi aynı mahi
yettedir. Vatani hizmet tertibinden maaş bağ
lanmasına mütedairdir. Ancak, ayrı ayrı tasa
rılardır. Fakat tek bir önerge ile gündeme 
alınmaları istenmiştir. Onun için hepsini bir
den oylarınıza arz edeceğim. 

Takrirde gösterilen tasarıların gündeme 
alınması hususunu oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

öncelikle görüşülmesi hususunu oyunuza arz 
'ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Müzakereleri ayrı ayrı yapılacaktır tasarı
ların. 

Gündemimiz teşekkül etmiştir. 

lm — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emeldi 
Sandığı Kanununun 22 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkındaki kanım tasarısının Millet 
Meclisince, kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadi îrter ve Bütçe ve Plan 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/145; 
Cumhuriyet Senatosu 1/740) (S. Sayısı : 903) 
(D 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu yerimi alsın 
lütfen.. Maliye Bakanlığı tcımsiılciısi yerimi alsın 
lütfen... 

Raporum •okunup oluınırnıamaisımı oylarınıza 
arz ediyorum. Rapo.r.um okunmasını kabul eden
ler... Etmly:mler... Kabul edilmemiştir. 

Tümü üzerinde söz isltiyen sayın üye var mı 
efendim? 

ÖMER FAİK KINAYTÜRK (Burdur) — Söz 
Soluyorum. 

BAŞKAN — Tümü üzerimde müzakere açı
yoruz efendim. Sayın Kınaytürk buyurun. 

1) 909 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dachr. 
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ÖMER FARUK KINAYTÜRK (Bundur) — 
Muhterem Balkan, muhterem senatörler, 5434 
sayılı Emekli Sandığı Kanununun 22 nci mad
desinin tâdilini istiyen bu kanun teklifi bir ih
tiyaçtan doğmuştur. Malûmlarıdır ki, turizmin 
son zamanlarda gelişmlesi karişıisunda Enııe-kli 
Sandığı yalnız şehlir içerisinde turisitük tesis
ler yapabilmektedir. Şehir dışında, bilhassa 
sayfiye ve mesirelik daha doğrusu bir kelime 
ile turismin bugün şehir dışına aktarılan böl
gelerimde turisttik tesis yapma yetkisine haiz 
değildir. Binaenaleyh, Bmelkli Sandığı giibi bü
yük bir muesi3.eis.enin, bu kamunun 22 neti mad
desinin .tadilimi lütfedeceğiniz, muhteriem oyla
rınızla kabul ettiğiniz an Emekli Sandığı geniş 
turistik bölgelerde turistik teslisler yapabile-
CCİkltİ'l*. 

Hepinizin malûmu olduğu üaerie gemiş bir te
şekkül olan Emlekli Sandığıma bu kamun ile bu 
yetkiyi vermek tatkdir buyurulur ki, hem tu
ristlere, hem de .memleketin ekonomik gelişme
sine, aynı zamanda üçüncü olara'kta, Emıeikli 
Sandığına yeni geniş bir i§ siaihaısı açacağı için 
hepirrzin bu hususltalki •musibet oylarifnıızı lûtfet-
meniiz sırasiyle ve kamunun tümü üzerinde bu 
şciklideki -görüşlerimizi ifade eitımek üzere hu
zurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Kıyımotli vakitlerinizi fazla akmak istemiyo
rum. Tasviplerinizle ma-zihar olacağı ümidi ile 
hepinizi hurimetleruımle selâmlarımı. 

BAŞKAN — Darjka söız istiyeın sayın üye? 
Yük. Maddelere geçlilmıclsini oylarınıza arz edi
yorum. Kaıbul edenler... Etımiyemler... Kabul 
-cdilırJijtir. 

İvedilikle görüşülmesi teklifini oylarımıza su
nuyorum. Kabul ecıiemler... Etımiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 22 nci maddesine bir fıkra eklen

mesi hakkında Kanun 

Madde 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekıii Sandığı Kanununun 6311 ve 7003 
sayılı kanunlarla değişik 22 ncii maddesinin so
nuna agağıdaıki (le) fukna'sı eklenmiştir. 

e) (1) işaneitli benıdlin (a) fıkr asımda sözü 
•edilen taşınmaz mıadlardan turisltiik mahiyette 
bulunanlar, belediye hudutları dışında da -te
sis olunabilir. 
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BAŞKAN — Miadde üzerimde söz istiyen 
sayın üye! Yok. Maddeyi oylarımıza arz ©diyo
rum. Kabul edander... Efcrnay enler... Kaıbül edil-
ınıiştjir. 

Madde 2. — Bu kamın yayımı tarihinde yü-
rarûiüğe gıirıer. 

iBAŞKAN — Madde üzerimde söz istiyien sa
yın üye? Ydk. M'aJddeyi oylarınıza ara ekliyo
rum. Kabul edenler... Etımiyenler... Kafoul edil-
Qife{bir. 

Madde 3. — Bu kaimimi Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz iisjtiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarımıza arız ediyo
rum. Kalbul edenler... Etmiiyenlıer... Kaibul edil
miştir. 

Tümünü oylarımıza arz ediyorum. Kabul 
•edıe-nler... Etmiyenlıer... Kabul ödülmıiş)tir. 

Tasarı kanunftaşjmışftır. 

2. — İki Iri§iye vatani hizmet tertibinderı ay
lık bağlanması hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadi İsler ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/226; Cumhuriyet Senatosu 1/737) (S. Sa
yısı : 907) (1) 

BAŞKAN — Raporum okunup okunmaması 
bususunu oyunuza arız ödüyorum. Kabul eden
ler... Ka/bul etmqy aniler.. Kaıbul edilmemiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye ? Buyurunuz Sajyısn Kılıç. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Muhterem 
arkadalşar, vatani hizmet tertibinden muhtelif 
kanunlarla şimdiye kadar muhtelif arkadaşları
mıza, vatandaşlarımıza maaş bağladık. Bütçe 
Komisyonunda bendeniz de, nâçiz bir arkadaşınız 
olarak, çalıştığım zaman gördüğüm manzara şu 
idi: İki arkadaşımız delâlet buyuruyor, millet
vekili veya senatör arkadaşımız, İstiklâl Muha
rebesine girmiş, şöyle yararlılık göstermiş, böyle 
yararlılık göstermiş. Şimdi vaziyeti şöyle imiş, 
filânmış diye Anayasanın sosyal adalet ilkesini 
bir tarafa bırakarak, çok özür diliyorum, böyle 

(1) 907 S. Sayılı basmayazt tutanağın so^ 
nundadır. 

I teklif eden arkadaşlar için de, böyle karar veren-
I 1er için de bir hakikatin ifadesi için söz almış 
I bulunuyorum. Geliyor buraya; müzakeresiz, es-
I babı mucibesiz, gerekçesiz. Yani ne söylersek 
I yerindedir. Şimdi okuyalım; lütfetsin heyet ge-
I rekçesini okusun. Şöyle olduğundan, böyle ol-
I duğundan 67 nci alayın 28 nci taburunda filân 
I bölüğünde yararlık gösterdiğinden, deniyor. 
I Böyle maaş verilemez. Arkadaşlar veremeyiz, 
I biz o zaman buna direndik. Sayın üzdilek ga-
I yet iyi hatırlarlar, bir celsede zannediyorum ki, 
I çok hürmet ettiğim için onun ismini veriyorum, 
I Muhterem Özdilek paşamızın bir teklifi idi. Di-
I dikledik, aradık, sorduk bir de baktık ki İstiklâl 
I Mücadelesine iştirak etmiş, iştirak etmiş ama 
I fevkalâde yararlıklar gösterirse vatani hizmet 

tertibinden para alır arkadalşar. İstiklâl Mü-
I caddesine bu memlekette iştirak etmiyen kim 
I var, iştirak etmiyen kimse yoktur. Yunanlıları 
I denize dökmiyen, kim var? Hepimiz dökmüşüz. 
I Hepimizin babası, dedesi çalışmış ve Yunanlıları 
I denize dökmüş. Dökmüş ama, bunlardan parça 
I parça alıyoruz Ali Beyi, Veli Beyi, Hasan Beyi. 
I Böyle oluyor tatbikatta. Bunu bilhassa belirt-
I mek isterim. Ve ne gibi yararlığı nerelerde gös-
I termiş, harb tarihinin hangi sayfasında bunun 
I ismi geçmiştir. Millî Savunmadaki dosyalarda 
I ne gibi üstün başarısı, sicili en kayıt ve tesbit 
I edilmiş. Verelim ama, bunu anlıyarak verelim. 
I Lütfetsin komisyon uzun uzun bize anlatsın, 
I şöyle olmuş, böyle gitmiş, diye. Tahmin ederim 
I ki böyle bir mesnetleri yoktur. Tatbikat da 
I böyle idi, böyle veriyorduk bu paraları. Ama şu 
I şekilde vermiyelim hepsine. İstiklâl Mücade-
I leşine iştirak eden ve fakir olduğuna dair ma-
I halle muhtarından ilmühaber getiren, filancadan 
I ilmühaber getirip fukaralığı sabit olan herkese 
I vereceksek, bütçemiz müsaitse, verelim. Çok 
I affetsinler hem komisyon he mnıuhterem arka-
I daşlarım, iki üç arkadaşın nazarına çarpan kişi-
I lere vatani hizmet gibi büyük bir hizmet terti-
I binden münferit para vermiyelim. Lütfetsinler, 
I beni Komisyon tatmin buyursunlar. Saygılarım

la. 

I BAŞKAN — Yalnız Sayın Kılıç bu müzakere 
I edilmekte olan tasarıdır. Teklif değildir bilgi-
I lerinize arz ederim. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — İkisi için de 
I böyle. 
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BAŞKAN — Buyuran Sayın ücuzaL 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Muhterem 

Başkan, değerli arkadaşlarım; her ne kadar 
şimdi elimizde bulunan tasarı 907 sayılı tasarı 
iki kişiye ait vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında ise de, şimdi arkasın
dan aynı mevzuda beş teklif daha gelmektedir. 
Ben aslında tasarıların tetkikimden sonra kaani 
oldum ki, bu şahıslar hakikaten genç çağla
rında hayatını hiçe sayarak bu millete hizmet 
etmiş kişilerdir. Netice itibariyle komisyondan 
gelen bu tasarıya müspet oy kullanacağım. 
Ancak, tasarıları yanyana alıp tetkik ettiği
mizde görülüyor ki, kimisine 300 lira, kimisine 
400 lira, kimisine 500 lira gibi ayrı ayrı birer 
meblâğ üzerinden maaş bağlanmaktadır. 

Üzerinde görüşme yapılan tasarıya gelince, 
bunların millî emniyette yapmış oldukları hiz
metten dolayı maaş bağlanması teklif edilmek
tedir. Şimdi İstiklâl Harbi gibi, Birinci Ci-
ham Harbi gibi büyük muharebelerde çalışmış 
insanların fedakârlıkları ile, elbette ki millî 
emniyette çalışmış insanların fedakârlığı yan
yana getirilirse zaman zaman birbirine yakla
şır, zaman zaman da ayrı ayrı mahiyet taşır. 
Burada Hasan Alemdağ'a ölünceye kadar beş-
yüz lira denir, öbür tasarılarda da Salih Sıtkı 
Fıstıker'e İstiklâl Savaşındaki üstün başarısın
dan dolayı 400 lira, bir başkasına da 300 lira. 
Benim, komisyondan istirhamım bu tâyin edi
len aylık miktarlar neye göre tesbit edilmek
tedir? Esası bu memlekette, bu millette hizmet
ten doğuyorsa 300 lira, 400 lira, 500 lira gibi 
değil de ortalama bir rakamla birini diğerin
den ayırdedeeek maddi yönden tefrike tabi 
tutmanın faydalı olmıyacağmı, aksine bu va
tandaşlar arasında tefrik yaratmadan hizmet
lerini de müsavi olarak kabul ederek müsavi 
nisbette maaş bağlamanın daha doğru olacağı 
kanaat in d e y im. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Tekin Arıburun. 
TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Cumhuri

yet Senatosunun sayın üyeleri; konumuz aynı 
zamanda hipimizin davasıdır. Asker olsun, ol
masın, bu, Türk Milletine hizmet etmiş olanla
ra, bugün memleketin vereceği birkaç kuruşa, 
İd bugünün 300 - 500 lirası dünün birkaç kuru
şu idi, bugün muhtacolmuş vaziyette bulunan, 

vaktiyle bu memleket için kanlarını dökmüş, 
canlariyle, başlariyle çalışmış insanlara yapıl
mak istenen yardım, yapmış oldukları hizmet 
karşılığında bu Devletin ve hepimizin bir borç 
ödemesi şeklinde tezahür etmektedir. 

Sayın arkadaşlarım; uzun senelerden beri 
sulh ve sükûn içinde yaşamakta isek, buna 
karşı duyduğumuz medyunu şükranhk duygu
su, Tanrıdan sonra, bu şehitlerin ve gazilerin 
göstermiş oldukları fedakârlık ve feragatten 
doğmaktadır. Kendilerine karşı medyunu şükra
nız. 

100 kişiye, 200 kişiye 500 kişiye Devlet 
Bütçesinden bu şükran borcunu öderken bu 
birkaç kuruşu vermekle ne kaybederiz? Bâzı 
arkadaşlarımız, hiç şüphesiz bâzı eksikliklerin 
düzene sokulması için kalkıp tekliflerde bulun
dular. Sözlerinin mahiyeti bir teklif şeklinde
dir, fakat rot şeklinde değildir, ret şeklinde ala
mayız. Tetkik edibin, tahkik edilsin ki, ediliyor, 
Millî Savunma Bakanlığından geçen her han
gi bir kâğıt, bendeniz bizzat şahitim, bu kâ
ğıtlar oradan geçip Millet Meclisine kadar ge
lirlerse bu çok büyük bir bahtiyarlıktır, o ka
dar ince eleyip sık dokumaktadırlar. Buraya 
kadar gelmiş okluktan sonra, emin olunuz ki 
artık bunlar, tam mânasiyle hak olarak karşı
mıza gelmiş, bizden alacağını almak istiyen bir 
kimse mahiyetinde gelmiş olan veyahutta dök
müş olduğu alın terinin, şeref kanlarının bir 
nevi karşılığında (mükâfatını al'mak üzere, bir 
den bir teşekkür talebetımek üzere gelmiş du
rumda olan arkadaşlardır. Çok istirham ede
rim, bu gibi hususlarda Tüıık Milletinin, de
ğil 3 - 5 kuruş, yüz binlerce lira olsa dahi bunu 
daıima seve seve vereceği bir durumda (bulunuyo
ruz ve hiç şüphesiz hepiniz da öyle düşünmekte
siniz. 

Sayın arkadaşlarım, bu vesile ile size bir 
görgü şahidi olarak bir hâttıcamı anlatayım. 
Vazifeli olarak Amerika'da bulunurken Birin
ci Cihan Harbinden sakat olarak ayrılmış 'r.'.ir 
arkadaşı, bir eri gördüm. Ayakları kırılmış 
yürüyemiyor, yardıma ihtiyacı var, yardım ede
cek kimsesi yok. Devlet ona bir hasta bakıcı 
vermiştir, hayatı müddeıtince altında tekerlek
li bir araba ve hususi ev tutmuştur, evin para
sını vermiştir orada doktor nezareti altında ve 
bu hasta bakıcının nezarti altında yaşamakta-
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dır. Bu, bir erdir ve Birinci Cihan Harbinden 
kalmadır. 

Arkadaşlar köyleri gezerken hâlâ Çanakka
le Harbinden veya Sina Harbinden veya Kaf
kas Harbinden kalmış olan sakallı yiğit erle
rimiz vardır. Bunlara da rasladım arkadaşlar. 
Evinde bir kimsesi olup da sıcak çorbasını içe
bilenlere ns mutlu. Bunlar ancak hatırlariyle 
övünmektedirler. Fakat maalesef hâlâ o yaşta, 
80 yaşına gelmişlerdir, çoğunlukla, bu yaştaki
ler hâlâ tarlada çalışmak veyahut sakat bir 
köşede oturmak, ölümü beklemek durumunda
dırlar, arkadaşlar. Bunlar müracaat etmiyor
lar. Bizim aramamız lâzım, değil müracaat et
meleri, bizim aramamız lâzımdır arkadaşlar. 
Çok istirham edorim eksiklikleri düzeltelim. 
Hakkı olanlara bel bol şükrümüzü edâ ede
lim. Fakat aleyhte anlaşılabilecek gibi, veya 
temi edilebilecek giibi her frengi bir tfceknihte 
dahi bulunmak: doğru değildir. Bulunmıyalım 
ve buluııulacağmı da ifca.hm.in etmem. Lüt
fen gelmiş bulunan bu kanun tasarıkr'inn müs
pet oy verelim. Bu suretle hem evvelce bu mil
lete ve memlekete üstün hizmetleri geçen kah
ramanlarımıza kadirşinaslığımızı göstermiş ola
cağız ve hem de bundan sonra geleceklere, 
böyle bir hal vukuunda, arkalarında kendileri
ni ve geride bırakacakları yakınlarını düşüne
cek ve onların ellorindcn tutacak bir milletin 
ve memleketin bulunduğunu gösterecek ve 
bundan sonra da bu memleket ve millet için 
cansiperane çalışacakları, fedayi can edecek
leri teşvik eder, ekşar. himaye eder bir mahi
yet arz edecektir. Bu itibarla bu tasarılara müs
pet oy kullanmanız en halisane temennim ola
caktır. 

Hepinize saygılarımı arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Saym Karaman. 
SUPHİ KAEAMAN (TabiîÜye)—Sayınar

kadaşlarım, huzurunuzda bulunan kanun tasa
rıları İstiklâl Savaşında ve cırdan evvelki sa
vaşlarda kahramanlık göstermiş ve bugün yaş
ları. ayrı pyn tetkik ektiğiniz zaman °"örüle-
cektir ki. 70 in ürerinde bir kısım vatandaşla
rımıza vatani hizmet tertibinden maaş bağlan
masını öngören tasan ve tekliflerdir. Bunların 
arasında öyleleri var ki, bugün çok muhtaç durum
da, sakat. Çocukları var ve kendisi üç - dört 
yıl evveline kadar asla böyle bir şey düşünme
miş. Günkü çalışıyormuş, kazamyormuş, ailesi-
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ni geçindiriyormuş. Yani vatana yaptığı hiz
metleri bir vazife, bir şeref şuuru içinde ve 
hiçbir karşılık düşünmeden yapmışlar. Ama 
sonra etrafında bulunanlar, onların muhtaç 
durumlarını gören yakınları veya başka kişi
ler bunu Parlâmentoya -aksettirmişler ve bu
gün huzurunuza gelen küçük bir vatani hizmet 
tertibi tahsisiyle, hayatlarının son günlerini 
ferahlandırıacaıklairdır. 

Arkadaşlarını, çıift Meclis ve onun malî ko
misyonlarından, Bütçe ve Plân komisyonların
dan, bir yıldan beri süzüle süzüle "gelen bu ta
sarılar ayrı ayrı tetkik edildiği zaman görüle
cektir ki, bepisi mutlaka İstiklâl Savaşına gir
miş veya Büyük Savaşta bulunmuş kimseler 
değil, ayrıca birçok vesikalarla kahi'amanlık-
ları tevsik .edilmiş ve istiklâl madalyası almış 
kişilerdir. Hal böyle dunca sosyal güvenliğin 
teminat altına alındığı demokratik memlcıkeıt-
lerde bütün yaşlı vatandaşlar bir sosyal sigor
taya kavuştukları halde Türkı'ye'de savaşta ve 
memleketin kurtuluşunda büyük yararlıkta 
bulunan kişilerin bugün yaşları 70 in üstüne 
geldiği ve sayıları da mahdudolduğu halde 
bunlarrm durumlarının böyle münferit kanun
larla önümüze getirilmiş olması hiç de büyül
tülecek bir şey değildir. 

Ben şahsan istenim ki bu tasarıların tümü 
'kabul edildikten başka, İstiklâl Savaşında 
lıarb madalyası almış, istiklâl madalyası al
ınış olan bugün hayatta bulunan bütün insan
ları Hükümetçe getirilecek bir kanun tasarı-
siyle maaşa bağlamak ve hayatlarının son gün
lerini - zaten kaydı hayat şar tiyi e verilmekte
dir - son günlerini refah içeır'isinde geçirmele
rini sağlıyalım bu itibarla görüşümüz odur 
ki, bu tasarıların hepsi yerindedir ve Millet 
Meclisinin, Senatonun birçok komisyonların
dan elenerek geçmiş tasarılardır. Bu görüşümü
ze Yüce Senatonun da katılacağını ümidede-
rek hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN Eükümat adına Savın Devlet 
Bakanı Sadık Tekin Müftüoğiu, buyurunuz 
efendim. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜFTÜ-
OĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Saym Baş
kan Yüce Senatonun sayın üyeleri, öyle mevzu
lar ve öyle hâdiseler vardır ki, saatlerce hattâ 
günlerce konuşmak onları izaha kâfi gelmez ve 
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fakat bu gibi mevzuları bazan bir cümle, olduğu 
gibi, ifade etmeye kâfi gelir. İşte onlardan bi
risi de şu anda müzakeresini yaptığımız iki va
tandaşımızla ilgili ve fakat mahiyeti ve şümulü 
itibariyle geniş olan bir mevzudur. Bu mevzu-
daki durum şudur: İsimsiz kahramanlar diye 
adlandırabileceğimiz iki vatandaşımızdan birisi 
vefat ettiği için onun ailesine, diğeri de halen 
hayatta olduğu için şahsına mânevi değeri olan 
vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması 
hakkındaki Hükümetin getirmiş olduğu bir ta
sarıdır. İsimsiz kahramanlar kelimesinin mev
zuu lâyikiyle ve bütün şümulü ile ifade ettiğine 
kaani olduğum için daha fazla konuşmak iste
miyorum. Zannediyorum bu husus aydınlatıl
mış vaziyettedir. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Bütçe ve Plân Komisyonu Söz
cüsü Sayın üzgüneş. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, 
söz almak lûtfunda bulunan sayın hatiplere Ko
misyon a dm a teşekkürle söze başlamak istiyo
rum, bize Komisyon olarak birkaç noktayı açık
lamak fırsatını verdiklerinden dolayı. 

Efendim, evvelâ vatani hizmet tertibinden 
maaş bağlanması işinin bir kanunla tesbit edil
mesi, teferruatının bu kanun içersinde geçme
sini biz de Komisyon olarak benimsiyoruz. Hat
tâ o kadar ki Komisyonda ben bunu bir temenni 
olarak Hükümet temsilcisine söylemiş ve bundan 
sonra gelecek bu gibi kanun tasarı ve teklifleri
nin bir kanunla nizami anması lâzımgeldiğini bil
dirmiştim. Eğer Hükümet böyle bir tasarı ile 
gelirse zannediyorum ki bu iş daha düzenli, 
daha tertipli olacaktır. Birinci nokta budur. 
Nasıl başlanacak, evvelâ teklifler nereye gidecek, 
nasıl incelenecek, bundan sonra hangi esaslar 
olursa mutlaka maaş bağlanacak, bunun bir ka
nunla tesbit edilmesinde bir kere daha tekrar 
edeyim ki, büyük faydalar vardır. Ve komisyo
numuz ela bu kanaattedir. 

İkinci nokta, acaba bu elimizdeki dosyalar 
iyice incelenmiş midir, incelenmemiş midir? 

Arkadalşar, size niyabetten vazife gören ko
misyonumuz şu önünüze getirmiş olduğu bütün 
teklif ve tasarıları en ince teferruatına kadar 
incelenmiştir. Birçoklarının Harb Tarihi Encü
meninde bulunan vesikalar vardır. Vesika olmı-

| yan yerde de muteber şahitlerin yazılı ifadeleri 
dosyalarına konulmuştur. Bu şahitlerin ifadele
rinin doğru olup olmaması ihtimali hakkında 
ayrıca Harb Tarihi Encümeni de fikir beyan et
miştir. Bu dosyalar komisyonda incelenirken 
arzu eden bütün senatörler teferruatı ile vesi
kaları inceleme imkânını bulabilmişlerdir. Ama 
şurası muhakkat ki, her senatörün komisyona 
kadar gelip bu dosyaları incelemeye ne imkânı 
vardır, ne de gayet tabiî ki, mecburdur. Ama 
arzu buyurulursa biz burada bütün dosyayı te 
ferrüatı ile okumaya hazırız, en ince teferruatı
na kadar inceledikten ve vicdanî kanaate sahi-
bolduktan sonradır ki huzurunuza bunları getir
miştir. Yine de bunu tekrar edeyim, buraya 

! getirilmiş olan kimselere bağlanacak maaşlar 
analarının ak sütü gibi hakkıdır, Komisyonun 
vicdanî kanaati budur. Meselâ bunlardan bir 
tanesinden size iki kelime ile bahsetmeme mü
saade lütfetmenizi istirham ediyorum. Yedek su
bay olarak Birinci Dünya ve İstiklâl Savaşlarına 
iştirak eden, 1931 yılından 1943 yılı sonuna ka
dar Millî Emniyette memleketimize yararlı hiz
metlerde bulunan ve bu faaliyetleri sırasında de
şifre edildiğini ve yakalanacağını anlayınca bü
tün servetini bırakarak yurdumuza dönen bir 
şahıstır. Bunun dul kalan, kimsesiz kalan ka
rısına ve başka yerden de beş kuruş geliri olma
dığı tesbit edildikten sonra bağlanan bir para
dır. Yani bu 300 lira bu şahsm bütün malını, 
mülkünü orada bırakarak, canını her an tehli
keye atarak fiilen Türkiye adına istihbarat yap
tıktan sonra, Birinci Dünya Harbindeki, İstik
lâl Harbindeki görevlerini bir tarafa bıraksak 
dahi, yalnız şu son hizmetleri dahi güç şartlar 
içersinde başarılmış ve bir de kendisine çok ağır 
malî kayba malolmuş bir hizmettir. 

Diğerlerini aynı şekilde teker teker burada 
huzurunuzda arz etmek mümkün. Ancak bir de
fa daha tekrar edeyim, kanun tasarısı gelirse bu 
husus son derece faydalı olacaktır. 

I Efendim, bir diğer hususu daha, bir sayın 
I hatip belirtti. Acaba neden bu paralar bâzısına 

300 lira, bâzısına 500 lira, bâzısına 250 lira?.. 
Efendim, bu tamamen bir takdirî husustur. Öy
le kimse vardır ki ücra bir köyde yaşamaktadır. 

I Kendisine verilecek 300 lira para onun geçimini 
I temin etmek için kâfidir. Ama bir diğeri 
I tayın durumda değildir. Sonra ayrıca bunlar-
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dan bâzılarına çok cüzi emekli maaşı bağlan
mıştır ve bu emekli maaşı ile geçinmelerine im
kân yoktur. Bunlara ilâveten kendilerine ayrı
ca bir miktar para verilmesi de öngörülmüş
tür ve bu sehepledir ki, bunlara 500 lira de
ğil de 300 lira bağlanmıştır. Yani 300 - 500 
lira bağlanışları sebepsiz değildir. Ya bulundu
ğu muhite, içtimai mevkiine veyahut da teka
üt maaşı alıp almamasına göre Hükümet tara
fından bir takdir unsuru olarak getirilmiştir. 
Bunların da her birisinin böyle sebebi vardır. 

Bizim burada belirtmek: istediğimiz bir di
ğer husus daha, bugün huzurunuza gelen tasa
rıların büyük bir kısmı Millî Emniyet hizmet
lerinde geçen görevlere aittir. Bunların mem
lekete neler getirdiğini, nasıl hizmetler yaptı
ğı da eğer Yüce Senato arzu buyurur bir gizli 
oturum kabul edilirse Hükümet teferruatı ile 
izaha hazırdır. Hürmetlerinde. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Efen

dim kısaca arz edeceğim. Sayın Komisyon Söz
cüsüne teşekkür ederim, meseleleri aydınlattı. 
Yalnız Hükümet namına konuşan sayın arka
daşımız Devlet Bakanı, biri ailesine, diğeri 
şahsına olmak üzere iki kişiye maaş bağlandı
ğını beyan ettiler. Hükümet tarafından geliyor. 
Bundan evvel yine gazilerimize maaş bağla
nımken bu kürsüye çıktık, aradan iki üç sene 
geçiyor, ifade ettik; bir istiklâl mücadelesi 
geçmiş, aradan zamanlar geçmiş, şu milletin 
haline bakın, parlâmentosuna bakın, gazi ka
lanlara maaş bağlamamış. Bunlar kimlerdir, 
hayatta kalanlardan kim muhtaçtır diye üze
rinde durulmamış. Ferdî, ferdî geliyor, bu fer-
dilikten çıkmak lâzımdır dedik. Samimiyetle 
söylüyorum, adamı olanlar tanıdıkları olanlar 
iş yapmasını bilenler müracaat ediyor buraya 
geliyor, ben de komisyonda çalışıyorum, bili
yorum, ona bağlanıyor, fakat öbür tarafta sa
kin, sessiz, sedasız duran zavallılara hiçbirşey 
verilmiyor. Emin olunuz, zaten yoksul, fakir 
olan onlardır. Onlar hiç halini arz etmiyen 
kimselerdir. Dinimizde de öyle, hakiki fakir, 
dilenci halini arz etmiyen kimselerdir. Bunla
rın tanıdıkları var. Ya o tanınmayanlar ne ola
cak? Aradan bu kadar zaman geçmiş bizlere 
bir vatan bırakmışlar. Beyefendiler, bundan 
sonraki insanların ölebilmesi için hayatlarını 
garanti altına almaları lâzımdır. Nesiller baka-
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cak, yarın ben öldüğüm vakit, benim çocuk
larını perişan olmayacaktır. Bütün milletler 
bunu yapmıştır. Napolyon harbten sonra ken
disiyle beraber kalanlara vakfiyesinden ma
aş bağlatmıştır, neler vermemiştir onlara. On
dan sonra gelenler ondan ibret dersi almışlar
dır. Ama bununla beraber bizim İstiklâl Sava
şından sonra şehit düşenlerin çocuklarına ve
ya hayatta kalan gazilerin tümüne maaş bağlı-
yan böyle bir kanun çıkmamıştır. Bütün bun
lar ferdî ferdî gelmiştir. Geçenlerde gazeteler
de okuduk, Sivaslı Ömer Çavuş... İçi parçala
nıyor insanın, bu 70 - 80 yaşındaki kahraman 
ihtiyarın Ulus meydanlarında dilencilik yap
ması hali... Dilencilik de yapıyor zavallı, pe
rişan... Peki bu müracaat edemiyor, maaş bağ
lanmıyor. Ne olacak bunun hali? Bunu Hükü
met düşünmiyecek mi? Bilhassa Millî Savun
ma Bakanlığının vazifesi nedir? Ondan sonra
ki gelenleri nasıl harbe sürükliyecek, nasıl 
harbe götürecek? Nedir Millî Savunma Bakan
lığının vazifesi, Cumhuriyet kurulalı şu kadar 
zaman olmuş. Arşivlerinden derleyip toparlı-
yamıyor mu bunları? Kim hayatta bunları bil
miyor mu? Rica ederim Hükümet yapmıya-
bm öyleyse biz. Bu Hüküm ete ilik oyunu. Mu
hittin Kılıç arkadaşımın söylediklerini biz bun
dan evvel söyledik. Her gaziye para verilecek
tir, vermek mecburiyetindeyiz. Anamızın sütü 
gibi helâl olsun, zaten vermemekle hata ediyo
ruz. Verilecektir ama dört - beş tane teker, te
ker, peyderpey gelmesi bu milletin parlöman-
terleri için, Millet için Hükümet için acı ve 
elemlidir, ıstıraplıdır. 

Bu lâubaliliktir bence. İstirham edeyim bi
zim Hükümetimiz, ciddiyetle ve metanetle, bil
hassa Millî Savunma Bakanı bu işin üzerine eğil
sin, iyice incelesin bir kanunla gelsin, bütün ga
zilerimize, muhtacolanlara maaş bağlansın, hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ, buyanın. 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 

değerli senatörler, bendeniz bu meseleye başka 
bir açıdan bakacağım ve bu açıdan hep birlikte 
bu işi mütalâa ettiğimiz zaman bu fevkalâde hiz
metlerinden dolayı aylık bağlanmasını istiyen 
vatandaşların da bir zahmete katlandığına hepi
niz inanacaksınız, sanırım. Modern devlet anla
yışı içinde çalışma güvenliği, sosyal güvenlik di-

— 98 — 



C. Senatosu B : 54 25 . 4 . 1987 O : 1 

ye bir müessesenin mevcudolduğunu 'bugün he
pimiz kabul ediyoruz. Son çıkardığımız, meselâ 
Sosyal Sigortalar Kanununda iş yerinde her ne 
sebepten olursa olsun veya iş yerine gidip gelir
ken bir kazaya uğrayıp da arızası olan bir va
tandaşa hem maluliyet hakkı, hem de işine de
vam edemediği günler için tazminat haklarını 
tanıyoruz. Memleket müdafaasında bilhassa ba
ğımsızlığımızın kurtarılmasında yararlılık gös
teren insanlara ki, bugün ömürlerinin son dev
rine yaklaşmış olan kahramanlara neden bunu 
göstermiyelim. Bunun için, benden önce konu
şan hatip arkadaşımın görüşlerine katılıyorum. 
Ve sadece böyle fevkalâdeden hizmet diye değil, 
bütün eski muhariplere, gazilere mutlak surette 
Devletin sosyal himayesini getiren bir kanun 
hazırlanmasını ve parlâmentoya sunulmasını di
liyorum. Nitekim meselâ Amerika'da demin Sa
yın Tekin Arıburun arkadaşımız da bahsettiler, 
bir Esıki Muharipler Teşkilâtı vardır. Sadece 
hiçbir yerde, hiçbir suretle ücretsiz muayene ol
mak, tedavi olmak imkânı mevcut değilken bu 
teşkilâta mensup eski muharipler hiçbir ücret 
alınmaksızın muayene edilir, tedavi edilir, bakı
lırlar. Şu halde memleket uğruna seve seve ca
nını, vücudunun bir kısmını feda eden vatandaş
ların, memleket çocuklarının, bu duygularını kör-
letmemek için sosyal güvenlik bakımından bir 
müessesenin kurulması şarttır. Bugün buraya 
müracaat etmiş olan vatandaşlar elbette bir sı
kıntı ve eza içerisinde yoksulluğun verdiği taz
yik altında buraya başvurmuşlardır. Biz artık 
bundan sonra bekliydim; bilhassa istiklâl Mu
harebesine iştirak edip gazi olan ve istiklâl ma
dalyası alan bütün vatandaşların hepsine bir ay
lık bağlanmasını, veyahut da sağlık müessesele
rinde ücretsiz muayenelerini ve çeşitli sosyal em
niyet altına alınmalarını temin eden kanun ta
sarısını Hükümetin yakın zamanda getirmesini 
'ben de temenni ederek hepinizi saygılarımla se
lâmlarım. 

BAŞKAN— Sayın Kılıç. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar, benim konuşmamı görüyorum ki, 
bâzı arkadaşlar yanlış tefsir etmiş. Ben vatani 
hizmet tertibi kimseye verilmesin, bu memleket
te kimseye böyle bir maaş bağlanmasın demek 
istemiyorum. Asla böyle bir fikri de müdafaa et
medim, Benini konuşmamı zannediyorum ki, 

Hüsnü Dikeçligil arkadaşımız daha dikkatle din
lemiş ve daha iyi anlamış kanaatimce. Ben diyo
rum ki, böylece hizmet yapan, bu vatana hizmet 
eden, durumunu söylemiyen, bildiremiyen arka
daşlar, vatandaşlar ne olacaktır! Sayın Bakan 
lütfediyorlar, bakan koltuğunda oturuyorlar, sa
yın komisyonla bile temas etmeden, acaba ne 
hizmet yapmış da ben bunun cevabını vereyim, 
demeden, gördüğümüz veçhile, bildiğimiz veçhi
le geliyorlar, umumi olarak vatan ve hamaset 
konuşması yapıyorlar. Ben böyle bir konuşma 
için sözü açmış değilim. Bu müzakerenin de bir 
fayda getirdiğine kaaniim. O kadar kaaniinı ki, 
beni dikkatle dinliyen Sayın Özgüneş diyor ki, 
«Biz komisyon olarak bunu hakikaten böyle dü
şündük.» Demek istiyor ki, Kılıç arkadaşımız 
haklı söylüyor. Bir kanun ile bu mevzu düzen-
lense iyi olur, diyor. Pekâlâ teııkid işte yerini 
buluyor. Ve Sayın Özgüneş bana cevap veriyor. 
Diyor ki, «Gaydan Fikri Tuğsuz dediğimiz, ölen, 
merhum olan vatandaşımız, şöyle bir Millî Emni
yet hizmeti görürken, yurt dışında çalıştığı sıra
da, deşifre olduğunu anlamış ve orada malını 
mülkünü bırakarak - orada malı mülkü olduğu 
anlaşılıyor - vazifesini terk etmiş, yurda iltica 
etmiş. Elbette verilsin arkadaşlar. Benim sorum 

bunların aydınlanması. Ben diyorum ki, Sayın 
Özgüneş; şimdi madem bunu söylediniz. Öteki 
vatandaşımız Hasan Alemdağ'da ne hizmetler 
yapmış? Ben bir senatör olarak bunu öğrenmek 
arzusundayım. Bunu da lütfedin söyleyin. O ka
dar söyleyin ki, bu yazdığınız gerekçelerde : 
«1. Şu arkadaşımız şöyle şöyle hizmetler yap
mıştır. Su tarihte vefat etmiştir. Karısı şu şe
kilde yoksuldur. Şu maaşı bağlıyoruz.» diye be
lirtin. 

«2. Şu arkadaşımız da şu şu hizmetleri yap
mıştır. Böylece bu vatani hizmet tertibinden ma
aşa müstahak gördük.» deyiniz, diyoruz. 

Gerekçeyi okuyunca görüyoruz ki, Millî Em
niyette geçen hizmetleri dolayısiyle vatani hiz
met tertibinden maaş bağlanan falan zat, filân 
tarihte öldüğünden hanımına şu kadar, öteki de 
yine aynı şekilde bilmem ne olduğundan 300 lira 
maaş... Ben diyorum ki, gerekçelerini yazınız, 
bütün kanun tasarıları böyle olmalıdır. Kaldı ki, 
bu artık emsalini aşan bir teklif halinde geliyor. 
Hükümet onun elinden tutmamış, berikinin elin
den tutmamış. Sadece, Sayın Dikeçligil'hı dediği 
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gibi, kendine müracaat dolayrsiyle muttali oldu
ğu adamları buraya getirmiş... Ben şahsan kaani 
oldum. Her kaide Sayın özgüneş şimdi tetkik 
buyuruyorlar, öteki arkadaşın da ne hizmet yap
tığını buradan ifade buyuracaklar, ben de kaani 
olacağım her halde, ben de reyimi vereceğim. 
Ötekiler de böyle yegân yegân sayılsın diyorum. 
Ve hakikaten öteki arkadaşların da ifade ettiği 
gibi, ne vatanseverlikte, ne hamasette, general 
arkadaşlarımızdan ne de albay arkadaşlarımız
dan geri kalan bir yedek subay değilim. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Devlet Vekili Sayın Sadık Te

kin Müftüoğlu. 
DEVLET BAKANI SADDK TEKİN MÜF

TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Muhte
rem arkadaşlarım, Sayın Muhittin Kılıç arkada
şımızın ifade ettiği sözler karşısında tekrar ko
nuşmak lüzumunu hissetmiş bulunuyorum. 

Arkadaşım der ki, - bir bakıma da haklıdır -
kanunun gerekçesinde bu vatandaşımız ne işler 
yapmışlarsa bunlar yazılsın. Ben de derim ki, 
bunların faaliyetlerini günlerce konuşmak müm
kün. Ancak bâzı hâdiseler vardır ki, bunları bir 
satırla ifade etmek mümkündür. O da isimsiz 
kahramanlar kelimesidir. Bu kelimeyi kullandı
ğım için de arkadaşım bendenizi hamaset des
tanları yazmak veya söylemekle itham eder bir 
duruma girdi. Talihsizliğimiz şurada : Eğer Mu
hittin Kılıç arkadaşımız Millî Emniyetin ne ol
duğunu, fonksiyonlarının ve burada çalışanla
rın ne işle iştigal ettiğini bilmiyorsa, bunu ben 
ancak bir gizli celsede onların ancak hüviyetle
rini ortaya koymakla ifade edebilirim ve tatmin 
edebilirim. Bunun dışında söyliyebileceğim tek 
şey, bu arkadaşların isimsiz kahramanlar olduk
larıdır. 

Bu konuşmayı yapmak mecburiyetinde kal
dığım için de Yüce Senatodan ayrıca özür dile
rim. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye? 
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Sayın Baş

kan, müsaade ederseniz, Bakana yerimden bir 
iki kelime ile cevap vermek istiyorum. 

Ben, Millî Emniyet hizmetinin ne olduğunu, 
hem yaşım itibariyle, hem de her türlü tecrübem 
itibariyle bakandan çok daha iyi bilirim, her za
man. Sayın Bakanın komisyonla irtibat halinde 
bulunması lâzım, ayrı oturmaması lâzımdır. 
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BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ivedilik teklifini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

îki kişiye vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanması hakkında Kanun 

Madde 1. — Millî Emniyetteki hizmetlerine 
karşılık 17 . 3 . 1963 tarihli ve 284 sayılı Ka
nunla vatani hizmet tertibinden 500 lira aylılk 
bağlanan Gaydan Fikri Tuğsuz'un ölümü sebe
biyle eşi Necibe Tuğsuz'a ölünceye kadar dul 
kaldığı sürece, ayda 300 lira ve Millî Emniyette 
geçen hizmetlerine karşılık Hasan Alemdağ'a 
ölünceye kadar ayda 500 lira aylık bağlanmıştır. 

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

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihini taki-
bcden aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kainimin hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye... Yok. Maddeyi oylarınıza arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarı kanunlaşmıştır. 

3. — Salih Sıtkı Fıstıkcri'ne vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanım tekli
finin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadî İsler ve 
Bütçe ve Plân Komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 2/119; Cumhuriyet Senatosu 2/205) (S. 
Sayısı : 910). (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmama
sını oylarınıza arz ediyorum... Raporun okun
masını kabul edenler... Etmeyenler... Raporun 
okunmaması kabul edilmiştir. 

(1) 910 S. Sayılı Basmayazı tutanağın so
rumdadır. 
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Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum... Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Saih Sıtkı Fıstıkeri'ne vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair Kanun 

Madde 1. — İstiklâl Savaşma katılan ve gös
terdiği üstün yararlık ve hizmetlerden dolayı 
kendisine 66 sayılı Kanun gereğince beyaz şerit
li İstiklâl Madalyası verilmiş bulunan Mustafa-
oğlu 1314 doğumlu Salih Sıtkı Fıstıkeri'ne ha
yatta bulunduğu müddetçe vatani hizmet terti
binden (400) lira aylık bağlanmıştır. 

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

Madde 2. — Bu kanun yayımını takibeden 
aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 

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

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Maliye 
Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. Tü
münü oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Teklif kanunlaş
mıştır. 

4. — Birinci Cihan Savanında kanal seferiyle 
Çan ak al e muharebelerine ve İstiklâl Savaşına 
milis olarak katılan M elime t oğlu İsmail Bora
zan'a vatani hizmet tertibinden maaş bağlanma
sına dair kanun teklifinin Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî 
ve İktisadî İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 2/356; Cumhuriyet Se
natosu 2/204) (S. Sayısı : 911). (1) 

BAŞKAN — Teklifin gündeme alınması ve 
öncelikle görüşülmesi kabul edilmişti. Raporun 
-okunup okunmamasını oylarınıza arz ediyorum. 
Raporun okunmasını kabul edenler... Etmiyen-
ler... Okunması kabul edilmemiştir. 

(1) 910 S. Sayılı Basmayazı tutanağın so-
nundadır, 
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Teklifin tümü üzerinde süz isılvon sayın üye? 
Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Teklifin ivedilikle görüşülmesini oyunuza su
nuyorum; kabul edenler,.. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum : 

Birinci Cihan C a v ı m d a Kanal Ssforiyle 
Çanakkale muharebelerine ve istiklal Savaşma 
milis olarak katılan Lleiırnedoğlu ismail Bora-
zan'a vatani Imnnet tertibinden maaş bağlan
malına dair kanun. 

Madde 1. — Birinci Cihan Savaşında Kanal 
Seferiyle Çanakkale muharebelerine ve İstiklâl 
Savaşma katılıp emsallerine nazaran üstün hiz
metler gören ve halen yardıma muhtaç bir du
rumda bulunan Burhaniye'de 1309 doğumlu 
Mehmetoğlu İsmail Borazan'a hayatta bulundu
ğu müddetçe vatani hizmet tertibinden 500 Ura 
aylık bağlanmıştır. 

MUHİTTİN KILIÇ (Kenya) — Ne gibi hiz
met etmiştir, üstün hizmeti nedir, lütfen komis
yon izah buyursun. 

BAŞKAN — Buyurun, komisyon adına Sa
yın Sami Küçük. 

BÜTÇE YE PLÂN KOMİSYONU ADINA 
SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Sayın Bajkau, 
muhterem arkadaşlar bu zat 1 ne i Gilıııı Sava
şında evvelâ Kanal seferine ve ondan sonra da 
Çanakkale muharekelerlne iştirak carNNir. Ça-
naikka'le muhardbe/kelırde iki yara almıştır. İs
tiklâl Harbi başladığı zaman Yumardılar Ay
valık cephesine kuvvet çıkarınca, et1 rafına top
lamış olduğu birtakım insanlarla milis harclkâ-
tına başlamış ve milis harekâtını baııbin sonu
na ikadar devam ettirmiştir. Bunun en yakın 
şalındı bir zamanlar Millî Savunma Bakanlığı 
da yapan Kâzvm (kalp Paşadır. Ye derya
sında Kâzım Özalp Paşanın iki mektubu var
dır, bir eski mı ek tuh u bir de yeni tarihli mek
tubudur. Bu zait, Yunan ordunu bozguna uğ
radıktan sonra Batı Anadolu'yu yakıp yıkarak 
geri çekilirlken körfez bölgesinde kendi meım-
Iclketi olan Burhaniye yide yakmak üzere ter
tibat alınmış olduğunu istihbar ediyor, küçük 
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müfrezesiyle bu selinin yaflahnasmı önlıanneik için 
tedbir alıyor. 

Bu zat balen 74 - 75 yaşlarımda ve gıerek 
Kanal ve gerekse Çanakkale muharebelerinde 
ve İstiklâl Harbinde hücum borusu çalmakla 
meşhur ve balen de mıiıllî günlerde millî kıyafe
tiyle ve borusuyla merasimlere katılıyor. Kü
çük müfrezesiyle Burhaniye'nin 'kenlar mahalle-
lerine yaklaşıyor ve bir camiin minaresine çıka
rak küçük müfrezesine hücum borusu çalıyor. 
Muhtelif yerlere dağıttığı erleri ateşe haşlayın
ca, esasen bozguna uğramış olan Yunan Ordu
su baskına uğradığını zannediyor şehri yalkaımıa-
dan (kaçıyor. Bu aatın Ibu hareketiyle yalnız 
Burhaniye şehri kurtulmakla değil, körfezdeki 
diğer kasaba ve köyler de Yunan yağmasından, 
Yunan tahribatından, Yunan yangınından kur
tuluyor. Bu husus dosyasında, biraz evvel arz 
•ettiğim gibi, Kâzım Özalp Paşa'inin yazmış ol
duğu mektup ve mahallimde yapılan tahkikatla 
müsellemdir, arz ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerimde başka söz isti-
yen üye? Yok. Maddeyi oyunuaa sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyemler... Kalbul edil
miştir. 

Madde 2. — Bu kanun, yayımını takibeden 
aybaşından itibaren yürürlüğe glir'er. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Ycik. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Maliye Bardanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz iısftiyen sa
yın üye? Yak. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Eıbmiyenljer... Kalbul edil
miştir. 

Teklifin tümünü oylarımıza arz ©diyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Teklif kanunlaşmıştır. 

5. — Ali Rızaoğlu 1314 doğumlu Abdurrah-
man Özgen'e vatani hizmet tertibinden maaş 
bağlanması hakkındaki kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 2/264; 

Cumhuriyet Senatosu 2/206) (S. Sayısı : 912) 
(D 

BAŞKAN — Teklifin gündeme alınıp önce
likle görüşülmıesi evvelce kabul edilmişti. Seni
di raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını 
kabul edenler... Etmiyenler.. Ea.po.run okumma-
ıması kabul edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz isiifyem sayım 
üye... Buyurun Sayın Kanatman. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 
arkadaşlarım, huzurunuzda bulunan kanun 
teklifinde ismi geçen Abdurrahman Öagen ha
len yetmiş yaşında, saika t, hasta ve bir ay önce
sine kadar ilki felçli kızı bulunan bir zattı. Bir 
ay evvel çocuklarından birlerni kaybetti. Bu zat 
1335 meşıetıli süvari yedek subayıydı. İzmir'in 
işgali sırasında 15 May:s 1019 da, İzmir'de Ko
nak kışlasında bulunuyor ve Konak kıçl asın
daki feci durum karşısında emri kumandayı 
terk edyor, bir süvari müfrezesiyle birilikte Ma
nisa üzıerıiınden Akhisar cepliğime geliyor ve 
Manisia cephesindeki milis kuvvotlerrJoin ilk 
kuruluşumda onlarla teşriki mesai ediyor. Bilâ-
hara Aydın cephesine geçiyor ve burada Demir
di Efe'mim maiyetine giröyar vs müfrezesini üçe 
bölüyorlar. Ve burada 1G Halkan 1305 ta Mü
lâzım Zekâıi Bey ile birlikte Malkoç köprüsü
nün tahribini yapıyor, Yunan ilerlemesi karşı
sında. Bir efzun taburunun iierlrmeoi sırasın
da Aydın istikâmetinde bu tabura diğer milis 
kuvvetleri ile birlikte büyüık l i r baskınla bü
yük zayiat verdiriyor. 21 Haziranı 1335 te Mü
lâzım Nihat Beyle birlikte - ki bu Mülâzım 
Nilhat Bey bilâhara tümgeneral olmuş bir zat
tır - Erbeyli bankınım yapıyor. Aydın cephesi
nin sükûtu üzenine Gediz üzerindca Burs a'ya 
geliyor ve Bursa'da Yenişehir bölgesinde 14 ncü 
Süvari Tümeninim emrinde orada bulunan Ha
san Kaptan ismindeki bir Yardar müfrezoraine 
'katılıyor. Bu galisi sırasında da geçtiği bütün 
yollarda halktan milis kuvveti toplamak sure
tiyle 150 kişilik bir milis kuvveti maiyetinde 
kuruyor. 1338 senesinde Bursa Yenişehir bölge
sinde Lefke, Barcın, Karaçıııar, Geyve boğa
zına kadar olan bütün bölgedeki köyleri Yu-

(1) 912 S. Sayılı Basmayazı tutanağın so~ 
nundadır. 

http://Ea.po.run
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.namlılar tarafından yapılan basikım;laranı ve 
işkenoelerilınJi ömliyecek mukabil baskın ve ted-
hirleri yapmış bir kahraman. 1336 senesinin 
Elkim ayında Barcılıkla Hasan Kaptanda bir
likte yaralanıyor ve Edkişeılıir Hastanesine te
daviye gönde niliyor. Bilâıhara İnönü Savaşla ri
na katılıyor ve Oeılkez Eteni savaşlarıma, onun 
'takibine mjcımur ediliyor. 1337 yılında Uşak 
ve Gediz havalisinde Elvanlar bölgesinde bâzı 
baskınlarda bulunuyor ve Elvanlar bölgcraln-
deki düşmıanm Sakanya Büyülk Taarruz unu 
yapmadan evelki yapmış olduğu mrülıiimrmat 
deposuna müfrezesi ile birlikte baskın yapıyor
lar ve orada mıüfrcıae komutanı Yardarlı Ali 
Bey -şehit düşüyor. O tarihten itibaren 150 atlı 
bulunan süvari ımüfrezieıamiın kuınıandaismı, İz-
mıir'in kurtuluşuna kadar üzerime alıyor. Bu 
gö.revıi sırasın da ElvanHar'da yaralamıyor. Bilâ-
hara MıihaMıççık Savaşana katılıyor ve Sakar
ya'da 14 ncü Süvari Tümeninin yanı nida bulu
nuyor. Büyük Taarruza yine 14 ncü Süvari Tü-
mıeminin emrinde katılıyor. İzmir'e ilik giren 
süvari binlülklıeri arasımda Yüzbaşı Fikret Bimath 
ve Zeki Doğanda •birilikte bulunuyor ve Yar-
dar mü-fr/ezesinin kumandanı olarak İzmir'e ili-: 
g-iren birlikler arasımda bulunuyor. Biilâhara 
Yede1!?; Subay olduğu ie.iın Ekim ayının 20 siınıb1 

İzmir'in kurtarılışımdan 2 - 3 ay sonra t('rb;.'-'. 
ıciluyor ve o günden sonara kendisini serbest ha
yatta, birlkae, yıl öncieısıine kadar çalışmak sü
ratiyle hayatını kazanıyor. Halen hiçbir şeyi 
ydktur. İstiklâl Madalyası vardır. Ye nihayet bir 
yıl kadar önee de huzurunuza gelmiş bulunan 
kamun (teklifi ıSemaitodan 6 arkadaş tarafından 
iımızalaınıyor, teklif ledilliıyor. Oylarımızın müspet 
•olacağı Ikanısiyle hepimizi hürmetle: imle iselârı-
lar um. 

BAŞKAN — Başka söz isltiyem sayın üye? 
Yok. Maddelerıe geçilımıesini oylarınıza arız edi
yorum. Kabul iadenler... Etmiyemler... Kabul 
edilmiştir. 

Öaıengede teklifin ivedilikle gör-üşülm'osi 
Itelklifide vardır. Teikllifin ivedilikle görüşülme
sini kabul edenler... Etım'iyenler... Kaibul eidil-
misltir. 

Ali Rızaoğlu 1314 doğumlu Abdurrahman Öz-
^en'e vatani hizmet tertibinden maaş bağlan

ması hakkında Kanun 

Madde 1. — Millî Mücadelede Milis Akıncı 
Ya uda r Müfrezesi Koımıutanı olarak büyülk hiız-
ımetlerde bulunmuş olan ve İsitiilklâl Madalyası 
ile taltif edilen Ali Rnzaıoğlu 1314 doğumlu Ab
durrahman Özgan'ıe, hayatta bulunduğu müd
detçe, vatani hizmet tertibinden ayda (500) lira 
ımaaş ba ğlannııştır. 

BAŞKAN — Madde üzeninde söz isıtlyem sa
yın üye? Yok. Maddeyi aylarımıza arz ediyo
rum. Kalbul edenler... Etmiyenller... Kaibul edil
miştir. 

Madde 2. — Bu kamun yayımımı talkiibedem 
aybaşından itibarieıı yürürlüğe girer. 

Bx\ŞKAN — Madde üzerinde söz isıâiyem sa
yın üye? Yoik. Maddeyi oylarımıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyemler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanun hükülmlerimli Mali
ye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN •— Miade üzerinde söz isitiyeıı sa
yın üye? Yoik. Maddeyi oylarımıza arz ediyo-
'um. Kabul edenler... Etmiıyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Teklifin tümünü oylarımıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etımu'ny emler... Kaibul edilmiş, 
toklif kanunlaşmıştır. 

6'. —• Abdullah Oğuz'a vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanmasına dair kamın teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Malî ve İktisadi İşleri ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Mîllet Meclisi 
2/326; Cumhuriyet Senatosu 2/207) (S. Sayısı : 
913) (1) 

BAŞKAN — Telkliifin gündeme iahnmiası ve 
öncelikle görüşülmesi evvelce 'kabul ledSlmlişti. 
simidi raporun ıokunup dkunimaımaısı hususunu 
aylarımıza arz 'ediyorumı. Okunmasını kaibul 
•edenler... Etmıiyemler... Kabul lediJlmeımişıtir. 

(1) 913 S. Sayılı basnıayazı tutanağın so
nunda dır. 

— 103 — 
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Tıekliıin tümü üzerinde «üz iıstiyen sayın 
üye? Yok. Maddelere 'geçiilınıera'ni •oylarımıza arz 
ediyorum. Kabul erdemler... Etaıiy enler... Kaoul 
cidljmiLştir. 

Tefldıifin ivedilikle .görüşülmesini soylarınıza 
samuyorum. Kaibul .delenler... Etoı'yemler... Ka
bini ledilmişltıir. 

Birinci rna!ddeıyi efkutuyoruan. 

Abdullah Oğuz'a vatani hizmet tertibinden ay
lık bağlanmasına dair Kamın 

Madde 1. — İstı İki âl Haııbine iştirak ederek 
•eıms'allerfmje nisbieten olağanüstü klarnet vıe ya
rarlık gü-sıtenen ilamınızı ışemtlı İıstiiklâl Maıdalya-
isuna ısahip Abdullah Oğuz'a hayatıta 'bukındıı-
ğn müddetçe vatani hizımet ıteılfaiıbii'iı/leıı ayda 
(300) lira laylık kağılianımışjtır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde ,süz /iratiyeın sa
yın üye? Yılk. Maiddoyi oylarınıza' sunuyorum. 
Eabu'l 'ledeınjjier... Etmeyenle r... Kabul .cıdilimıkfth' 

Madde 2. — Bu kanun yayımını takibeden 
ay basından itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul 
edilmiştir. 

edenler... Etmiyenler... Kabul 

" U n r l / l . Bu kanunun bükümlerim Ma
liye Bakam yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Teklifin tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Teklif kanuni aşmıştır. 

7. — Otuzbir kişiye vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanması hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadi İsler ve Bütre 
re Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/6-1: Cumhuriyet Senatosu 1/738) (S. Sayısı : 
908) (1) 

BAŞKAN — Tasarının gündeme alınması AT 
öncelikle görüşülmesi evvelce kabul edilmişti. Şim

di görüşmelere başlıyoruz. Ancak komisyondan 
rica edeyim. Bunlar halen 32 kişi midir? Yoksa.. 

BÜTÇE YE PLÂN KOMİSYONU ADINA 
SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — 23 kişidir, 23 ki
şiye inmiş ve değişiklik olmuştur. Bunlardan 
13 ü çıkarılmış, beş ilâve edilmiştir. 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmaımaşı 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Raporun 
okunmasını kakül edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzeride söz istiyen?. 
Buyurun 'Sayın Kılıç. 
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Muhterem 

arkadaşlar, Sayın Başkana yerimden arz ettiğim 
gibi, ben böyle 30 kişilik, 40 kişilik kanunları 
nok anhyamıyorum, şahsan. Muhterem arka
daşlarım 'belki benden daha iyi takdir ederler. 

Şimdi baktım, bir kısmına 400, b'ir kısmına 
500, bir kısmına hayatta bulunduğu sürece, bir 
'kısmına dul kaklığı sürece, bir kısmına da 'be
kâr veya dul kaldığı sürece. Böyle birtakım 
tasrihler, bakınız yani. Şimdi arkadaşlar yap
ağımız işi biraz 'daha dikkatli yapalım gibi göç
üyor bana. Bilmiyorum belki ben biraz fazla 
konuşuyorum, ama bekâr veya dul kaklığı sü-
•'ce... Evlenecek kalkacak... Emekli 'Sandığı 
Kanunu hakkuıda Sayın M^brure Aksoley'in 

Simdi 'kendisi vo!k burada. 11e-
mrlara tatbik etmiivoruz bunu. kada^kar. 

(1) 908 S. Sayılı basmayazt tutanağın so-
nunelaelır. 

Nasıl kir sistemle oluyor bu iş? Nasıl yapılıyor, 
hepsi birden geliyor kuraya hayatta bulunduğu 
kürece, be'kâr veya dul kaldığı sürece, ötekine 
dul kaldığı sürece.. Nasıl şey. ben pek anîıya-
m1 yorum. Onun için prensiplerini MuCfterem 
Komisyonumuz izah buyursun, bir. 

Tekrar tekrar söz almamak için de Sayın 
Suphi Karamanın 'dediği gibi, Ayvalık Cephe
sinde şöyle oldu, öteki köprüyü böyle attı. de
ğil. Ama nirengi noktası itibariyle burada su 
hizmeti yaptı, şurada şu köprüyü uçurdu... Oü-
"nk ivi bir hizmet. Bunu takdir ediyoruz, öte

ki, izah buyurulduğu gibi işte. memleket d "-s-m] a 
ili, deşifre olduğunu anladı, malını mülkünü 
bıraktı. İyi, iki'kelime ile. Ama, iki kelime ile 
söyle yaptı. Olmaz 'böyle... Ne fiilî yaptı, ne 
fiilî? Bunu soruyorum, ben. Ye 'ona göre oyu
mu kullanacağını. Lütfetsin, beni Komisyon 
tatmin buyursun diye bu sözü aldım. İkişer ke
lime ile; fazla onları taciz etmek istemiyorum, 
ki m s evi de taciz et.mek istemiyorum. Ama, söv-
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ledir, şöyledir diye kısaca lütfeder, cevap verir
lerse meninim olacağım. Bilhassa bu dul, be-
'kâr meselesi var. Bu işleri de nasıl yaptılar. 
nasıl 'kıstasa vurdular"? Bunun hakkında da izah 
lütfetmelerini rica ediyorum. 

Saygd arımı sunarım. 
BAŞKAN — 'Bütçe ve Plân Komisyonu Söz

cüsü 'Sayın 'Mehmet Özgüneş, buyurun. 
BÜTÇE YE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, ısaym senatörler, Saym Kılıç.'m izah. ve 
sorularından rahatsız değiliz. Aksine, kendile
rine teşekkür borçluyuz. Çünkü, '-birçok nokta
ları bizim Komisyonda bayağı genişliğine, de
rinliğine oltaya koyduğumuz noktaları 'buraya 
getirmek suretiyle 'burada izahat vermemize im
kân vermektedirler. Tekrar kendilerine teşek
kür ederim. 

Efendini 'burada ildi noktayı izah etmek. 
zannediyoruz ki, lüzumludur. 'Birisi; bunlar 
neden 31 den 23 e inmiştir. Bu bizim komisyo
numuzda 'değil, Malî ve İktisadi İşler Komisyo
nun da yapılmıştır. Hükümetin bir teklifi üze
rine yapdmıştu*. Hükümet 'daha evvel 31 kişi
ye bu şekilde bir tasarı getirdikten sonra du
ru rai arın':.! a di eğ"] siklik olmuş. Meselâ iki »tane
sinin misalini vereyim. Bunlar bir yabancı 
.memlekette istihbarat elemanı iken aradan 10 
yıl geçmiş, •kendilerinden hiçbir haber alınama
mış, sağlıkları veya öldükleri tesbit edilememiş 
ve Hükümet tarafından öldüğü kanaatine varıl
mıştır. Ye bundan ilolayıdır ki, çocuklarına 
vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması ta
sarı (haline getirilmiştir. Fakat hu sırada tut
muş o Devlet bunları iade etmiştir bize. Bunla
rın sağolduklar] «itaya çıktıktan -sonra çocuk
larına maaş bağlanması bir tarafa bırakılmış. 
onlar çıkarılmış tasarıdan, Hükümetin yine 
teklifi ile bunun yerine kendileri konmuştur. 
Birinci nokta budur. Yani neden bura'da 31 
den 23 e in'di konusunu, Malî ve İktisadi İşler 
Komisyonunun Sözcüsü olmamakla beraber, bu
na katılmış olmamız 'dolayısiyle hu izahatı ver
meyi lüzumlu gördüm. 

İkinci nokta; neden 'bâzılarına hayatta kal
dıkları müddetçe de, bâzılarına 'bekâr ve dul 
kaldıkları 'müddetçe ? 

Arkadaşlarım, şimdiye kadar 'bağlanan ma
aşlar Hükümet tarafından 'da bize ifade edildi

ğine göre, bulabildiğimiz misallerden *de incele
diğimize göre böyle olmuştur. 

Eğer vatani hizmet tertibinden 'maaş bağla
nan dul, tekrar evlenirse... Şimdiye kadar tea
mül odur k'i, Meclislerde kanaat öyle gelmiş
tir ki, kendisine bakacak bir kocası vardır. Bu. 
bir hizmetin karşılığı olarak değil, yani anafikir 
şudur: Bu vatana hizmet etmiştir. Öyle ise, 
parası olsa da, olmasa da, muhtacolsa :da, olma
sa 'da kendisine bir para bağlıyalım nokta i na
zariyle değil... Eğer, bu hizmet görmüş kimse
ler, vatan uğruna fedakârlık yapmış kimseler 
normal durumdalarsa, her hangi bir yardıma 
muhtaç değillerse, şimdiye kadar kendilerine 
böyle 'bir para bağlanmamıştır. Ama, muhtaç-
sa, başka bir geliri yoksa, kİmsesizse, aç kal
masın, sefil kalmasın diye Devlet kendilerine 
bir maaş bağlamaktadır. Dul bir hanım evlen
mişse eğer, kendisine bakacak bir kocası varsa. 
malî vaziyeti 'düzel'mişse bu takdirde bu kim
senin bu maaşı almasına devam etmesine lü
zum yoktur, kanaatli şimdiye kadar Meclislere 
hâkim olmuş ve Komisyonumuz da bu teamül'e 
uymuştur. Yani yaptığımız iş, teamüle uymak
tan ibarettir. 

Bekâr durum için de söyliyeceğimiz aynı hu
susudur. Bir kimse, eğer bekâr -bir kızı varsa, 
mUhtaçsa bundan 'dolayı kendisine maaş bağlan
mış, fakat evlenip malî durumu düzelmiş, ken
disine bakacak bir kocası olmuşsa bundan son
ra bu maaşın devam etmesine lüzum görülme
miştir. 

Komisyon olarak bir noktayı böyle belirttik
ten sonra, yani bu maaşların hizmetin karşılığı 
olarak değil, fakat sırf muhtaç durumda oldu
ğu için, başka bir yerden geliri olmadığı için, 
bu para bağlanmadığı zaman aç, sefil kalacağı 
içindir ki, kendisine sırf asgari maişetini temin 
etmek için bu para bağlanmaktadır ve 'bu para 
sâdece semboliktir. Bunun esas büyük mâne
vi değeri de; hizmet eden bu kimseleri milletin 
ımutma'dığı ve yoksul zamanında, kimsesiz za
manında kendisine işte bu birkaç kuruşla el 
uzatmanın moral değerimden ibarettir. 

Hürmetlerimle. 
MUHUTTİN KILIÇ (Konya) iRir soru sora

cağım. 
BAŞKAN — Buyurun. 
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Muhterem 

sözcü arkadaşımı dikkatle dinledim, teşekkür 
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ederim. itenim arzım şu Mulh'terem Başkan, 
dul ;kaldığı isürece 'deniyor, dul 'kaldı, evlendi. 
yoksul !bir adamla evlendi, tekrar dul kaldı, 
bu durumda tekrar alacak mı? Diğer h'ir nokta 
bekârken evlendi, dul kaldı, bir milyonerle ev
lendi, 'burada da 'tekrar alacak mı? 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Hayır 
efendim almıyacaiktır. 

Bir nokta daha var, Sayın Muhittin Kike 
belki arzu ederler, unutmuştum, 'ben kendile
rinden özür dilerim. Dediler ki. bu s ahisi a rm 
hizmetlerinin 'burada 'bir bir ifade edilmesinde 
fayda vardır. Biz de Koımisyon olarak (bu ka
naatteyiz ve birinci defa size arz etmiştim: 
bunların hepsi Millî Emniyet elemanlarıdır. 
lütfeder eğer 'bir gizli celse yapılmasını arzu 
Ibuyurursamz bütün teferruatı ile nerede ne hiz
metleri görmüşlerdir, arza amadeyiz. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Öagüneş, bir dakika. Sa
yın Kıhe'm sualine çok kısa cevap verdiniz. 
Zannediyorum, mesele aydınlığa kavuşmadı. Şöy
le ki; bir dul, evlendi, ayrıldı. Evlendiği zamaıı 
kesilecek, ayrıldığı zaman, tekrar dul İka1 diğ"" 
zaman verilecek mi? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — H.ıy.r 
efendim. 

BAŞKAN — Yoksa, evlendikten itİba; — 
kesiliyor mu ? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZOÜSÜ 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Efendi:-
anaprensibi bir defa arz edeyim Sayın B.aşkaıı 
Bu para 'kendilerine hizmetlerinin karşılığı o]a-
ra'k değil, kimsesiz oldukları için, yoksul ol
dukları için verilmektedir. Evlenir bir dul ha
nım, çok zengin 'bir koca ile evlenir, koçanlı
dan bir hayl'i mal kahr. Binaenaleyh, bu maa^ır 
tekrar devam etmesine hiç de ihtiyaç yoktu" 
mesele budur, anaprensip budur, daima. MuTı-
taçsa, bu paraya muhtaesa kendisine talr-' • 
edilir. Bu paraya muhtaç değrse bu para-v a1"-
ıma7.. Binaenaleyh, bu. kendisine. hugünkü ^-n. 
î'iımıı ITV"1 aha^le r"">u1"ıtar',nın ilrnühabpriur> ka'̂ a"" 
dosyas'na getirtilmiş, aç durumda, ki ' -^er" 

25 . 4 . 1967 O : 1 

durumda, bakımsız durumda olduğu tesfoit edil
miş, onun için tahsis edilmiştir. Zengin bir 
koca ile evlendi, tuttu tekrar kendisine mal 
nıül'k kaldıysa bu paranın devam etmesine ih-
yaç yoktur. Binaenaleyh anaprensip 'budur.. 
Kanaatimizde budur. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Mal mülk 
kalmadıysa ne olacak? 

EKUEM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, mal mülk kaldıysa evet 'doğru, ama kal
madıysa ne olacak? 

BAŞKAN — Buyurun cevaplayın. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Efen

dim, nasıl hir kimse, şimdiye kadar maaş bağ-
lanan birçok kimseler, farz edelim oğlu var
dı, ona 'bakıyordu, müracaat etmeye dahi lüzum. 
";ümemişti. Nasıl o 'kimse yoksul duruma düş
tüğü zaman tekrar müracaat edip, tekrar maaş 
bağlandıysa, yoksul duruma düştüğü gün yen-
•len kanun teklifi gelecek, yeniden Yüce Mee-
1 hiniz kabul buyurduğu takdirde para bağla
nacaktır. 

Şimdiye kadar ki. bütün kanun teklif ve 
tasarılarında güttüğümüz anaprensip budur. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Peki efendim, te-c'kkür ederiz. 
Sayın Kılıç söz istiyor musunuz? 
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Hayır efen, 

dini. 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde baş

ka söz ist iyen sayın üye? Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının ivedilikle görüşülmesi teklifini 

kabul edenler... etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Birinci maddeyi ve bu maddeye ekli listeyi 

okutuyorum. 

Yirmiüç kişiye vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında Kanun 

Madde 1. — Ekli cetvelde adları yazılı yirmi
üç kişiye vatani hizmet tertibinden karşıların
da yazılı miktarlarda aylık bağlanmıştır. 

Bu aylıkların ödenmesinde hizalarında yazdı 
şartlar alınır. 
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Sayı Maaş bağlanacak şahıs 

1 Yakup Örgü 
2 Mehmet Faik Altay 
3 Ali Güven 
4 Sefer Tekçe 
5 Meîhmet Kaya 
6 Gülçiçeik Güneş 

7 Hatice Güneş 

8 Gögerçin Güneş 

9 Mahmut Güneş 

10 Gülziade HacroğuUarı 

11 Kebir Hacıoğulları 

12 Rabia Hacıoğulları 

13 Bedriye Hacıoğulları 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonunun kabul ettiği cetvel 

Nüfus kaydı 
Doğum Maaş 
tarihi miktarı 

(Van ili Tımar bucağı Gedikbuluk köyünden) 
(Manyas ilçesinden) 
(Kırıkhan ilçesinden) 
(İğdır ilçesi Evci köyünden 
(İğdır ilçesi Başkurtömer köyünden) 
(Eleşkirt ilçesi Mollasüleyman köyünden 
Güneş eşi) 
(Eleşkirt ilçesi 
Güneş kızı) 
(Eleşkirt ilçesi 
Güneş kızı) 
(Eleşkirt ilçesi 
Güneş oğlu) 

İsa 

Mollasüleyman köyünden İsa 

Mollasüleyman köyünden Isa. 

Mollasüleyman köyünden İsa 

1328 
1321 
1913 
1328 
1314 

1331 

1952 

1948 

1957 

(Eleşkirt ilçesi Mollasüleyman 
Hacıoğulları eşi) 
(Eleşkirt ilçesi Mollasüleyman 
Hacıoğulları kızı) 
(Eleşkirt ilçesi Mollasüleyman 
Hacıoğulları kızı) 
(Eleşkirt ilçesi Mollasüleyman 
Hacıoğulları kızı) 

köyünden Rıza 
9 

köyünden Rıza 

köyünden Rıza 

köyünden Rıza 

1320 

1950 

1952 

1956 

400 Haya 
500 Haya 
500 Haya 
500 Haya 
500 Haya 

200 Dul 

50 Bekâ 

50 Bekâ 

50 Tahs 
18 y 
Orta 
öğren 
ya ka 

200 Dul 

50 Bekâ 

50 Bekâ 

50 Bekâ 



Sayı Maaş bağlanacak şahıs 

14 Bimıali Hacıoğulları 

Nüfus kaydı 
Doğum Maaş 
tarihi miktar? 

15 Esme Al tun 

16 Mülkiınaz Al tun 

17 Fikruna«z Altun 

18 Haılit Ertuğrul 

19 Sultan Aydın 

20 Naciye Aydın 

21 Katıma Makbule 
22 Güzel Kran 

23 Hatice Balcı 

(Eleşkirt ilçesi Mollasüleyman 
Hacıoğulları oğlu) 

köyünden Rıza 

(Göle ilçesi Çayırbaşı bucağı Yeleçli köyünden 
Rezzak Altun eşi) 
(Göle ilçesi Çayırbaşı bucağı Yeleçli köyünden 
Rezzak Altun kızı) 
(Göle ilçesi Çayırbaşı bucağı Yeleçli köyünden 
Rezzak Altun kızı) 
(Borçka ilçesi Yeniyol mahallesinden Yusuf Er
tuğrul oğlu) 

(Şavşat ilçesi Veliköy bucağı Ilıca köyünden Rüs-
tem Aydın eşi) 
(Şavşat ilçesi Veliköy bucağı Ilıca köyünden Rüs-

tem Aydın kızı) 
(Hopa ilçesi Başoba köyünden Yusuf Çelik eşi) 
(Van ili Tımar bucağı Gedikbulak köyünden 
Mehmet Kıran eşi) 
(Borçka ilçesi Camili bucağı Düzenli köyünden 
Osman Balcı annesi) 

1954 50 Tah 
18 
(Or 
öğr 
ya 

1329 200 Dul 

1949 50 Bek 

1943 50 Bek 

1949 50 Tah 
18 
(Or 
ren 
ya 

1327 200 Dul 

1940 50 Bek 

1910 200 Dul 

1305 200 Dul 

1308 200 Dul 
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BAŞKAN — Ekli cetvelle birlikte maddeyi 
•oylarınıza arz ediyorum. 

MUHİTİN KILIÇ (Konya) — Bir soru sor
mak İstiyorum Başkanım. 

BAŞKAN — Oylama sırasında olmaz Sayın 
Kılıç, 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Mühim bir 
şjey değil Sayın Başkanım. Türkiye'deki bu
günkü geçim endekslerine göre, bu cetvelde gör
düğümüz 50 şer liralık paralar; vatan, millet, 
kahramanlık falan diyoruz ama bu ellişer lira 
aylık aca'ba sonunda Komisyonca yüz liraya çı
karılabileceği düşünülüyor mu ne fikirdedir
ler? 

BAŞKAN — Sayın Öz'güneş lütfen kürsü
den efendim. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADINA 
MEHMET ÖZG-ÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, Komisyon olarak ka
naatimiz şudur ki, memlekete hizmet etmiş bu 
insanlara ne verilse azdır, bunda şek ve şüp
he yoktur. Yani ne kadar çok verilse (hiçbiri
sine ço'k dememize bizim Komisyon olarak im
kân yoktur. G-önül çok ister ki, şu miktarlar 
birkaç misli artsın. Ancak Hükümetin getirdi
ği şu rakamlarda dikkate alman nokta şudur: 
Acaba bu para ile bunların maişetine b'ir c!k ya
pılabilir mi? Biz bunları Hüküm etten sorduk, 
bize tek tek çıkardılar, dediler ki, bunların hep
si köyde yaşamaktadır ve 50 lira verildiği za
man onlar da hayatından memnun olacaktır. 
50 lira ile küçük bir geçimini temin edecektir, 
esasen bir iki parça da bir şeyi vardır. Bina
enaleyh Hükümetin bize verdiği kanaat şudur 
ki, köy başında yaşayan bu insanlara 50 şer lira ve
rilmesi onları o sıkıntıdan kurtarabilecek miktarda
dır ve Hükümet ancak bunlara 150 lira vermek im
kânını bulabilmiştir. 100 lira verilmesine, 200 
Hira verilmesine imkân hâsıl olduğu gün Komis
yon buna hayır diyecek değildir. Fakat ben şu 

kanaatteyim ki, Hükümet de bunu tartmış, uzun 
uzun hesaplamış ve bunu 50 lira diye teklif et
miştir. Biz de Komisyon olarak Hükümetin 
verdiği izahat karşısında 50 liranın kifayetli 
olduğu kanaatine varmışızdır. Bu bir takdir 
meselesidir. Bizim komisyon olarak kanaati
miz Hükümetin bu takdirinin isabetli olduğu 
şeklindedir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekür ederim. 
Ekli cetveliyle birlikte maddeyi oylarınıza 

arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et'mi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde Millet Meclisinden gelen şeklinden 
başka surette kabul edilmiş olduğu cihetle açık 
oylarınıza arz edilecektir. 

Oy küreleri gezdirilsin. 
(Oylama muameleli yapıldı.) 
BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan sayın 

üyeler?.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
Değişik birinci maddenin açık oylama neti

cesini arz ediyorum. 108 sayın üye oy kullan
mış, 107 kabul, 1 çekinser, salt çoğunluk sağlan
mıştır. 

Madde 2. — Bu kanun yayımmi tak'ilbeden 
aybaşından itibaren yürülüğe girer. 

BAŞKAN —- Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kalbul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Mali
ye Bakanı yürütür. 

ıBAKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz 'ediyorum. 
Kalbul edenler... Kalbul etmiyenler... Tasarı ka
bul edilmiştir. 

'Tasarı Millet Meclisine sunulacaktır. Gün
deme devaım ediyoruz. 

109 — 
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7. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE" CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, İstanbul şehrinin trafik konu
suna dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/427) 

BAŞKAN — Sayın Özden buradalar. Baş
bakan adına soruyu cevaplandıracak kimse var 
mı? Yok. Gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Başbakanın 
Vekili yok mu ? 

BAŞKAN — Gelmemiş efendim. Var aıma bu
rada yoktur. Biraz evvel tezkerelerini... 

Gündemimizde görüşülecek başka madde bu
lunmadığı için 27 Nisan 1967 Perşembe günü 
saat 15.00 te toplanılmak üzere Birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma saati : 17,00 

B) YAZILI SORULAR 

1. —• Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nın, İller Ba.kka.snıa dair 
yazılı sorusu ve İmar ve İskân Bakanı Haldun 
Menteşeoğlu'nun cevabı. (7/311) (1) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İller Bankası; ile ilgili aşağıdaki soruları

mın Sayın İmar ve İskân Bakanı tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına tavassutları

nızı derin saygılarımla rica ederim. 

Kastamonu Senatörü 
Ahmet Nusret Tuna 

Şehir ve kasabaların elektrik ve su tesisleri 
işlerini yapmakta olan İller Bankasının plân 
tatbikatının başladığı 1963 ten beri programı
nı ne nisbette tahakkuk ettirmiş olduğu bakı
mından : 

1. Elektrik ve su tesislerinden 1963, 1964 
ve 1965 programına alman ve programdaki 
süresi içinde işletmeye acılan ve hizmete konu
lanları ile yatırım yapıldığı halde işletmeye 
aeılmıyan ve hizmete sokulamıyan tesislerin 
program senelerine göre isimlerinin, 

2. 1963, 1964 ve 1965 yılları programına 
alındığı halde programdaki süresi içinde biti-

(1) Soruya verilen cevap «ekli teklif iste
me şartnamesi» ile «sipariş mektubu» adlı büro-
şürler Kanunlar Müdürlüğü dosyasındadır. 

rip işletmeye açılamıyan tesislerin, bitirileme-
yiş sebeplerinin önem derecesine göre sıra ile. 

3. Programın tahakkukunu engelliyen se
bepler arasında, Bankaca temini gereken mal
zemenin müteahhitle akdedilen sözleşmelerde 
vad'edilen tarihlerde temin olunamamasmın 
muhtemel bulunduğu cereyan eden bâzı vakıa -
lardan anlaşılmaktadır. Cereyan etmiş bu va
kıalar arasında: 

a) Tesislere ait elektrojen gruplarımın si
pariş edilmiş ve yurda getirilmiş olmasına rağ
men alternatör tablolarının unutulmuş veya si
parişi ihmale uğramış olduğu için işletmeye 
açılamamış tesislerin, 

b) Muayyen evsafta izalâtör ithal etmek 
gerekirken, o evsafta izalâtörü ithal ediyorum 
zannederek değişik evsafta izalâtör ithal edi
lip, edilmediği ve böyle bir olay varsa bu yan
lış izalâtörlcrin kullanıldıkları tesislerin adla
rının, 

c) Bankaca temini gereken malzemenin 
müteahhide teslim edilmiş olmasına rağmen 
bu malzemenin mütaahhitçe mahallinde izhar 
edilmemiş olmasından dolayı, ikmali sürünce
mede kalmış teslislerin, 

d) Bankaca temini gereken malzemenin, 
sözleşmesindeki süresi içinde temin edilemedi
ği için mütaahhidinin zor durumda kalması do-
layısiyle, sözleşmesi tasfiye edilmiş, fesh edil
miş veya sürüncemede kalmış tesislerin, 
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e) Bankaca temini gereken malzemeden 
cüzi bir kısmının noksan tesis olunması veya 
mütaahhitçe bililtizam noksan talebedilmesi 
karşısında, tesisin icabettirdiği % 100 e yakın 
yatırımın yapılmış olmasına rağmen işletme
ye açılması mümkün olamıyan tesislerin, 

f) Bankaca temin olunan makina, teçhi
zat ve malzemeden kusurlu ve ayıplı çıkanlar 
için satıcı yabancı firmaya rücüun mümkün ol-
mıyacağı cihetle bu gibi hallerde zararın ne 
suretle bertaraf edildiği ve şayet belediyelerin 
hesabından giderilmekte ise, bu durumda olan 
tesislerin, 

g) Bankaca temin ve mütaahhide teslim 
•edilmiş malzemenin mütaahhidine satılmış olan
ların bulunup bulunmadığı varsa bu yüzden 
sürüncemede kalmış iş ve bu yüzden zarara uğ
ramış belediyeler varsa, bunların, 

h) Bankaca temin olunan malzemenin as
gari zayiatla tesis bünyesine girmesinin sağla
nıp sağlanamadığı, sağlanamıyorsa sebepleri
nin, 

4. Bankanın yapmakta olduğu bu ticari 
faaliyetin belediyelerin kârına «olup olma
dığı, yukarıdaki faktörlerde nazarı ittbira alı
narak bir netice bilançonun çıkarılıp çıkarı-
lamadığmın, 

5. Bankanın 1963 ten bu yana giriştiği bu 
ticari faaliyeti dolayısiyle, tam bir ticari zih
niyetle senelik envanteri yapıp yapmadığının. 

6. Bu ticari faaliyetin bankayı finansman 
sıkıntısına sokup sokmadığı ve bu yüzden ban
kanın dışarıdan temin ettiği krediler için 
1963, 1964 ve 1965 yılları itibariyle ödediği 
takribi faiz ve masrafların, 

7. Bankanın bu ticari faaaliyeti dolayı
siyle istihdam ettiği teknik ve idari personel 
miktarı (Bankanın bütün servislerine şamil) ve 

bunların yıllık ücret tutarları ile yolluk ve 
sair masrafları, depo, ardiye, büro kirası 
veya amortisman bedelleri ve sigorta masraf
larının, (1963, 1964 ve 1965 yılları itibariyle 
ayrı ayrı.) 

8. Özel şahıs veya hükmi şahısların da 
yapabildikleri bu işi, İller Bankasının yap
makta olması ve bu tutumunda ısrar etmekte 
bulunması, Hükümet politikasına uygun gö
rülmekte midir? 

T. C. 
imar ve iskân Bakanlığı 22 . 4 . 1967 
özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 15/733 

Konu : Cumhuriyet Sena
tosu Üyesi A. Nusret Tu-
na'nn yazılı sorusu Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : 22 . 12 . 1966 gün ve Kanunlar Müdür

lüğü 7064/3140 - 7/311 sayılı yazı. 

Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Sa
yın Ahmet Nusret Tuna'nm, iller Bankasının 
faaliyetlerine dair pek çok hususları kapsıyan 
ve bu sebeple cevabının hazırlanması uzun za
man istiyen yazılı soru önergelerine verilen ce
vap üç nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Haldun Menteşeoğlu 
imar ve iskân Bakanı 

Not : Soruya ekli (Elektrik tesisleri, sipariş 
mektupları ve teklif isteme şartnamesine ait ki
taplar Cumhuriyet Senatosu Kanunlar Müdür
lüğü dosyasındadır.) 
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Yirmiüç kişiye vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun tasarısının birinci-
maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai Ol tan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Öz güneş 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 108 

Kabul edenler : 107 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 1 
Oya katılmayanlar : 75 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hasan! Ali Türfeer 

BURDUR 
Ö. Faruk Kınaytürik 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Saffeti Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

LIı>Z U -it u M 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
0 . Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü DikeçligO 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksır 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşe oğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylıemezoğlu 
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TEKİRDAĞ 

Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğln 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 
(I , Ü.) ' 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcah 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

TRABZON 

Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

[ÇekinserJ 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Enver Kök 

[Oya katilmıyanlar] 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İ. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 
Cahit Ortaç 

DENİZLİ ' 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKARİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Cahit Okurer 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MARDİN 
Abdülkeritn Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadk 
Nadir Nadi 
Suad Hayrı Ürgüplü 

SAMSUN 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalin 
Âmü Artus 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Ün er 
Âdil Ünlü (İ. Ü.) 

-*•»-
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GÜNDEMİ 

54 NCÜ BİRLEŞİM 

25 . 4 . 1967 Sah 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, İstanbul şehrinin trafik konu
suna dair, Başbakandan sözlü sorusu. (6/427) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ DEFA GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



Donem : 1 f i f i T 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ö ü l 

İki kişiye vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları 

raporları (Millet Meclisi 1/226; Cumhuriyet Senatosu 1/737) 

(Not : Mîllet Meclisi S. Sayısı : 214) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 8 . 4 . 1967 

Kanunlar Müdürliiğ ü 
Saıjı : 1/226 - 2241 -12120 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 6 . 4 . 1967 tarihli 81 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, iki kişiye vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun tasa
rısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı Y. 

İsmail Arar 

Not : Bu tasarı 24 . 6 . 1966 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genci 
Kurulun 6.4. 1967 tarihli 81 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmişi ir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 214) 

Malî ve İktisadi îşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malt ve İktisadi İşler Komisyonu 17 . 4 • 1967 

Esas No. : 1/737 
Karar No. : 20 

Yüksek Başkanlığa 

[Komisyonumuza havale buyurulan «iki kişiye vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hak
kında kanun tasarısı», Komisyonumuzun 13 . 4 . 1967 tarihli toplantısında, ilgili Bakanlık temsilci
lerinin de iştirakleriyle her yönden tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı gerekçesinde tafsilen belirtilen hususlar ve bunlara mütedair temsilcilerin verdikleri ta
mamlayıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden bahis konusu kanun tasarısı 
Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 



~ 2 — 
Havalesi gereğince Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yük

sek Başkanlığa sunulur. 
Başkan 

Balıkesir 
H. Âli Türker 

Manisa 
Refik Ulusoy 

Sözcü 
Gaziantep 
Zeki İslâm 

İstanbul 
Şevket Akyürek 

Afyon K. 
Ahmet Karayiğit 

Tabiî Üye 
Şükran özkaya 

Balıkesir 
Mehmet Güler 

Erzuraın Afyon K. 
Osman Alihocagil M. Kâzım Karaağaçlıoğlu 

Konya 
Ahmet Onar 

Ctımhurijjet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No: 60 
Karar No: 1/737 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

20 .4 .1967 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 6 . 4 . 1967 tarihli 81 nci Birleşiminde öncelik ve- ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, iki kişiye vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında kanım tasansı, 
Millet Meclisi Başkanlığının 8 . 4 . 1967 tarihli ve 2241 - 12120 sayılı yazılan ile Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 20 Nisan 1967 tarihli 24 ncü Birleşiminde ilgili 
bakanlıklar temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, Millî Emniyette geçen hizmetleri dolayısiyle vatani hizmet tertibinden aylık bağlanan 
Fikri Tuğsıız'un 17 Ocak 1963 tarihinde vefat etmesi üzerine, 55 yaşında hasta ve yardıma muh
taç bulunan eşi Necibe Tuğsuz'a vatani hizmet tertibinden 300 lira aylık bağlanmasını; yine Millî 
Emniyette hizmeti geçen Hasan Elmadağ'a yararlı hizmetleri ve bugünkü durumu nazara alınarak 
vatani hizmet tertibinden 500 lira aylık bağlanmasını öngörmektedir. 

Necibe Tuğsuz ve Hasan Elmadağ'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması uygun görüldü
ğünden, tasan, Komisyonumuzca da benimsenmiştiı*. 

I I - Millet Meclisince ka'bul edilen maddeler, aynen kabul edilmiştir. 
I I I - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması 

da kararlaştırılmıştır. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Bu Raporda Sözcü Kâtip 
istanbul Tabiî Üye Tabiî üye Ankara 

E. Adalı M. özgüneş S. Küçük T. Kapanlı 

İçel 
C. T. Okyayuz ş. 

Ordu 
Koksal 

t. 
Yozgat 
Yeşilyurt 

O. 
Rize 
M. Agun 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlv 

4 O. Senatosu (S. Sayısı : 907) 



Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

İki kişiye vatani hizmet terti
binden aylık bağlanması 
hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millî Emni
yetteki hizmetlerine karşılık 
17 . 3 . 1963 tarihli ve 284 sa
yılı Kanımla vatani hizmet ter
tibinden 500 lira aylık bağla
nan Gaydan Fikri Tuğsuz'ıın 
ölümü sebebiyle eşi Necibe 
Tuğsuz'a ölünceye kadar dul 
kaldığı sürece, ayda 300 lira ve 
Millî Emniyette geçen hizmet
lerine karşılık Hasan Alem-
dağ'a ölünceye kadar ayda 500 
lira aylık bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihini takibeden ayba
şından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Maliye Bakanı yü
rütür. 

— 3 — 
Malî ve İktisadi işler Komis
yonunun kabul ettiği metin 

îki kişiye vatani hizmet terti
binden aylık bağlanması 
hakkında karnın tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
si Genel Kurulunca kabul edi
len 1 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Millet Mecli
si Genel Kurulunca kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

îki kişiye vatani hizmet terti
binden aylık bağlanması 

hakkında Kanun 

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

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

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

C. Senatosu (S. Sayısı : 907) 





Dönem : 1 d f t O 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : S Ü O 

Otuzbir kişiye vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında
ki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları 

raporları (Millet Meclisi 1/64; Cumhuriyet Senatosu 1/738) 
(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 131) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 8 . 4 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 496 - 2079 -1/64 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 6 . 4 . 1967 tarihli 81 nei Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, otuzbir kişiye vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun 
tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. ^ r . 

Millet Meclisi Başkanı \ . 
ö ' (' İsmail Arar 

Not : Bu tasan 9 . 12 . 1965 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 6 . A . 1967 tarihli 81 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edil
miştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 131) 

Malî ve İktisadi îşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler 17 . 4 . 1967 

Komisyonu 
Esas No. : 1/738 
Karar No. : 18 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 6 . 4 . 1967 tarihli 81 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen Yüksek Başkanlıkça Komisyonumuza havale buyurıılan «Otuzbir kişiye 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun tasarısı» ilgili Bakanlık temsilcileri
nin katılmaları ile Komisyonumuzca da incelendi. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmeler sonunda, gerekçesinde açıkça belirtildiği üzere, Millî 
Emniyet hizmetlerinde yararlı şekilde çalışıp muhtaç durumda olan şahıslara veya bun
lardan ölenlerin eşlerine ve e/ocuklarına ve bir kişinin annesine muayyen miktarda aylık bağlan
ması öngörülmektedir. 

Tasarı prensip itibariyle Komisyonumuzca da uygun görülmüş ise de tasarının T. B. M. 
Meclisine şevkinden sonra geçen uzun süre içinde yapılan incelemeler sonucu, kendilerine va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanacak olanlardan bâzılarının nüfus kayıtlarında görülen 
yanlışlıklar, bâzılarının kişi hallerinde vuknbulan değişiklikler, tahsilini terk veya yaş had
dini doldurmalar ve haklarında gaiplik kararı verilen iki kişinin Sovyet makamlarınca 
iade edilmesi gibi tesbit edilen yeni haller dolayısiyle tasarıda ve eki cetvelde Komisyonu
muzca da gerekli değişikliklerin yapılması zorunlu görülmüştür. 
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Buna göre; 
A) Ekli cetvelin nüfus kayıtlarında görülen yanlışlıklardan : 

1. 6 ncı sırasında kayıtlı «Güvercin Güneş» in adınm Gögercin Güneş» olarak, 
2. 10 ncu sırasında kayıtlı «Kebire Hacı» mn adının ve soyadının «Kebir Hacıoğulları» olarak, 
3. 11 nei sırasında kayıtlı «Rabia Hacı» nm soyadının «Rabia Hacıoğulları» olarak, 
4. 12 nei sırasında kayıtlı «Bedriye Hacı» nm soyadının «Bedriye Hacıoğulları» olarak, 
5. 13 ncü sırasında kayıtlı «Binali Hacı» nm soyadının «Binalı Hacıoğulları» olarak. 
6. 19 ncu sırasında kayıtyı «Esma Altım» un adının «Esme Al tun» olarak, 
7. 27 nei sırasında kayıtlı «Sulbiye Aydın» m adının «Sultan Aydın» olarak, 
8. 29 ncu sırasında kayıtlı «Makbule Çelik» in adının «Katırım Makbule Çelik» olarak, düzel

tilmesi, 
B) Kişi hallerinde vukuibulan değişikliklerden : 
1. Nüfus kaydında resmen evli bulunmıyanlardan : 
a) 9 ncu numarasında kayıtlı «Gül Taze Hacı» nm, 
b) 24 ncü numarasında kayıtlı «Hava Çelebi» nin, 
c) 26 ncı numarasında kayıtlı «Susan Kaya» nm, (ayrıca hakkında gaiplik kararı verilen ko

cası «Mehmet Kaya» nm iadesi dolayısiyle esasen aylıktan düşmektedir.) 
Cetvelden çıkarılmaları. 
2. Nüfus kaydında aylığa müstahak olup cetvele ithal edilmiy eni erden : 
a) Millî Emniyetteki hizmeti sırasında vefat eden «Rıza Hacıoğulları» nm resmen nüfusta ka

yıtlı karısı olan «Gülzade Hacıoğulları» nm : 

b) Millî Emniyetteki hizmeti sırasında vefat eden «Rezzak Altım» mm kızı «Fikmnaz 
Altım» un, 

e) Millî Emniyetteki hizmeti sırasında vefat eden «Rüstem Aydın» m fazı «Naciye Aydın» m, 
cetvele ithal edilmeleri. 

3. Evlenmeleri dolayısiyle cetvelden çıkarılmaları gerekenlerden : 
a) 22 nei sırasında kayıtlı «Ayşe Ertuğrul» un, 
b) 28 nei sırasında kayıtlı «Maika Tat eş» in, cetvelden çıkarılmaları. 
C) Tahsili terk ve yaş haddini dolduranlardan : 
a) 7 nei sırasında kayıtlı «Hüseyin Güneş» in, 
b) 18 nei sırasında kayıtlı «Orus Tekçe» nin, 
c) 21 nei sırasında kayıtlı «Zeki Altun» un, 
ç) 25 nei sırasında kayıtlı «İnhar Kaptan» m, 
Cetvelden çıkarılmaları. 
Ç) Haklarında gaiplik kararı verilenlerden «Sefer Tekçe» ile «Mehmet Kaya» nm Sovyet 

makamlarınca iade edilmeleri dolayısiyle kendilerine ayda 500 er lira aylık bağlanması için 
cetvele ithal edilmeleri ve bunlardan «Sefer Tekçe» nin eşi ve çocuklarına bağlanması teklif 
edilen aylıklardan, 

a) 14 ncü sırada kayıtlı eşi «Güzel Tekçe» nin, 
b) 15 nei sırada kayıtlı kızı «Terlan Tekçe» nin, 
c) 16 ncı sırada kayıtlı kızı «Gülten Tekçe» nin, 
ç) 17 nei sırada kayıtlı kızı «Leylân Tekçe» nin, 
d) 18 nei sırada kayıtlı oğlu «Oruç Tekçe» nin, (Ayrıca tahsili terk edenler arasında gös

terilmiştir. ) 
«Mehmet Kaya» nm eşi 26 ncı sırasında kayıtlı «Susan Kaya» nm (Ayrıca «Susan Kaya» nm 

resmî nikâhlı olmaması dolayısiyle de düşülmüştür.) 
Cetvelden çıkarılmaları. 
Bu suretle tasarıdan 13 kişi çıkarılmış ve 5 kişi tasarı ile ilgili olmaları dolayısiyle eklen

miştir. 

C. Seüatosu (S. Sayısı : 908) 
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Kanun tasarısı başlığı ve 1 nci maddesi 23 kişiye vatani hizmet tertibinden aylık bağlanma

sı şeklinde değiştirilmiş ve cetvel de buna göre yeniden hazırlanmıştır, 
Tasarının 2 nci ve 3 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve havalesi gereğince Cumhuriyet Senatosu Bütçe, ve Plân 

Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Havalesi gereğince Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yük

sek Başkanlığa sunulur. 
Başkan 

Balıkesir 
H. Ali Türker 

Manisa 
Refik TJlusoy 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/738 20 . 4 . 1967 
Karar No. : 59 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 6 . 4 . 1967 tarihli 81 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işarı oy 
ile kabul edilen, otuzbir kişiye vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun tasarı
sı, Millet Meclisi Başkanlığınım 8 . 4 . 1967 tarihli ve 496 - 2079 sayılı yazılara ile Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığına gönderilmekle, komisyonumuzun 20 Nisan 1967 tarihli 24 ncü birleşiminde 
ilgili Bakanlıklar temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I) Tasarı, Millî Emniyet hizmetlerinde çalıştırılan ve çeşitli şekillerde mağdur olan kişilere 
veya bunların eşlerine ve çocuklarına muayyen miktarlarda aylık bağlanmasını öngörmektedir. 

Gerekçede, blihassa dış istihbaratım istihsali için cesur ve vatansever kimselerin yetiştirilerek 
hedef unsurlar içine sevk edildiğii, bu vazifelerin ise çok tehlikeli olduğu ve birçok defalar söz 
konusu şahısların hayatlarını veya maişetlerini temin etme kabiliyetlerini kaybettikleri ifade edi
lerek, bu uğurda hayatlarını kaybedenlerin dul ve yetimlerine veya iş göremiyeeek kadar fizik ka
biliyetini kaybedenlere vatani hizmet tertibinden aylık bağlamak suretiyle Devletin elini uzatma
sının kaçınılmaz bir borç olduğu düşüncesiyle bu tasarının hazırlandığı belirtilmektedir. 

Gerekçede belirtilen hususlar muvacehesinde tasarı, 'komisyonumuzca da uygun mütalâa edil
miştir. 

II - Tümü üzerinde yapılan müzakerelerden sonra maddelere geçilmiş, 1 nci maddenin görüş
melerinde tasarıyı Komisyonumuzdan önce inceliyen Malî ve İktisadi İşler Komisyonu metni esas alın
mıştır. 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu, tasarının müzakeresinde, kendilerine vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanması öngörülen kişilerin durumlarında, tasarının Türkiye Büyük Millet Meclisine 
arz edildiği tarihten bu yana geçen süre içinde meydana gelen değişiklikleri Hükümetin de talebine 
uygun olarak nazara almış ve Millet Meclisi metninin 1 nci maddesine ekli cetvelde değişiklik yap
mıştır. 

Sözcü 
Gaziantep 
Zeki İslâm 

İâtanıbul 
Şevket Akyürek 

Afyon K. 
Ahmet Karayiğit 

Tabiî Üye 
Şükran Özkaya 

Erzurum 
Osman Alihocagü 

Konya 
Ahmet Onar 

Balıkesir 
Mehmet Güler 

Afyon K. 
M. Kâzım Karaağaçhoğlu 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

C. Seniatosa (S. Sayısı : 908) 
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Millet Meclisi metninin 2 nci ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
III - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması 

da kararlaştırılmıştır. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

(Başkan 
İs tanbul , 
Muhalifim 
E. Adalı 

İçel 
C. T. Okyayuz 

Bu raporda Sözcü 
Tabiî Üye 

M. Özgüneş 

Ordu 
§. Koksal 

Yozgat 
İ. Yeşilyurt 

Kâtip 
Talbiî Üye 

S. Küçük 
Rize 

0. M. Agun 

[Ankara 
T. Kapanlı 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Muhalefet Şerhi 
Tasarının 1 nci maddesinde (ekli Cetvelde adları yazılı otuzbir kişi) denildiğine göre, tasarıda 

adları yazılı olanlar dışında yeni isimler ilâve edilemiyeceği kanaatindeyim. 
Kaldı ki, vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması, kişi hakkını temin eden bir husustur. Ve 

şahıslar hakkında önceden gerekli araştırma ve tetkikat da yapılmamıştır. Bu sebeple, yalnız usul 
bakımından muhalifim. İstanbul 

Erdoğan Adali 

Millet Meclisin İTI kabul ettiği 
metin 

Otuzbir kişiye vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ekli cetvelde 
adları yazılı otuzbir kişiye va
tani hizmet tertibinden karşıla
rında yazılı miktarlarda aylık 
bağlanmıştır. 

Bu aylıkların ödenmesinde 
hizalarında yazılı şartlar naza
ra alınır. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımını takibeden aybaşından 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Maliye Bakam yü
rütür. 

Malî ve İktisadi İşler Komis
yonunun kabul ettiği metin 

Yirmiüç kişiye vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ekli cetvelde 
adları yazılı yirmiüç kişiye va
tani hizmet tertibinden karşıla
rında yazılı miktarlarda aylık 
bağlanmıştır. 

Bu aylıkların ödenmesinde 
hizalarında yazılı şartlar naza
ra alınır. 

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

MADDE 3. — Millet Mecli
si Genel Kurulunca kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Yirmiüç kişiye vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanması 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Malî ve İkti
sadi İşler Komisyonunca kabul 
edilen 1 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

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

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

(Malî ve İktisadi İşler Ko
misyonu metninin 1 nci mad
desine ekli cetvel aynen kabul 
edilmiştir.) 

C. Senatosu (S. Sayusı : 908") 
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Adı ve Soyadı 

(Millet Meclisinin kabul ettiği cetvel) 

Aylık 
miktarı 

Doğumu Lira Aeıklama 

Varı ili Tımar bucağında Yakup Örgü 
İskenderun Akdeniz B. K. Celâl Özkan 
nezdinde Mehmet Faik Altay 
Kırıkhan ilçesinde Ali Güven 
Eleşkirt Molla Süleyman köyünde İsa 
Güneş eşi Güleiçek Güneş 
Eleşkirt Molla Süleyman köyünde İsa 
Güneş kızı Hatice Güneş 
Eleşkirt Molla Süleyman köyünde İsa 
Güneş kızı Güvercin Güneş 
Eleşkirt Molla Süleyman köyünde İsa 
Güneş oğlu Hüsevin Güneş 

Eleşkirt Molla Süleyman köyünde İsa 
Güneş oğlu Mahmut Güneş 

Eleşkirt Molla Süleyman köyünde Rıza 
Hacı eşi Gültaze Hacı 
Eleşkirt Molla Süleyman köyünde- Rıza 
Hacı kızı Kebire Hacı 
Eleşkirt Molla Süleyman köyünde Rıza 
Hacı kızı Rabia Hacı 
Eleşkirt Molla Süleyman köyünde Rıza 
Hacı kızı Bedriye Hacı 
Eleşkirt Molla Süleyman köyünde Rıza 
Hacı oğlu Binali Hacı 

İğdır ilçesi Evci köyünde Sefer Tekçe 
eşi Güzel Tekçe 
İğdır ilçesi Evci köyünde Sefer Tekçe 
kızı Terlan Tekçe 
İğdır ilçesi Evci köyünde Sefer Tekçe 
kızı Gülten Tekçe 
İğdır ilçesi Evci köyünde Sefer Tekçe 
kızı Leylan Tekçe 

C. Senatosu 

1328 400 Hayatta bulunduğu sürece. 

1321 500 Hayatta bulunduğu sürece. 

1013 500 Hayatta bulunduğu sürece. 

1331 200 Dul kaldığı sürece. 

1952 50 Bekâr veya dul kaldığı sürece. 

1948 50 Bekâr veya dul kaldığı sürece. 
1947 50 Tahsile devam etmediği takdirde 18 

yaşını dolduruncaya kadar. (Tahsile 
devam ederse orta öğrenimde 20 yaş, 
yüksek öğrenimde 25 yaşını doldurun
caya kadar.) 

1957 50 Tahsile devam etmediği takdirde 18 
yaşını dulduruncaya kadar. (Tahsile 
devam ederse orta öğrenimde 20 yaş, 
yüksek öğrenimde 25 yaşını doldurun
caya kadar.) 

1330 200 Dul kaldığı süfeee. 

1950 50 Bekâr veya dul kaldığı sürece. 

1952 50 Bekâr veya dul kaldığı siirece. 

1950 50 Bekâr veya dul kaldığı sürece. 

1954 50 Tahsile devam etmediği takdirde 18 
yaşını" dolduruncaya kadar. (Tahsile 
devam ederse orta öğrenimde 20 yaş, 
yüksek öğrenimde 25 yaşını doldurun
caya kadar.) 

1329 200 Dul kaldığı sürece. 

1946 50 Bekâr veya dul kaldığı sürece. 

1951 50 Bekâr veya dul kaldığı sürece. 

1950 50 Bekâr veya dul kaldığı sürece. 

(S. Sayısı : 908) 
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Adı ve Soyadı 

Aylık 
miktarı 

Doğumu Lira 

İğdır ilçesi Evci köyünde Sefer Tekçe 
oğlu Orue Tekee 

Göle ilçesi Okam bucağı Samselek kö
yünde Rezzak Altun eşi Esma Altun 
Göle ilçesi Okam bucağı Samselek kö
yünde Rezzak Altun kızı Mülkinaz Altun 
Göle ilçesi Okam bucağı Samselek kö
yünde Rezzak Altun oğlu Zeki Altun 

Borçka ilçesi Maç ahi bucağı Camili kö
yünde Yusuf Ertuğrul egi Ayşe Ertuğrul 
Murgıü Maden Servisinde Yağcı Hasan 
Ertürk yanında Yusuf Ertuğrul oğlu 
Halit Ertuğrul 

Borçka ilçesi Maradit bucağında Emin 
Kaptan eşi Havva Çelebi 
Borçka ilçesi Maradit bucağında Emin 
Kaptan oğlu İnhar Kaptan 

İğdır ilçesi Panik köyünde Mehmet Ka
ya eşi Susan Kaya 
Şavşat ilçesi Mirya bucağı Ilıca köyünde 
Rüşt em Aj'dm eşi Sülbiye Aydın 
Kars Cumhuriyet Caddesi No. 347 de Ha
cı Kerim Ateş eşi Maika Ateş 
Hopa ilçesi Higoba köyünde Yusuf Çe
lik eşi Makbule Çelik 
Yan ili Tımar bucağında Mehmet Kıran 
eşi Güzel Kıran 
Borçka ilçesi Maçahil bucağı Düzeli kö
yünde Osman Balcı annesi Hatice Balcı 

946 

1329 

1949 

1946 

1949 

1319 200 

50 

Açıklama 

50 Tahsile devam etmediği takdirde 18 
yaşını dolduruncaya kadar. (Tahsile 
devam ederse orta öğrenimde 20 yaş, 
yüksek öğrenimde 25 yaşını doldurun
caya kadar.) 

200 Dul kaldığı sürece. 

50 Bekâr veya dul kaldığı sürece. 

50 Tahsile devam etmediği takdirde 18 
yasını dolduruncaya kadar. (Tahsile 
devam ederse orta öğrenimde 20 yas, 
yüksek öğrenimde 25 yaşını doldurun
caya kadar.) 

200 Dul kaldığı sürece. 

50 Tahsile devam etmediği takdirde 18 
yaşını dolduruncaya kadar. (Tahsile 
devam ederse orta öğrenimde 20 yaş, 
yüksek öğrenimde 25 yaşını doldurun
caya kadar.) 

Dul kaldığı sürece. 

Tahsile devam etmediği takdirde 18 
yaşını dolduruncaya kadar. (Tahsile 
devam ederse orta öğrenimde 20 yaş, 
yüksek öğrenimde 25 yaşını doldurun
caya kadar.) 

1925 

1335 

1910 

1305 

1308 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

Dul kaldığı 

Dul kaldığı 

Dul kaldığı 

Dul kaldığı 

Dul kaldığı 

Dul kaldığı 

sürece. 

sürece. 

sürece. 

sürece. 

sürece. 

sürece. 

C. Sematosu (S. Sayısı : 908) 



Sayı Maaş bağlanacak şahıs 

Malî ve îktisadi îsler Komisyonunun kabul ettiği cetvel 
Doğum Ma 

Nüfus kaydı tarihi mikt 

İl Yakup örgü 
2 Mehmet Faik Altay 
3 lAli Güven 
4 Sefer Tekçe 
5 Mehmet Kaya 
6 Gülçiçek Güneş 

7 Hatice Güneş 

8 Gögerçin Güneş 

9 Mahmut Güneş 

10 Gülzade Hacıoğulları 

11 Kebir Hacıoğulları 

12 Rabia Hacıoğulları 

13 Bedriye Hacıoğulları 

14 Binali Hacıoğulları 

(Van ili Tımar bucağı GedikbUliuk köyünden) 
(Manyas ilçesinden) 
(Kırıkhan ilçesinden) 
(İğdır ilçesi Evci köyünden) 
(İğdır ilçesi Başkurtömer köyünden) 
(Eleşkirt ilçesi Molla Süleyman koyundan İsa 
Güneş eşi) 
(Eleşkirt ilçesi Molla Süleyman koyundan Isa 
Güneş kızı) 
(Eleşkirt ilçesi Molla Süleyman koyundan Isa 
Güneş kızı) 
(Eleşkirt ilçesi Molla Süleyman koyundan îsa 
Günaş oğlu) 

(Eleşkirt ilçesi Molla Süleyman 
Hacıoğulları eşi) 
(Eleşkirt ilçesi Molla Süleyman 
Hacıoğulları kızı) 
(Eleşkirt ilçesi Molla Süleyman 
Hacıoğulları kızı) 
(Eleşkirt ilçesi Molla Süleyman 
Hacıoğulları kızı) 
(Eleşkirt ilçesi Molla Süleyman 
Hacıoğulları oğlu) 

1328 
1321 
191s3 
1328 
1314 

1331 

1952 

1948 

1957 

4 
5 
5 
5 
5 

2 

köyünden Rıza 

köyünden Rıza 

köyünden Rıza 

köyünden Rıza 

köyünden Rıza 

1320 

1950 

1952 

1956 

1954 

2 



Sayı Maaş bağlanacak şahıs Nüfus kaydı 

Q 
uı o p_ 
P3 

uı 
uı 

O 
00 

15 Esme Altun 

16 Mülkinaz Altun 

İT Fikrunaz Altım 

18 Halit Ertuğrul 

19 Sultan Aydın 

20 Naciye Aydın 

21 Katıma Makbule Çelik 
22 düzel Kıran 

23 Katice Balcı 

(döle ilçesi Çayırbaşı bucağı Yeleçli köyünden 
Rezzak Altun eşi1) 
(döle ilçesi Çayııibaşı bucağı Yeleçli köyünden 
Rezzak Altun kızı) 
(döle ilçesi Çayırbaşı bucağı YeleçM köyünden 
Rezzak Altun kızı) 
(Borçka ilçesi Yeniyol mahallesinden Yusuf Er
tuğrul oğlu) 

(Şavşat ilçesi Veliköy bucağı Ilıca köyünden Rüs-
•tem Aydın eşi) 
(Şavşat ilçesi VeKköy bucağı Ilıca köyümden Rüs-
tem Aydın kızı) 
(Hopa ilçesi Başoba köyünden Yusuf Çelik eşi) 
(Van ili Tımar bucağı dedükbulak köyünden 
Mehmet Kıran eşi) 
(Borçka ilçesi Camili bucağı Düzenli köyünden 
Osman Balcı annesi) 

Doğum 
tarihi 

1329 

1949 

1948 

1949 

M 
mik 

1327 

1940 
1910 

1305 

1308 



Dönem : 1 A A A 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : U U u 

5434 sayılı Türk'ye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 22 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İkti
sadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 

1/145; Cumhuriyet Senatosu 1/740) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 134) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 11 . 4 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1/145-1448-6927 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına. 

Millet Meclisinin 10 . 4.. 1967 tarihli 03 ncii Birle-iminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işarı 
oy ile kabul edilen, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 22 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tararı 4 . 3 . 1966 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 10 . 4 . 1967 tarihli 83 ncii Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 134) 

Malî ve İktisadi îşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 17 . 4 * 1967 

Esas No. : 1/740 
Karar No. : 19 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyurulan «5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
22 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı» Komisyonumuzun 13 . 4 . 1967 ta
rihli toplantısında, ilgili Bakanlık temsilcilerinin da iştirakleriyle her yönden tetkik ve müzakere 
edildi. 

Tasarı gerekçesinde tafsilen belirtilen hususlar ve bunlara mütedair temsilcilerin verdikleri ta
mamlayıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden bahis konusu kanun tasansı 
Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 



— 2 — 
Havalesi gereğince Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yük

sek Başkanlığa sunulur. 
Başkan 

Balıkesir 
/ / . Âli Türker 

Manisa 
Refik Ulusoy 

Sözcü 
Gaziantep 
Zeki İslâm 

istanbul 
Şevket Akyürek 

Afyon K. 
Ahmet Karayiğit 

Tabiî Üye 
Şükran özkaya 

Erzurum 
Osman Alihocagil 

Konya 
Ahmet Onar 

Balıkesir 
Mehmet Güler 

Afyon K. 
M. Kâzım Karaağaçlıoğlv 

Bütçe ve Plân Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No : 1/740 
Karar No : 58 

20 . 4 . 1967 

Yüksek Ba}kanlığa 

Millet Meclisinin 10 . 4 . 1967 tarihli 83 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işarı oy ile 'kabul edilen, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Krmıınuiıiüi 22 nei mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 11 . 4 . 1967 
tarihli ve 1448 - 6927 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komis-. 
y^numuuzn 20 Nisan 1967 tarihli 24 ncü birleşiminde ilgili bakanlıklar temsilcileri de hazır 
bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, turistik mahiyette bulunan motel ve benzeri tesislerle eğlence tesisleri ve bu gayeye 
uygun diğer gayrimenkullerin Emekli Sandığınca, ıbelediye hudutları dışında da tesis olunabilme-
sini öngörmektedir. 

Gerekçede, turizmin inkişafı ile ilgili anatcsislerin kamu sektörü kanalı ile realize edilmesi 
gerektiği ve bu tesislerin bir kısmının da bu ıhususta büyük hamleler yapmış bulunan Emekli 
Sandığı kanalı ile inşalarının uygun görüldüğü ifade edilmekte; ancak, bu tesislerin çoğunluğa 
yakın bir kısmının mahiyotleri yönünden belediye hudutları dışında inşaları zorunluğu karşısında 
Sandık Kanununun 22 nci maddesine bu hususu temin edecek bir fıkranın eklenmesi zaruretinin 
ortaya çıktığı belirtilmektedir. 

Gerc'kçede belirtilen hususlar ve ilgili temsilcilerin verdikleri malûmat muvacehesinde, ta
sarı, Komisyonumuzca uygun mütalâa olunmuştur. 

II - Millet Meclisince kabul edilen maddeler, Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
III - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul

ması da kararlaştırılmıştır. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygiyle sunulur. 

Başkan 
İstanbul 
E. Adalı 

Ankara 
T. Kapanlı 

Bu raporda Sözcü 
İçel 

C. T. Okyayuz 

Ordu 
Ş. Koksal 

Kâtip 
Tabiî Üye 

S. Küçük 

Rize 
Ö. M. Agun 

Tabiî Üye 
M. Özgüneş 

Trabzon 
A. Ş. Ağan oğlu 

Yozgat 
/ . Yeşilyurt 

C. Senatosu (S. Sayısı : 909) 



Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanunu
nun 22 nci maddesine bir fıkra 

eklenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 6311 ve 
7003 sayılı kanunlarla değişik 
22 nci maddesinin sonuna aşa
ğıdaki (e) fıkrası eklenmiştir. 

e) (1) işaretli bendin (a) 
fıkrasında sözü edilen taşınmaz 
mallardan turistik mahiyette 
bulunanlar, belediye hudutları 
dışında da tesis olunabilir. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Malî ve İktisadi tşler Komis
yonunun kabul ettiği metin 

5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanunu
nun 22 nci maddesine bir fıkra 

eklenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millet Mecli
si Genel Kurulunca kabul edi
len 1 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Millet Mecli
si Genel Kurulunca kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

• • ^ * » »• 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanunu
nun 22 nci maddesine bir fıkra 

eklenmesi hakkında Kanun 

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

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

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

C. Senatosu (S. Sayısı : 909) 





Dönem : ı CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 
Toplantı : C 

Salih Sıtkı Fıstıkeri'ne vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadi İçler ve Bütçe ve Plân komisyonları 

raporları (Millet Meclisi 2 /119; Cumhuriyet Senatosu 2/205) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 211) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kananlar Müdürlüğü 8.4 .1967 
Sayı : 408 -1660 - 2/119 

Cumhuriyet Sanatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 6 . 4 . 1967 tarihli 81 nei Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Salih Sıtkı Fıstıkeri'ne vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanım teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Bakanı Y. 

1. Arar 

Not : Bu teklif 7 . 12 . 1965 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 6 . 4 . 1967 tarihli 81 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (31ü-
let Meclisi S. Sayısı : 211) 

Malî ve iktisadi işler Komisyonu raporu 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 
Cumhuriyet Senatosu 
Esas No. : 2/205 17 . 4 . 1967 
Karar No. : 22 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buynrulan «Salih Sıtkı Fıstıkeri'ne vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair kanun» Komisyonumuzun 13 . 4 . 1967 tarihli toplantısında, ilgili Bakanlık 
temsilcilerinin de iştirakleriyle her yönden tetkik ve müzakere edildi. 

Teklifin gerekçesinde tafsilen belirtilen hususlar ve bunlara mütedair temsilcilerin verdik
leri tamamlayıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden bahis konusu kanun 
teklifi Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 



— 2 — 
Havalesi gereğince Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan 

Balıkesir 
H. Â. Türker 

Balıkesir 
M. Güler 

Sözcü 
Gaziantep 
Z. İslâm 

İstanbul 
Ş. Akyürek 

Afyon Karahisar 
A. Kara yiğit 

Manisa 
R. Ulusoy 

Erzurum 
0. AUJıocagil 

Konya 
A. Onar 

Tabiî Üye 
Ş. Özkaya 

Afyon Karahisar 
M. K. Karaağaçlıoğlu 

Bütçe ve Plân Komisyonu rapora 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/205 
Karar No. : 61 

20 . 4 . 1967 

Yükssk Başkanlığa 

Millet Meclisinin 6 . 4 . 1967 tarihli 81 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Salih Sıtkı Fıstıkeri'ne vatani hizmet tertibinden » aylık bağlanmasına 
dair kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 8 . 4 . 1967 tarihli ve 408 -1660 sayılı yazıları 
ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, komisyonumuzun 20 Nisan 1967 tarihli 24 
ncü Birleşiminde ilgili Bakanlıklar temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

I - Teklif, Salih Sıtkı Fıstıkeri'ne vatani hizmet tertibinden 400 lira aylık bağlanmasını ön
görmektedir. 

Gerekçede, İstiklâl Harbine iştirak ederek emsallerine nisbetle olağanüstü hizmetler yapan ve 
yararlık gösteren Salih Sıtkı Fıstıkeri'nin, 1336 -1337 tarihleri arasında Birecik kazasında takdir 
edilecek çalışmalarda bulunduğu ifade edilmekte ve bu yararlık ve hizmetlerden dolayı da kendi
sine 66 sayılı Kanım gereğince beyaz şeritli İstiklâl Madalyası verildiği belirtilmektedir. 

Salih Sıtkı Fıstıkeri'ne vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması yerinde görülmüş ve teklif 
komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen maddeler komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
III - Teklifin Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması 

da kararlaştırılmıştır. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
İstanbul 
E. Adalı 

İçel 
C. T. Okyayuz 

Bu raporda Sözcü 
Tabiî Üye 

M. özgüne? 

Ordu 
Ş. Koksal 

t 
Yozgat 
Yeşilyurt 

Kâtip 
Tabiî Üye 
S. Küçük 

Rize 
O. M. Agun 

Ankara 
T. Kapanlı 

Trabzon 
A. 8. Ağanoğlu 

C. Senatosu (S. Sayısı : 910) 



Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

Salih Sıtkı Fıstıkeri'ne vatani 
hizmet tertibinden aylık bağ

lanmasına dair Kanun 

MADDE 1. — İstiklâl Sava
şma katılan ve gösterdiği üs
tün yararlık ve hizmetlerden 
dolayı kendisine 66 sayılı Ka
nun gereğince beyaz şeritli İs
tiklâl Madalyası verilmiş bulu
nan Mustafaoğlu 1314 doğumlu 
Salih Sıtkı Fıstıkeri'ne hayatta 
bulunduğu müddetçe vatani 
hizmet tertibinden (400) lira 
aylık bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımını takibeden aybaşından 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Maliye Bakanı yü
rütür. 

Malî ve İktisadi İşler Komis
yonunun kabul ettiği metin 

Salih Sıtkı Fıstıkeri'ne vatani 
hizmet tertibinden aylık bağ

lanmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Millet Mecli
si Genel Kurulunca kabul edi
len 1 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Millet Mecli
si Genel Kurulunca kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

• • mmw • • 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Salih Sıtkı Fıstıkeri'ne vatani 
hizmet tertibinden aylık bağ

lanmasına dair Kanun 

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

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

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

C. Senatosu (S. Sayısı : 910) 





Dönem : 1 ğ\ I § 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ö | f 

Birinci Cihan Savaşında Kanal Seferiyle Çanakkale muharebelerine 
ve İstiklâl Savaşma milis olarak katılan Mehmedoğlu İsmail Boro-
zan'a vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmasına dair kanun tekli
finin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 

Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 2 /356; Cumhuriyet Senatosu 2 /204) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 215) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 8 . 4 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
2/356 

Sayı : 2614-13985 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

•Millet Meclisinin 6 . 4. 1967 tarihli 81 nci Birleşiminde öncelik re ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul e'd'ilen, Birinci Cihan Savaşında Kanal Seferiyle Çanakkale muharebelerine ve İstik
lâl Savaşma milis olarak katılan Mehmedoğlu İsmail Borazan'a vatani hizmet tertibinden maaş 
bağlanmasına dair kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisli Başkanı Y. 

/ . Arar 

Not : Bu teklif 29 . 7 . 1966 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş *ve Genel Ku
rulun 6.4. 1967 tarihli 81 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 215) 

Malî ve iktisadi işler Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 17 . 4 . 1967 
Esas No. : 2/204 
Karar No. : 21 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyurulan «Birinci Cihan Savaşında Kanal Seferiyle Çanakkale mu
harebelerine ve İstiklâl Savaşına milis olarak katılan Mehmedoğlu İsmail Borazan'a vatani hiz
met tertibinden maaş bağlanmasına dair kanun teklifi» Komisyonumuzun 13 . 4 . 1967 tarihli 
toplantısında, ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakleriyle her yönden tetkik ve müzakere 
edildi. 

Teklifin gerekçesinde tafsilen 'belirtilen hususlar ve bunlara mütedair temsilcilerin verdikleri 
tamamlayıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun 'mütalâa edildiğinden bahis konusu kanun tek
lifi Millet Meclisi Oenel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul edilmigtir. 



— 2 — 
Havalesi gereğince Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yük

sek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Sözcü 

B.alıkesir Gaziantep Tabiî üye Balıkesir 
H. Ali Türker Zeki İslâm Şükran Özkaya Mehmet Güler 

Manisa İstanbul Erzurum Afyon K. 
Refik Ulusoy Şevket Akyürek Osman Alihocagü M. Kâzım Karaağaçlıoğlu 

Afyon K. Konya 
Ahmet Karayiğit Ahmet Onar 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 20 . 4 . 1967 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Esas No. 2/204 
Karar No. 62 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 6 . 4 . 1967 tarihli 81 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, Birinci Cihan Savaşında Kanal Seferiyle Çanakkale muharebelerine ve İs
tiklâl Savaşma Milis olarak katılan Mehmedoğlu İsmail Borazan'a vatani hizmet tertibinden maaş 
bağlanmasına dair kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 8 . 4 . 1967 tarihli ve 2614-13985 
sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmelde, komisyonumuzun 20 Nisan 
1967 tarihli 24 ncü Birleşiminde ilgili bakanlıklar temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik 
ve müzakere olundu. 

I - Teklif, Mehmedoğlu İsmail Borazan'a vatani hizmet tertibinden 500 lira aylık bağlanmasını 
öngörmektedir. 

Gerekçede; İsmail Borazan'm, Birinci Cihan Harbinde Kanal Seferine katılarak Süveyş'e ka
dar ilerliyen birliklerde vazife aldığı, bilâhara da Çanakkale muharebelerine katılmak üzere Batıya 
sevk edildiği, Çimentepe ve Conkbayırı muharebelerinde yaralandığı, bu muharebelerde çaldığı 
süngü hücumu borulariyle şöhret yaptığı, daha sonra da Yunan istilâsı üzerine Ayvalık'ta kuru
lan Milis Cepheye katıldığı, Büyük Taarruzdan sonra çekilen Yunan birliklerinin Burhaniye'yi 
de tahribedeceğini duyarak küçük müfrezesini kasabanın kenar mahallesine soktuğu ve kendisi
nin de minareye çıkarak hücum borusu çaldığı ve bu sırada küçük müfrezenin ateşe başlamasiyle 
baskına uğradıklarını zanneden Yunanlıların alelacele kasabayı terk ettikleri ve böylece hem Bur
haniye'nin, hem de körfezdeki diğer köy ve kasabaların tahribattan kurtarıldığı belirtilmektedir. 

Gerekçede belirtilen hususlar muvacehesinde İsmail Borazan'a vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanması uygun görüldüğünden, teklif, komisyonumuzca benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen maddeler komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
III - Teklifin Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması 

da kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan Bu raporda Sözcü Kâtip 

İstanbul Tabiî Üye Tabiî Üye Ankara 
E. Adalı M. Özgüneş S. Küçük T. Kapanlı 

İçel Ordu Rize Trabzon 
C. T. Okyayuz Ş. Koksal O. M. Agun A. Ş. Ağanoğlu 

Yozgat 
/ . Yeşilyurt 

G. Senatosu (S. Sayısı : 911) 



Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

Birinci Cihan Savaşında Kanal 
Seferiyle Çanakkale muharebe
lerine ve İstiklâl Savaşın-a milis 
olarak katılan Mehmedoğlu İs
mail Borazan'a vatani hizmet 
tertibinden maaş bağlanmasına 

dair kamın teklifi 

MADDE 1. — Birinci Cihan 
Savaşında Kanal Seferiyle Ça
nakkale muharebelerine ve İs
tiklâl Savaşma katılıp emsalle
rine nazaran üstün lıtemetler 
gören ve halen yardıma muh

taç bir duıaımda bulunan Burha
niye'de 1309 doğumlu Mehmet-
oğlu İsmail Borazan'a hayatta 
bulunduğu müddetçe vatani 
hizmet tertibinden 500 lira ay
lık bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kamın, ya
yımına takibeden aybaşından 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Maliye Bakam yürütür. 

— 3 — 
Malî ve İktisadi îşler Komis
yonunun kabul ettiği metin 

Birinci Cihan Savaşında Kanal 
Seferiyle Çanakkale muharebe
lerine ve İstiklâl Savaşma milis 
olarak katılan Mehmedoğlu İs
mail Borazan'a vatani hizmet 
tertibinden maaş bağlanmasına 

dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Mecli
si Genel Kurulunca kabul edi
len 1 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Millet Mecli
si Genel Kurulunca kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Binnci Cihan Savaşında Kanal 
Seferiyle Çanakkale muharebe
lerine ve İstiklâl Savaşına milis 
olarak katılan Mehmedoğlu İs
mail Borazan'a vatani hizmet 
tertibinden maaş bağlanmasına 

dair Kanun 

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

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

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

C. Senatosu (S. Sayısı : 911) 



I 



Bonem : 1 
Toplantı : 8 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayı 

Ali Rızaoğlu 1314 doğumlu Abekırrahman Özgen'e vatani hizmet ter
tibinden maaş bağlanması hakkındaki kanun teklifinin Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi 
İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 2 /264 ; 

Cumhuriyet Senatosu 2 /206) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 212) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 8 . 4 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2/964 -1617 - 7896 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 
Millet Meclisinin 6 . 4 . 1967 tarihli 81 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek dşari 

oy dlo kabul edilen, Ali Rızaoğlu 1314 doğumlu Abdurcahman özgen'e vatani hizmet tertibinden 
maaş bağlanması hakkında ' kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı Y. 

îsmaü Arar 

Not : Bu teklif 23 . 3 . 1966 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 6 . 4 . 1967 tarihli 81 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet .Meclisi S. Sayısı : 212) 

Malî ve İktisadi îşler Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 17 . 4 . 1967 
Esas No. : 2/206 
Karar No. : 23 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuza havale buyurulan «Ali Rızaoğlu 1314 doğumlu Abdurrahman özgen'e vatani 

hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkında kanun teklifi» Komisyonumuzun 13 . 4 . 1967 tarihli 
toplantısında, ilgili bakanlık temsilcilerinin de iştirakleriyle her yönden tetkik ve müzakere edildi. 

Teklifin gerekçesinde tafsilen belirtilen hususlar ve bunlara mütedair temsilcilerin verdikleri 
tamamlayıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden bahis konusu kanun teklifi 
Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü 
Balıkesir Gaziantep Manisa Tabiî Üye 

/ / . Âli Türker Zeki İslâm Refik Ulusoy Şükran özkaya 
Balıkesir İstanbul Erzurum. Afyon K. 

Mehmet Güler Şevket Akyürek Osman Alihocagil M. Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Afyon K. Konya 

Ahmet Karayiğit Ahmet Onar 
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— 2 — 
Bütçe ve Plân Komisyonu rapora 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/206 20 . 4 . 1967 
Karar No. : 63 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 6 . 4 . 1967 tarihli 81 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işard oy ile kabul edilen, Ali Rızıoğlu 1314 doğumlu Abdurrah'mam Özgene vatani hizmet tertibin
den maaş bağlanması hakkında kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 8 . 4 . 1967 tarihli 
ve 1617 - 7896 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Se.ıatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonu
muzun 20 Nisan 1967 tarihli 24 neü Birleşiminde ilgili bakanlıklar temsilcileri de hazır bulunduk
ları halde tetkik ve müzaikere olundu. 

1 - Teklif, Ali Rızaoğhı Abdurrahman Özgen'e vatani hizmet tertibinden 500 lira aylık bağlan
masını öngörmektedir. 

Gerekçede; Abdurrahman Özgen'in, Süvari Yedeksubayı olarak İstiklâl Savaşında millî kuv
vetler tarafından kurulan Akhisar ve Salihli cephelerinde bulunduğu, ilerlemekte olan bir Yu
nan Efzun Taburunu pusuya düşürerek ağır zayiatla geri çekilmeye mecbur ettiği, daha sonra 
müfrezesiyle birlikte Vardar Müfrezesine katılarak; 1338 senesinde Leıke, Barem, Kabaçmar, 
Geyve boğazına kadar olan bölgelerdeki Türk köylerine Yunanlılar tarafından yapılan baskın
ları önlemeikte büyük gayretler ve üstün başarılar gösterdiği, 1337 yılında Uşak ve Gediz hava
lesinde bâzı akınlardan sonra Yunanlıların geniş ölçüde mühimmat .yığdıkları Elvanlar'a yapılan 
baskın sırasında müfreze komutanı Ali Beyin şehit düşmesi üzerine de İzmir'in kurtarılışına ka
dar müfreze komutanlığım yaptığı, bilâhara Mihalıççık savaşma katıldığı belirtilmekte ve Var
dar müfrezesinin lam.ii-'e ilk giren süvari birlikleri arasında bulunduğu ifade edilmektedir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen maddeler konıisyomımıızca da aynen kabul edilmiştir. 
IIT - Teklifin Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması 

da kararlaştırılmıştır. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Bu raporda Sözcü Kâtip 
İstanbul Tabiî Üye Tabiî Üye Ankara 
E. Adalı 31. Öz güne s 8. Küçük T. Kapantı 

İçel Ordu Rize Trabzon 
C. T. Okyayuz 8. Koksal O. M. Ağım A. Ş. Ağanoğlu 

Yozgat 
/ . Yeşilyurt 

C. Senlaıtosu (S. Sayısı : 9İ2) 

http://lam.ii-


Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

Ali Rızaoğlu 1314 doğumlu 
Ahdurrahman Özgen'e vatani 
hizmet tertibinden maaş bağ
lanması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Millî Mücade
lede Milis Akıncı Vardar Müf
rezesi Komutanı olarak büyük 
hizmetlerde bulunmuş olan ve 
İstiklâl Madalyası ile taltif edi
len Ali Rızaoğlu 1314 doğumlu 
Ahdurrahman Özgen'e, hayatta 
'bulunduğu müddetçe, vatani hiz
met tertibinden ayda (500) lira 
maaş bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımını takibeden aybaşından iti
baren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini Maliye Bakanı yürü
tür. 

— 3 — 
Malî ve iktisadi İşler Komisyo

nunun kabul ettiği metin 

Ali Rızaoğlu 1314 doğumlu 
Abdurrahman Özgen'e vatani 
hizmet tertibinden maaş bağ
lanması hakkında kanun teklifi 

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

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

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

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Ali Rızaoğlu 1314 doğumlu 
Abdurrahman Özgen'e vatani 
hizmet tertibinden maaş bağ

lanması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisin
ce kabul, edilen 1 nci madde ay
nen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Millet Medisin-
. ce kabul edilen 3 ncü madde ay
nen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 912) 





Dönem : 1 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı ; 

Abdullah Oğuz'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları 

raporları (Millet Meclisi 2 /326 ; Cumhuriyet Senatosu 2/207) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 213) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Mil dü r lüğü 
Sayı : 2/326 - 2185 -11704 

8 . 4 . 1967 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Mildet Meclisinin 6 . 4 . 1967 tarihli 81 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 'sari 
oy ile kabul edilen, Abdullah Oğuz'a vatani himet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun 
teklifi, dosyası ile birlikte- sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı Y. 

ismail Arar 

Not : Bu teklif 17 . 6 . 1966 tarihinde. Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 6 . 4 . 1967 tarihli 81 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı: 213) 

Malî ve İktisadi îşler Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 17 . 4 . 1967 
Esas No. : 2/207 
Karar No. : 24 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyurulan «Abdullah Oğuz'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
masına dair kanun teklifi» Komisyonumuzun 13 . 4 . 1967 tarihli toplantısında, ilgili Bakanlık tem
silcilerinin de iştirakleriyle her yönden tetkik ve müzakere edildi. 

Teklifin gerekçesinde tafsil en belirtilen hususlar ve bunlara mütedair temsilcilerin verdikleri 
tamamlayıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden bahis konusu kanun teklifi 
Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 

H. Âli Türker 
Balıkesir 

Mehmet Güler 

Sözcü 
Gaziantep 
Zeki İslâm 

İstanbul 
Şevket Akyürek 

Afyon K. 
Ahmet Karayiğit 

Manisa 
Refik TJlusoy 

Erzurum 
Osman Alihocagil 

Konya 
Ahmet Onar 

Tabiî Üye 
Şükran özkaya 

Afyon K. 
M. Kâzım Karaağaçhoğlu 



— 2 — 
Bütçe ve Plân Komisyonu T&povu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/207 20 . 4 . 1967 
Karar No. : 64 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 6 . 4 . 1967 tarihli 81 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Abdullah Oğuz'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 8 . 4 . 1987 tarihli ve 2185 - 11704 sayılı yazıları ile 
Cumhuriyet Senato>su Başkanlığına gönderilmekte, Komisyonumuzun 20 Nisan 1987 tarihli 24 ncü 
Birleşiminde ilgili Bakanlık temsilcileri de (hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olun
du. 

I - Teklif. Abdullah Oğuz'a vatani hizmet tertibinden 300 lira aylık bağlanmasını öngörmek
tedir. 

Gerekçede; İstiklâl Harbine iştirak eden Abdullah Oğuz'un emsallerine nisbeten olağanüstü 
(hizmet ve yararlık gösterdiği, harbe Adana cephesinde Karaisalı 'Jandarma Bölüğünde serçavuş 
olarak katılarak takdire şayan çalışmalarda bulunduğunu, yararlıklarının mükâfatı olarak da 
kırmızı şeritli İstiklâl Madalyası ile taltif edildiği belirtilmekte ve halen 72 yaşında olan Abdul
lah Oğuz'un süratle yardıma muhtaç bulunduğu ifade edilmektedir. 

Gerekende belirtilen hususlar muvacehesinde Abdullah Oğuz'a vatani hizmet tertibinden aybk 
bağlanması komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

Gerekçede belirtilen hususlar muvacehesinde, Abdurrahman Özgen'in bugün fakra zaruret içinde 
bulunduğu da dikkate alınarak vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması uygun görülmüş ve tek
lif komisyonumuzca benimsenmiştir. 

I I - Millet Meclisince kabul edilen maddeler komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
I I I - Teklifin Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması 

da kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan Bu raporda Sözcü Kâtip 
İstanbul Tabiî Üye Tabiî Üye Ankara 
E. Adah M. özgüne* S. Küçük T. Kapantı 

İçel Ordu Rize Trabzon 
C. T. Okyayuz Ş. Koksal O. M. Agun A. 8. Ağanoğlu 

Yozgat 
/. Yeşilyurt 

C. Senatosu (S. Sayısı : 913) 



Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

Abdullah Oğuz'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına 

dair kanun teklifi 

MADDE 1. — İstiklâl Harbi
ne iştirak ederek emsallerine nis-
'beten olağanüstü hizmet ve ya
rarlık gösteren kırmızı şeritli 
İstiklâl Madalyasına sahip Ab
dullah Oğuz'a hayatta bulundu
ğu müddetçe vatani hizmet ter
tibinden ayda (300) lira aylık 
'bağlanmıştır. 

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

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Maliye Bakanı yü
rütür. 

— 3 — 
Malî ve İktisadi işler Komisyo

nunun kabul ettiği metin 

Abdullah Oğuz'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına 

dair kanun teklifi 

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

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

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

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Abdullah Oğuz'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına 

dair Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisin
ce kabul edilen 1 nci madde ay
nen kabul edilmiştir. 

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

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

C. Senatosu (S. Sayısı : 913) 




