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1. — GEÇEN TUTNAK ÖZETİ 

Kastamonu Üyesi A. Xusret Tuna, 'hazırlan
makta olan Orman Kanunu hakkındaki neş
riyata temasla, orman mevzuunun muhtelif cep
heleri bulunduğunu, mevcut kanunun ıslahı
na ihtiyaç duyulduğunu ve kanunun çıkarılma
sının hızlandırıllmasını istedi. 

Van Üyesi Ferid Melen'in, Avrupa Konsey' 
üyeliğinden istifası okundu ve bilgi edinildi. 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Halûk 
Berkol ve 3 arkadaşının, İstanbul Belediye
since 6188 'sayılı Kanun hükümlerine tcvfika'1 

Güzel Konutlar Yapı Kooperatifine tahsis olu
nan arsanın müddet bakımından istirdadı .ge
rekirken 'bahsi geçen, kanunun 12 nci maddeci
nin ihlâl olunarak vsüre temdidi yapıl di ğm a ve 
bu yüzden belediyenin 'büyük zarara uğrat-1-
dığma dair iddialar hakkında Senato Araştır
ması istiyen önergesi okundu, üzerinde yap1-
lan konuşmalardan sonra, Cumhuriyet Sena
tosu araştırması açılması ve komisyonun 7 üye
den kurulması teklifi kalbul edildi. 

63G8 sayılı Kanunla onaylanan Milletlerara
sı Sağlık Tüzüğünün bâzı hükümlerini 'değiş
tiren 12 Mayıs 1965 tarihli ek Tüzüğün onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkındaki ka
nun tasarısı ile, 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Genel Kon
feransının kırkbeşinci toplantı 'dönemi sırasın
da kabul edilen 116 'sayılı Sözleşmenin onay-
1 anmasın m uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı görüşüldü ve tasarıların kanunlaşmaları 
'"ibul olundu. 

Gündemde görüşülecek başka madde kalma
l ı m d a n . 9 Mayıs fl-967 Salı günü saat 15 te 
t'oplandmak üzere Birleşime saat 16,20 de son 
verildi. '• 

Başkan 
Baskanvekil'i 

Fikret Turfıanail 

Kâtip 
Çanakkale 

Nakit Alt an 
Kâtip 

Diyarbakır 
Azmi Erdoğan 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyeri 

Ekrem Özden'in, 617 sayılı Kanunun geç;ci 
5 nci maddesinde yazdı tüzüğe dair södü s°-
ru önergesi, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir 
(•6/4.30) 

2. •— Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat'ın, erkek sanat enstitülerine dair söz

lü soru önergesi. Millî Eğitim Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/43.1) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ahmet Yıl-
dız'm, basında neşredilen, yurtdaşlık bilgisi 
kitaplarındaki 27 Mayısla 'ilgili bölümün de-

Ş ğiştirilmesi haberlerine dair sözlü soru önersre-
i si, ZMillî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 
İ f6./432) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 

1. — 6234 sayılı Köy Enstitüleri ile İlköğret-
men okullarının birleştirilmesi hakkındaki Ka
nunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun t a s a r ı n ı n Millet Meelis'lnce kabul olu
nan metni (Millet Meclisi 1/89; Cumhuriyet Se
natosu 1/753) (Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân 
komisyonl arına) 

2. _ 20 - 21 Mayıs 1963 olayları sebebiyle 
Yüksek Disiplin Kurulu karariyle Harb Okulun
dan ihraced'ilen öğrencilerin askerlik durumları 

hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince ka
bul olunan metni (Millet Meclisi 2/66; Cumhu
riyet Senatosu 2/209) (Millî Eğitim ve Millî Sa
vunma komisyonlarına) 

3. — TCDD İşletmesinde çalışan bir ki'sun 
memurlarının kıdemlerinin tanınması hakkında 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul «lunan 
metni (Millet Meclisi 2/123; Cumhuriyet Sena
tosu 2/210) (Malî ve İktisadi İşler, Bayındır
lık, Ulaştırma ve İmar ve İskân ve Bütçe ve 
Plân komisyonlarına) 
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Raporlar 

4. — 1111 sayılı Askerlük Kanununun 3-5 nei 
maddesinin (C) fıkrasına 4092 sayılı Kanunla 
eklenen 'hükümleri değiştiren ve /bu Kanuna ge
çici bir madde ekliyen '350 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısının 'Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Millî Savunma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/68; Cumhuriyet Senatosu İ/744) (S. 
Sayısı : 919) 

'5. —• 1076 isayılı İhtiyat subayları ve İhtiyat 
askerî memurları Kanununun 14 ncü maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Millî Savunma Komisyonu rapo

ru (Millet Meclisi 1/77; Cumhuriyet Senatosu 
1/745) (S. Sayısı : 920) 

6. — Karayolları Trafik Kanununun 232 sa
yılı Kanunla değişik 26 ncı maddesinin (A) fık
rasının değiştirilmesi hakkındaki kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ye 
Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar ve İskân ve Millî Savunma komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 1/94; Cumhuriyet Se
natosu 1/746) (S. Sayısı : 921) 

7. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 41 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarı
sının Millet Meclisince kahul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 1/110; Cumhuriyet 
Senatosu 1/747) (S. 'Sayası : 918) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Nahit Altan (Çanakkale), Azmi Erdoğan (Diyarbakır) 

BAŞKAN — 58 nci Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza
kerelere başlıyoruz. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Başkanın, 5 Mayıs Avrupa gününün 
malıiyet ve ehemmiyetini belirten söylevi. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Avru
pa Konseyinin kuruluş günü olan 5 Mayıs 1949 
taribrne izafeten her yılın 5 Mayıs günü «Av
rupa günü» olarak kararlaştırılmış ve ilân 
edilmiştir. Her yıl 5 Mayısta Konseyin üyesi 
olan 17 Avrupa Devleti Avrupa gününü kutla
maktadır. 5 Mayısta Yüksek Senatomuzun top
lantısı olmadığı için bu mutlu gün dolayısiy-
le gelenek gereğince Yüksek Heyetinizle buıgün 
mâruzaıtta bulunimalk istiyorum. 

Avrupa gününün 18 nci yıl dönümünü, Av
rupa Birliğinin; insan halklarına bağlı, demok
ratik nizama saygılı, barışa gönül vermiş Türlk 
Milleti için özel bir mânası olduğunu bilerek 
kutluyoruz. 

Yüzyıllar boyunca mustarip bir Avrupa'da 
yaşamış nesiller, birleşmiş, mesut ye müreffeh 
bir Avrupa fikrinin savaşçısı ve yapıcısı ol-
(muşlardır. Şşphesiz ki, Avrupa Birliği kavra
mı; sadece coğrafi bir tâbirin çerçevesinde, fi
zikî hudutların ifadesi değildir, bir kıit'a Avını-
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pasının barış, hürriyet ve nimet içinde birleşe-
bilmesi ve yaşıyabiimesi idealidir. 

Müstakbel Avrupa'yı birlik içinde tutacak 
mesnet, insanlığın daha iyi yaşıyaibilmesi, hu

zur ve emniyet içinde daha çok refaha kavuş
masıdır. Hiç şüphe yoktur ki, böyle bir birli
ğin başlıca unsurları barış, demokratik nizam 
ve insan halkları ilkeleri olacaktır. 

Avrupa geçmiş en yatkın yüzyıl içinde kav
ga, kan ve ıstırap içinde çırpınmıştır. Avrupa 
henüz bunların yarasını -tam saramamıştır. Ba
rış Avrupa Birliğinin muhkem mesnedi ola
caktır. 

Hürriyetlerin garantilere raptedildiği, in
sanların iradesini serbestçe tâyin ettiği, kendi 
iradeleri içinde kalkınımanıın mümikün olduğu 
deımokraltilk idare tarzı, Avrupa Birliğinin vaz
geçilmez prensibi olmuştur. 

Dil, din, renk ve ırk farkı gözetilmeksizin 
herkesin doğuştan sahibolduğu hak ve hürri
yetlere saygı gösteren bir toplumun yaratıl
ması Avrupa Birliğinin ideali haline gelmiştir 
ve bu sahada ileri merhaleler katedilmiştir. 

Avrupa Konseyinin gayesi, müşterek ideal 
ve prensipleri teıslbit etmıefc, korumak, yay
mak, üyelerinin ekonomik ve sasyal gelişmele
rini sağlamak, bu maksatlarla aralarında daha 
sıkı işlbirliği vücuda getirmektir. Avrupa Kon
seyi 1949 yılından bu yana gayeye ulaşmak 
için ciddî gayret sarf etmektedir. 

Müşterek ölçüler teinini ve farklı mevzuatı 
biri eştirmek yolunda çeşitli konularda bugüne 
ıkadar sağlanan anlaşmaların sayısı 51 i aşmış
tır. Demir - O el ilk Birliği, Ortak Pazar, nükle
er kuvveitıben barışçı gayeler için yararlanma 
teşekkülleri ümit verici merhalelerdir. 

Avrupa'nın önemli konusu ve ulaştığı başa
rının tesıbilt ettiği dikkati çeken husus, insanın 
kıymetli varlık haline gelmesidir. İnsanın sa
adeti çeken husus, insanın kıymetli varlık ha
line gelmesidir. İnsanın saadeti ve refahı fik
rinin gerçdkleşmesi Avrupa Birliğinde daha 
belirli hale gelecefktir. 

İnsan haysiyetini, demokratik hayat tarzını 
Atatürk ilkelerine bağlılığı, süratle kalkınma
yı, herşeyin üstünde gören ve tutan Büyülk 
Tüılk Milletti, insanlığın barışçı ve mesut gele
ceği için yapıcı ve yararlı her faaliyeti, her te
şebbüsü yakından izlemiş ve izlemektedir. Bu 
maksatla Avrupa Konseyine üye olan, Ortak 

Pazara katılan, ileri idealleri paylaşan memle
ketimiz Avrupa Birliği fikrinin yapıcı unsur
larını gönülden destekler. 

Yüksek ideal ve prensiplere dayanan bu 
birlikten doğacak refah ve mutluluğu paylaş
mak için gayretleri birleşjtirtme yolunda idrak 
edilen bu yıldönümünü 'kutlar Türk Milletinin 
dostluk duygularının Konsey üyesi memleket
ler halkına iblâğından, sonsuz zevk ve huzur 
duyacağımıza dair inancımızı belirtirken, Yüce 
Senatonun duygularına da tercüman olduğuma 
inanıyorum. (Alkışlar) 

2. — Adana Üyesi Mehmet Nuri jkdemoğlu'-
nun; Başbakan Süleyman Demir el ile birlikte 
Pakistan ve İran'a yaptığı gezi intıbalarına ve 
bu memleketlerde Türk Heyetinin şahsında mil
letimize gösterilen dostluk ve kardeşlik duygu
larına dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Nuri Âdemoğ
lu Sayın Başbakanla yaptığı seyahatin intıiba-
larıını anlatmak üzere gündem dışı söz iste
mektedir. Buyurun Sayın Âdemoğlu. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Sayın Barkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri, 
Sayın Başlbaikanıımiızın Pakistan ve İran'a yap
tıkları resmî ziyaretlerden edindiğim intibalar 
hakkında kısaca Yüce Senatoya mâruzâtta 
bulunmak üzere Yüksek Huzurlarınızı işgal et
miş bulunuyoruım. 

'Sayın Barbakanımızın Hükümet Başkanı 
olaralk yurt dışına ilk ziyaretlerini bu ilki kar
deş ülkeye yapmış olımalamnın gerek Pakistan 
ve gerek İran'da şükranla karşılandığını gör
düm. Bu ziyarette her iki ülkede de memleke
timiz ve milletimize karşı derin bir alâka ve 
sıevgi, sarsılmaz bağlılılk ve hürnıetin mevcu-
dolduğunu mıüşahade etmiş bulunuyorum. Bu 
durum bizim için gurur ve iftihar vesilesi ol
muştur. 

Başbakanımıza her ilki memlelkelti ziyareti
mizde gerelk resımî çevreler ve gerekse halik 
tarafından gösterilen candan alâka büyük sıev
gi tezahürü ve hüsnüıkabulü, yalnız bir dost 
memleket Başbakanına karşılamanın mutat öl
çüleri ile izah ötmeye imkân görememekteyim. 
Gerçekten bu memleketlerde halikın hissiyatı 
ile beraber tarihî ve kültürel bağlar, eoğraiî 
yaikmlıık bu üç ülkeyi salkı bir işlbirliği kurma
ya sevk etmiş ve etmektedir. 
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Sayın Başbakanıımızın bu seyahaitleri bu 
gerçeğin bir kere daha ve parlak bir şekilde 
ortaya çıkmasına vesile olmuştur. 

Seyahatin ilk nıerbalesini teşjkil eden Pakis
tan'da çdk sıcak, kardeşçe bir alâlka ile kar
şılandık. Sayın Mareşal Eyüp Han Başbakam-
'm-iizla başabaş uzun görüşmeler yaptıkları gi
bi, heyetimiz üyeleriyle de uzun görüşmeler 
yaparak her iki memleketi alâkadar eden me
seleleri ve dünya meselelerini mütalâa ve tah
lil etmek fırsatını tercim buyurmuşlardır. Bu 
-görüşmeler neticesinde varılan fikir mutabaka-
tı da bu temasın değerini bir kere daha ispat 
etmiştir. Pakistanlı kardeşlerimizin Türk kül
türüne karşı gösterdikleri alâka takdire şa
yandır. Onların bu arzularını tatmin etmek de 
bizim için bir vazife olmalıdır. Pakistan'la yal
nız kültürel alanda değil iktisadi sahada da 
'daha ileri bir işbirliğini tahakkuk ettirmenin 
(mümkün olduğunu müşahade etmiş bulunuyo
rum. Bu ziyaret bu hakikati da ortaya çıkar
mış bulunmaktadır. 

Bu üç ülke arasında kurulmuş olan RCD 
rumuzuyla ifade edilen kalki'umada bölgesel 
işbirliğine verilen önem bende derin akisler 
uyandırdı. 

Pakistan'dan sonra ziyaretimizin ikinci mer
halesini İran teşkil etmiştir. Sayın Başbakanı-' 
mız ve beraberindeki heyet burada da İran 
resımî çevreleri ve halkı tarafından aynı sami
mî ve sıcak alâka ile karşılandı. Başbakanımı
zın İran Başbakanı Sayın Hüveydâ ile başıba-
şa ve daha sonra heyetimizle yaptıkları etraf
lı görüşmeler fikir teatilerine ve fikir mutaba
katına imkân vermiştir. Ayrıca, Şehinşalh Haz
retleri Sayın Başbakanımızı kabul buyurmuş
lar ve uzun müddet kendileri ile görüşüp önem
li meseleleri mütalâa ederek mutabakatla ne-
ticelendirimişlerdir. Bu temas Türkiye''iıin İran'
la da olan bağlarının ne kadar kuvvetli oldu
ğunu bir kere daha göstermiştir. 

Sayın Senatörler; 
Netice olarak Başbakanımızın Pakistan ve 

İran'a yaptıkları ziyaretin Hükümetimizin bu 
iki memleketle olan münasöbetlere büyük önem 
vermekte ne kadar haklı olduğunu bir kere 
daha ispat ettiği gibi bu üç ülkenin menfaat
lerimin de birbirini tamaflayıcı olduğunu bir 
kere daha ortaya çıkarmış bnkmımaktadır. Bu 
menfaat birliğinin gerektirdiği işbirliği saye

sinde Türkiye, İran ve Pakistan'ın teşjkil ettik
leri bölgenin, dünyanın huzur ve refah bakı
mından en müstesna bölgelerinden biri olması 
pekâlâ mümkün olacaktır. Bu neticeyi elde et
mekte, bu üç devletin inançla, azimle gayreti 
göstermelerine bağlıdır. İşte Sayın Başbakanı
mızın ziyaretleri bu yolda sarf edilecek mesai 
için zeminin müsait ve gayretin de müsmir 
olacağım ispat etmiş bulunmaktadır. 

Bu seyahatle üç devlet arasında kelimenin 
tam mânasiyle mevcudolan ananevi dostluğun 
perçinlendiğine inanıyorum ve hepinizi hürmet
le selâmlıyorum. (Alkışlar) 

3. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Âmil Artus'-
un; İzmit Körfezinin durumuna, burada her an 
bir yangının çıkabileceğine, bu sebeple gerekli 
tedbirlerin alınması lüzumuna dair demeci. 

BAŞKAN —• İzmit körfezini t'ehdideden teh
like konusunda Sayın Âmil Artus gündeım dışı 
konuşma talebetnıektedir. Buyurun Sayın Ar
tus. 

ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
—• Sayın Balkan, muhite rem aırkadaşlar; Ge
çen hafta bir sah ah gazetesinde (İzmit körfezi 
barut fıçısından farksız) başlığım taşıyan kısa 
bir yazı yayınlandı. Bu yazıda körfezin duru
mu hakkında hepimizin bildiğimiz bilgiler top
lu bir şekilde ifade edilmiş bulunuyordu. Bu 
vesile ile ben bu önemli konu üzerine Hükü
metin dikkatini çekmek maksadiyle birkaç da
kikanızı almak istiyorum. 

Mesele şudur: halen İzmit körfezinde 33 
fabrika ve tesis vardır. Bunlar körfezde bulu
nan Çayırova, Oebze, Herelke, Yarımca, Tütün-
çiftlik, Derince, İzmit ve Gölcük mevkilerinde 
sıralanmışlardır. Gölcük'te donanmaya ait fabri
ka ve tersane vardır. Yarımca'da İpraş rafine
risi, Türk - Petrol, İpragaz, Aygaz tesisleri bu
lunmaktadır. Derince'de Petrol Ofis, Tarım koru
ma, Klor - Alkali, Shell zirai ilâç fabrikala
rı vardır. 

Bunlara her gün tankerlerle büyük miktarda 
ham petrol, işlenmiş petrol ve kimyevi madde 
gelmektedir. Bunlarda her gün bu yanıcı ve 
patlayıcı maddelerin yüklenmesi ve boşalmala
rı zaman zaman yangınlara sebebıolmaktadır. 
1964 te Tarım Koruma Fabrikasında çıkan 
yangın güçlükle söndürülmüş tür. Greçenlerd'e 

' İpraş rafinerisinde çıkan yangın için İamit it-
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faiyesi, Solka Genel Müdürlüğü itfaiyesi, Göl- I 
cüık deniz itfaiyesi, Herıeke Fabrikası itfaiyesi 
harekete geçirilmiş ve bu yangın da güçlükle 
söndürülmüştür. Faikat bu itfaiyeler 15 - 20 
'kilometre .mesafelerden gelmektedir. V'e söz 
konusu yangınlar petrol veya kimyevi madde
ler gibi yanıcı ve patlayıcı maddelerden çık-
maiktadır. Bu itibarla bu yangınlar derhal sön-
dürülemediği takdirde bunların yayılmaları ve 
büyük âfetlere sebebo'lmaları mümkündür. Ay
rıca petrolün denize yakın olan tesislerde deni
ze de akması ve denizde de tahribata sıelbebol-
ması ihtimali vardır. Geçen yıl İstanbul Boğa
zında çarpışan iki petrol gemisinden denize d-ö-
skülen ve tutuşan petrolün Denizyollarına ait 
bir vapurun ve köprüdeki Kadıköy isikelesinin 
süratle yanmasına ve can kaybına söbeboldu-
ğunu unultmamalk lâzıımgelir. Yine geçenlerde 
Manş Denizinde karaya oturan ve iç'indefki pet
rol denize dökülerek tutuşan bir petrol gemi
sinin o kıyılardaki plajların turistik değerini 
ve büyük bir kazanç sağlıyan istiridya yetiş
tirme sahalarını imalin vetltiğini haltırlatmaik islte-
rim. 

5. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Vazife ile yurt dışına giden Çalışma 
Bakanı Ali Naili Erdem'e, dönüşüne kadar, Güm
rük ve Tekel Bakanı İbrahim Tekin'in vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/574) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
var, sırasiyle okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Çalışma Bakanı 

Ali Naili Erdem'in düşüne kadar kendisine, Güm
rük ve Tekel Bakanı İbrahim Tekin'in vekillik 
etmesinin, Barbakan Vekilinin teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin ıttılaına su
nulur. 

2. — Vazife ile yurt dışına giden Millî Sa
vunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'na, dönüşüne 
kadar, Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'ın vekillik 
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Bngünlkü durumuna göre bizim İzanit kör
fezindeki tehlike bundan daha az değildir. 
Çünkü bu sahillerde yüzbin kişilik bir nüfus 
yaşatmaktadır. Tesislerin ellerindeki söndürme 
vasıtalarının yettersiz olduğu boıgüne kadar çı
kan yangınlarda anlaşılmıştır. İpraşlta çıkan 
her üç yangında da Gölcük'teki falbrİkalar 
alarm durumuna getirilmiş olduğuna göre, kar
şı kıyıların dahi tehlikeye mâruz bulunduğu 
ani aşılmaktadır. 

Sonuç olarak, İzmit körfezinin petrol, kim
yevi madde, ilâç ve diğer sınai tesislerinin bir 
kül halinde ele alınarak muıhtemel bir felâlke-
te karşı şimdiden gerekli tedbirlerin alınması, 
daiha doğrusu yangın söndürme işinin petrol 
ve kimyevi maddelerin tabialtı da dikkate alı
narak topluca planlanması ve >bu plâna göre 
gerekli vasıta ve maddelerin temini ve persone
lin eğitimden geçirilmesi icalbeder. 

IBu klonuda Hükümetin vaıkit geçirmeden 
gereken teşebbüslerde bulunmasını rica ederim. 
Saygılammla. (Alkışlar) 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/575) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Millî Savunma 

Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun dönüşüne kadar 
Millî Savunma Bakanlığına, Maliye Bakanı Ci
hat Bilgehan'ın vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yülkslelk Heyetin ıttulaına su
nulur. 

3. — Başbakan Süleyman DemireVe, Federal 
, Almanya ve Ortak Pazar'a yapacağı resmî ziya-
\ rette refakat edecek olan Dışişleri Bakanı İhsan 

Sabri ÇağlayangiVe dönüşüne kadar, içişleri Ba
kanı Faruk Sükan'ın vekillik etmesinin uygun 
bulunduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 

i (3/577) 
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Cumhuriyet Senatosu 'Başkanlığına 
Başbakan Süleyman Demirel'in, vâki davet 

üzerine, Federal Almanya'ya ve Brüksel'de Or
tak Pazara yapacağı ziyaret dolayısiyle kendisine 
refakat edecek olan Dışişleri Bakam İhsan Sab-
ri Çağlayanigil'in dönüşüne kadar Dışişleri Ba
kanlığına, İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm vekil
lik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin ıttılalarma arz 
olunur. 

4. — Başbakan Süleyman Demirel'e Federal 
Almanya ve Ortak Pazara yapacağı resmî ziya
retten dönüsüne kadar, Adalet Bakanı Hasan 

Dincer'in vekillik edeceklerine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/576) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Başbakan Süleyman Demirel'in, Federal Al

în anya Şansölyesi G. K Kiesinger'in daveti üze
rine, Almanya'ya Brüksel'de Ortak Pazara ya
pacağı ziyaretten dönüşüne kadar Başibakşanlığa, 
Adalet Bakanı Hasan Dincer'in vekillik etmesi
nin, Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin ıttılaına arz 
olunur. 

Bir Başbakanlık tezkeresi vardır, okutuyo
rum. 

5. — Başbakan Süleyman Demirel'e, Federal 
Almanya ve Ortak Pazara yapacağı resmî ziya
rette refakat etrueleri uygun görülen Cumhur
başkanınca S. Ü. Suad Hayrı Ürgüplü ile kas-
tamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna haklarında, 
Anayasanın 78 nci maddesi uyarınca, gerekli ka
rarın alınmasını istiyen Başbakanlık tezkeresi 
(3/579) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Federal Almanya Şansölyesi G. K. Kiesin-

.ger'in daveti üzerine 9 -13 Mayıs 1967 tarihleri 
arasında Almanya'yı, 13 - 18 Mayıs 1967 tarih
leri arasında Brüksel'de Ortak Pazarı resmen zi
yaret edecek ve Belçika Devlet adamları ile te
masta bulunacak olan Başbakanımıza Cumhuri

yet Senatosu Üyesi Suad Hayri Ürgüplü, Cum
huriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nus
ret Tuna'nm refakat etmeleri uygun görülmüş
tür. 

Anayasamızın 78 nci maddesi uyarınca Yüce 
Senatodan gerekli kararın alınmasına delâlet Du
yurulmasını rica ederim. 

Başbakan V. Adalet Bakanı 
Konya Milletvekili 

Hasan Dinçer 

BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kaıbul edilmiştir. 

6. — Kavseri Üyesi Sami Turan'ın C .H. Par
tisinden istifasına dair önergesi 

BAŞKAN — Bir istifa takriri var, okutu
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
C. H. P. den istifa ettiğimi bildirir, saygıla 

rımı sunarım. 
Kayseri 

Sami Turan 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin ıttılaına arz 
olunur. 

Gündeme geçiyoruz efendim. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Nüvit Tetkin'e izin verilmesi hakkında Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/573) 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Nüvit 

Yetkin'in mazeretine binaen 9 . 5 . 1967 tari
hinden itibaren 15 gün müddetle izinli sayılma
sı Başkanlık Divanının 5 . 5 . 1967 tarihli top
lantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet Yüce tasviplerine arz olunur. 
İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Bu kararla ilgili bir takrir var
dır, onu da okutuyorum. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Nüvit Yetkin'in, izninin başka bir tarihe tehiri 
hakkındaki önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
2 . 5 . 1967 günlü dilekçemde bahsettiğim 

İran'a yapılacak gezi on gün tehir edilmiş oldu
ğundan aynı sebeple 15 Mayıs 1967 gününden 
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itibaren 15 gün süre izin verilmesini saygı ile 
istirham ederim. Malatya 

Nüvit Yetkin 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, turizmi geliştirmek için alı
nan tedbirlere dair sözlü sorusu ve Turizm ve 
Tanıtma Bakanı Nihat Kürşat'ın cevabı (6/428) 

BAŞKAN — Sayın Özden?.. Burada. Sayın 
Turizm ve Tanıtma Balkanı!. Burada. Soruyu 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Turizm ve Tanıt

ma Bakanı tarafından sözlü olarak Cumhuriyet 
Senatosunda cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
üstün saygılarımla rica ederim. 

26 . 4 . 1967 

Cumhuriyet iSenatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden 

ıSoru : 
1. Türkiye Turizmini geliştirmek için Hü

kümetçe ne gibi tedbirler alınmıştır? 
2. G-elecek seneler için ne gibi tedbirler dü

şünülmektedir? 
3. Turizm zabıtası işi ele alınacak mıdır? 
4. Bakanlığınız turistik belge mefhumun

dan ne anlamaktadır? 

BAŞKAN — Turizm ve Tanıtma Bakanı Sa
yın Nihad Kürşad. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD 
KÜRŞAD (İzmir Milletvekili) — Muhterem 
Başkan muhterem senatörler; İstanbul Sena
törü Sayın Ekrem özden'in sorularını cevap
landırmak için huzurunuzdayım. Yalnız he
men şunu ilâve edeyim ki, suallerin çok şamil 
ve umumi mahiyette sorulmuş olması beni bir 
sözlü soru çerçevesi üçinde muhterem senatö
rün aradığı cevapları sıralamakta bana büyük 
güçlük vermektedir.- Henüz bütçe müzakere
lerinden yeni çukmış bulunmaktayız. Bütçe 
Karma Komisyinunda her vesileyle Hüküme
tin turizm politikasını izah etmiş bulunuyoruz. 
Muhterem Heyetinizde de yine bütye müza
kereleri dolayısiyle uzun uzun izahlarda bulun
duk. 1 Nisan 1967 turizm yılının açılış törenin-

BAŞKAN — Tekrar tezekkür edilmek üzere 
gündemden alıyorum. 

de yapmış olduğum konuşmamda da bu sene ve 
mütaakıp yıllarda izliyeceğimiz turizm politi
kasını ve bunun tahakkuk için almakta oldu
ğumuz ve düşünmekte olduğumuz tedbirleri 
enine boyuna izah etmiştim. Bu konuşmanın 
tanı metnini geniş bilgiler ve rakamları ihtiva 
eden ekleri ile birlikte Sayın Senatöre konuş
manın sonunda takdim edeceğim. 

Suallerinin ikincisini teşkil eden gelecek 
yıllara ait ne gibi tedbirler alındığı hususunu 
da hemen ifade edeyim ki, 2 nci 5 Yıllık Plân 
önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulundan 
geçtikten sonra Yüksek meclislere sunulacak
tır. Burada, İkinci Beş Yıllık Plân döneminde 
uygulıyacağımız turizm politikasının esasları 
hakkında geniş açıklamalar bulmak mümkün 
olacaktır. 

Ancak hemen şunu ifade edeyim ki, bir özet 
mahiyetinde bâzı belirli noktaları belirtmek 
suretiyle çalışmalarımızın ve politikamız hak
kında bu sözlü soru münasebetiyle bâzı açık
lamalarda bulunmak da mümkündür. 

Bakanlığımız, bir taraftan turizmin gelişme
sinin başlıca ana faktörü olan alt yapı yatırım
larını'!, bu yatırımlar tahakkukla görevli diğer 
kamu sektörü ile bir koordinasyon sağlıyarak 
gerçekleştirmeye çalışmakta, diğer taraftan 
turistik konaklama ve turizmin yan tesisleri 
olan diğer tesisleri teknik yardımlar ve kredi 
yardımları ile geniş mikyasta desteklemekte
dir. Bu iki yönde yaptığımız destek turizm 
yatırımlarını geniş mânada teşvik etmekte ve 
bu yatırımları hızlandırmaktadır. Burada he
men ifade edeyim ki başarı ile yürüttüğümüze 
kaani olduğumuz bu politika sayesindedir M, 
geçen bir yıl zarfında 54 ün üstündeki tesisin 
7 bin yatak kapasiteli bir konaklama tesisi 
manzumesinin, tahakkuk etmesi mümkün ol
muştur. Geçen seneden beri inşaatına başlanan 
bu tesislerin tamamı bu turizm yılının ortala
rına doğru işletmeye açılmış olacaktır. 

Diğer taraftan da mevzuat tıkanıklarını gi
dermeye çalışmaktayız. Turizm endüstrisi per-

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
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sonelinin yetiştirilmesi eğitimine bir program 
dâhilinde önem vermekteyiz. Türkiye'mizin 
önümüzdeki yıllarda dünyanın başlıca tatiıl 
ülkesi olması vakıasının, bu anlattıklarınım 
dışında gerektirdiği yoğun tedbirleri de al
makta devam etmekteyiz. 

Bu vesileyle zamanımızın yepyeni bir mev
zuu olarak kabul edilen kütle turizminin geniş 
halk kütlelerine maiolmuş bulunması ve bu hu
susta alt yapı çalışmalarına halkın yakın iş
tiraki Türk turizminin geleceğini müsbet ola
rak tesiri altında bulunduracak, ctkiüyecek bir 
olay olarak telâkki edilmektedir. Hızla geli
şen turizm hareketlerine paralel olarak Ba-
knnhğınnzın bünyesinde tesis edilen yeni yeni 
daireler, ihtisas daireleriyle turizm kalkınma
sını bir program dâhilinde plânlaştırma hu
susunda çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalış/ma
lamı içinde ziyadesiyle muhtaç olduğumuz ya
tırım öncesi etüt ve plânlama mevzuları da bu
lunmaktadır. " Turizmin çeşitli kolları olan 
tedavi, av, spor, dağ, talebe, iş ve kültürel faali
yetlere yani kongreler turizmi sahasında da ça
lışmalara başlamış bulunmaktayız. 

Muhterem Senatörün üçüncü sorusunda te
mas ettikleri mevzu daha ziyade İçişleri Bakan
lığını alâkalandırmaktadır Yalnız, hemen ifade 
edeyim ki, Bakanlığımda hazırlanan turizm po
lisi teşkilâtının kurulmasiyle ilgili Bakanlığım
da hazırlanan bir kanun tasarısı İçişleri Bakan
lığında halen tetkik edilmektedir Önümüzdeki 
günlerde Meclislere sunulacaktır. 

Muhterem Senatör dördüncü sorularında; 
Bakanlığınız turistik belge mefhumundan ne 
anlamaktadır, tarzında bir suali bize tevcih 
buyurmuşlardır. Biz mevzuatımızın anlattığını 
anlamakta ve bunu tatbik etmekteyiz. 6086 sa
yılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanununun 
maddeleri hangi tesislerin turizm müessesesi 
sayılacağını ve bu müesseselerin turistik belge 
alabilmelerinin hangi vasıflarla mümkün olaca
ğını tarif ve izah etmiştir. Ayrıca bu kanun 
hükümlerine ilâveten ve kanunun 2 nci maddesi
nin verdiği yetkiye istinaden turizm danışma 
kurulunca tesbit ve Bakanlar Kurulunca tasdik 
edilen vasıfları haiz olan turistik müesseselere 
yine adı geçen kanun uyarınca yetkili kılman Ba
kanlık bünyesi içindeki Merkez Turiz Komite
since turistik belge verilmektedir. Bu belgeye 
sahibolan müesseseler 6086 sayılı Kanunun temin 

ettiği bâzı teşvik edici müsaade ve muaflıklar
dan faydalanmaktadır. Muhterem Senotörün so
rularına şimdilik cevaplarım bundan ibarettir. 
Bu izahatımın ve kendisine takdim edeceğim 
çalışma programımızla ilgili notların kendisini 
tatmin edeceğini ümidederem. Bu münasebetle 
Muhterem Heyetinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Özden. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar, Turizm ve Tanıtma 
Bakanı, tevcih ettiğimiz soruyu burada cevap
landırmıştır, kendisine teşekkür ederim. Biz, 
daha ziyade bütün teşriî mesaimi de şu nokta
yı derpiş etmişizdir. İster iktidarda olalım, is
ter muhalefette olalım, memleketin kalkınması 
için ne lazımsa, ne gibi noksanlar mevcutsa, 
bunları bu kürsüye getirelim ve dürüst bir teşriî 
vazife yapan insan sıfatiyle bu meseleleri bura
da açık açık samimî kalble ifade edelim, cevap
larını alalım. Ve ifade ettiğimiz meseleler üze
rinde de iktidar, ister biz iktidara mensubola-
ılm, ister olmıyalım, o zaman iktidar hangi par
ti tarafından istimal ediliyorsa o iktidar Hükü
meti elinden gelen gayreti, bu muhalefetten geli
yor diye düşünmeksizin, sarf eder ve bundan 
da Türk Milleti istifade eder. Biz bu düşünce
lerle bu soruları Yüksek Huzurunuza getirmiş 
bulunuyoruz. 

Bakan, verdiği cevaplardan anlaşıldığına gö
re hakikaten yorgun bulunuyor. Büyük bir 
bütçe müzakeresinden çıkılmıştır ve turizmi teş
vik merhalelerini katedici vaziyete girilmiştir. 
Bu itibarla hakikaten temcit pilâvı gibi mese
leleri boyuna ortaya getirmekten bir bezginlik 
duyduğu muhakkaktır, iştirak ederim. Hakika
ten bir insan mütemadiyen bir mevzuu birkaç 
defa tekrar ederse bir bezginlik duyar. Ama özür 
dilerim kendisinden biz bu bezginliğe rağmen 
bâzı meseleleri dile getirmek isteriz, bâzı nok
sanları tekrar buradan ifade ederek bir çözüm 
yolu bulunsun diye gayret gösteririz. 

Biz de, Bakanlığın altyapı yatırımlarının ta
hakkukunda görevli kamu sektörü ile işbirliği 
yapmasında hakikaten ciddî faydalar olduğu 
mütalâasındayız. Konaklama tesislerinin destek
lenmesi, turizm yatırımlarının teşvik edilmesi 
işleri hızlandıracağından" şayanı takdirdir. 7 000 
yataklı tesislerin bu sene ortasında açılmasına 
gayret e'dileeeği ve işletilmeye sokulacağını 
memnuniyetle karşılıyoruz. 

— 194 — 



C. Senatosu B : 58 9 . 5 . 1967 O : 1 

Kütle turizminin altyapı çalışmalarına hal
kın iştiraki hakkındaki çalışmaları yine takdirle 
karşılamamak mümkün değildir. 

Yalnız ben cevap vermeye, suallerimin alt 
taraf un dan başlı yayım. 

Bu turizm belgesi, turistik belge işi, 'bütün 
partiler tarafından, hattâ değil partiler, vatan
daşlar tarafından ço'k tenkid edilmektedir. Ben 
soruma Bakanlığın nazarı dikkatini celbeİLtiek 
için bunu yazdım. Binbir türlü vasıtalara mü
racaat lederek turistik bir belge alan her haıiıgi 
bir müessese, kanunun tâyin ettiği şartlar da
iresinde tesislerini 'açtıktan bir müddet sonra 
bunlardan uzaklaşıyor. Bunun -murakabesi Ba
kanlığa aittir. Bakanlık, maalesef mevcut mü
fettişleriyle bu işe yetişemiyor. Soma. müfettiş
ler tetkikat sırasında noksanları teshil ediyor
lar ise de sonradan buma bâzı meseleler lâhlk 
oluyor, hu iş ciddiyete alınmıyor. Nedir burası ? 
Turisttik tesis. Nedir tarifeniz diye soruriea da 
istediğimiz gibi yaparız cevabını alıyoruz. Ol
maz böyle şey, arkadaşlar, vâzıı kanunun mak
sadı 'bu değildir. Türkiye'de her yer turistik 
olsun, Türk halkı da 'mütemadiyen bu tu niştik 
belgenin içinde eriyerek yürüsün gitsin, dâva 
bu değildir. Dâva İyi bir yer, temiz bir yer te
min edilsin, para verebilecek, para sarf edecek 
turistler burada iyi yatabilsin, yemek yiyebil-
shı, lıoış bir banyo yapabilsin, bu maksatla ya
pılmıştır. A'iııa Kasımpaşa'nın bilmem ne ote
linden başlayıp ta Taksime kadar bütün otel
lere turistik belge verirseniz, arkadaglar bu su-
i'istimıal edilir, iptizale uğrar ve nitekim bugün 
bu turistik belge iptizale uğramıştır. Eğer 
Bakan da hakikaten böyledir, diyorsa bu kanu
nu süratle değiştirmek zarureti meydandadır. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1963 te 265 
sayılı Kanunla kurulan 'bir Bakanlıktır. 1967 
de kesif bir faaliyet göstermek gayretine gir
diğini görüyoruz. Geçen senelere nazaran ufak 
tefek inkişaflar bizi tatmin edemiyor. Maalesef 
bu işin kabahati, kusuru sadece bir Bakanın 
veya bir Bakanlığın sırtında değildir. Biz 
Parlâmento ve bir ımillet olarak bu 'konuya ha
kikatlere uygun bir şekilde tam mânasiyle 
•ehemmiyet vermiyoruz, işe ehemmiyet vermek
teki faydaları anlamıyoruz. Turizmi bir çocuk 
oyuncağı mahiyetinde telâkki ediyoruz. Evve

lâ bu turizm işini, tanı'çımadan ayırmak lâzım
dır. Memleketimiz coğrafi durumu, iklimi, ta
biî ve lâtif manzaraları, bol güneyi ve denizi 
Avrupa'da bulunmıyan mükemmel suları ve 
ılıcalariyle, hele tarihî 'anıtlarıyla dünya çapın
da ve birinci sırada turist celbctmesi gereken 
bir memlekettir. Ekonomide bir eııdüsta halini 
alan turizmin komışu memleketlerin ticaret açık
larını kapadığı da meydandadır. Bize gelince 
durum şudur: 

1968 te 200 000 turist geleceği tahmin edil
mişti, 175 000 geldi. Yine 1963 te aynı senede 
18 milyon dolar tahmin edilmişti, 6,5 milyon 
dolar âldık. 1964 te 240 000 tahmin edilmişti, 
170 000 turist geldi, aynı sene 16 milyon tah
ram. edilmişken 6,5 milyon loiâr alabildik. 1965 e 
gelinice 180 000 geleceği tahmin edümişti, İra
na mukabil 215 000 turist geldi ve 23 000 dolar 
kazanacağımız tahmin 'ediliyordu, 9 milyon do
lar kazanabildik. 

İstatistiklere göre Türkiye'ye gelen turist 
vasati 50 lira harcıyor. Bunun artırılması yolu
nu bulmalıyız. Turist dövizlerine prim verilmesi 
yerinde olur. Bakanlığın bu yöndeki çalışmala
rından bir ha'ber alamadık. Mahallî idareler ve 
belediyeler, topyekûn halk her turisti memleke
te para getiren bir nesne olarak tanımalı, onun 
burada fazla kalmasını, tekrar gelmesini temin 
edici her çareye baş vurmalıdır. Lüks inşaattan 
vaz geçerek her sınıf halka rahat, temiz yatacak 
ve yiyecek temin eden, oldukça ucuz her keseye 
elverişli kamplar, kampinkler ve buna benzer 
turistik tesislerin kurulmasında çok kolaylık gös
terilmelidir. Bakanlık turistik tesisleri kurup iş
letmekten ziyade bunları teşvik edici tedbirleri 
almalı, öğretici, kontrol edici, kredi temin edici 
vasfını kaybetmemelidir. 

Ulaştırma, konaklama ve propaganda esasları
nı toplayan turizmin, memleketimiz için en ha
yati bir dâva olduğunu Hükümetin unutmaması 
ve bütün gayretini buna vermesi lâzımdır. Yatı
rımları da buna göre ayarlamalı, bakanlıklar ara
sı koordine bir çalışmanın plânları tatbik edilme
lidir. Ulaştırma işlerimizin yani kara yollarımı
zın birkaç sene sonra mükemmel bir hale gelece
ğini tahmin etmekte hata görmüyorum. Ancak 
bunların daimî bakıma ihtiyacı vardır. Bizce ha
va yollarına bu bakımdan çok önem vermek ica-
bediyor. Jet uçak seferlerine biran önce başla-
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malıyız. Hava yollarının turizmin en mühim yar
dımcısı olduğunu unutmamalıyız. 

Konaklamaya gelince: 
Türkiye'de yatak adedinin 50 000 e çıkarıl

ması hedefine en kısa zamanda ulaşmalıyız. Halk 
pansiyon hizmetlerini kendisine ve memlekete 
yararlı bir gelir kaynağı olduğuna inanmalıdır 
ve inandırılmalıdır. 

1966 da 120 milyon kredi talebine karşı 60 
milyon verilmişti. 1967 de ne istendi, ne veril
miştir ve şimdiye kadar ne kadar kredi tevzi olun
muştur? Bunu Sayın Bakanın açıklamasını rica 
ederim. 

Turizm eğitimine de çok önem verilmeli ve bu 
iş okuldan, ilk bilgilerden başlamalıdır. Propa
ganda için dışarda sıkı bir çalışma görülmüyor. 
Yabancı gazetelerde makale ve resim yoktur. Pro
paganda broşürleri büyük kitaplar halinde re
simlerle dağıtılmalı, geçen seneye nazaran bu se
ne çok yavaş yürümüştür bu iş. Mzteh, Life, 
îlustration gibi mecmualara küçük de olsa bâzı 
ilânlar verilmesinde fayda mülâhaza ediyoruz. 

Bütçe görüşmelerimizde grupumuz adına ifa
de edildiği gibi Diyarbakır merkezi alarak etra
fındaki vilâyetler de bunlara bağlanarak İslâm 
âleminin memleketimize gelmesi için ilk hamlele
ri yapmak zaruridir. İran, Irak, Suriye, Kuveyt, 
Suudi Arabistan,, Aden gibi Müslüman memle
ketlerinde kafileler tertibedip memleketimize cel-
bedilmesinde çok büyük fayda vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, söz buraya gelmişken 
broşür meselelerinde de bir iki misal vermekle 
sözlerime son vereyim. (Hatip elindeki broşürleri 
göstererek) Şimdi elimde geçen yaz gezdiğimiz 
ve bulunduğumuz Erdek'in bir proşürü vardır. 
Görüyorsunuz bu resimler bile mikroskopla an
cak ne olduğu anlaşılabilir. Bir balçık gibi bir ço
cuk resmi vardır, hiçbir şey anlaşılmıyor, yüzü 
gözü belli değildir. Altında da Erdek hakkında 
bâzı malûmat vardır. 

Şimdi bir de Erdek'ten yürüyelim İstanbul'a 
doğru gidelim. İstanbul şehrinin de şu, beledi
yesi fakir bütçesiyle 30 - 40 sayfadan ibaret 
3 - 5 resim ihtiva eden İstanbul broşürünü çıkar
mış. Bakınız, İstanbul broşürü bu. İtalya'ya ge
lince. İtalya'nın yalnız gölleri hakkında broşür 
var elimde. Giden bir arkadaşını bana getirdi; 
hayran kaldım. İtalya'da ne kadar göl varsa hep
sinin isimleri nıesahai sathiyeleri, nereden gidilir, 

ne yapılır, işlerinde hangi balıklar vardır, avlan
ma şartları hepsi hepsi tamamen yazılıdır, bütün 
göller ve İtalyan haritası, sayfalar ve sayfaların 
içinde rahat ve güzel görülür. Bakınız ne güzel 
manzaralar. Bu yalnız İtalya'nın gölleri hakkın
da. İtalya'nın büyük turizm endüstrisi hakkında 
değil.. O da var, onu getirmedim. Bakınız ne gü
zel resimler. Ondan sonra yine İtalya'nın ufak 
bir şehrini gösteren şöyle bir ufak kasaba. Bakı
nız ne güzel. İtalyan'ca, Fransızca, Almanca izah
ları da vardır, hepsi vardır. Hattâ bâzı broşür
lerde Arapça bile vardır. Fakat hiçbir zaman 
Türkçe yoktur. Bakınız, ne güzel haritalar. Bu 
şehre nereden gidilir, Paris'ten kaç kilometredir, 
Madrit'ten kaç kilometredir, Barselona'dan, kaç 
kilometredir, Belgrat'tan kaç kilometredir yazar 
ama İstanbul'dan, Ankara'dan kaç kilometredir 
yazmaz. Yazmaz çünkü Türkiye'nin ne bileyim bu 
işle alâkası mevcut değil gibi bir anlayış vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, ben şahsan turizm 
meselesine çok önem veren bir insanım. Türkiye'
de bir yerde petrol bulundu, deseler belki o ka
dar sevinmem, . ama Türkiye'de bir kampink 
açıldı ve içdnde 40 yatak var dendiği zaman çok 
sevinirim. Ben oraya gittiğim zaman eğer ora
da bir temiz insan yüzü, güzel, temiz bir yatak, 
basit de olsa sıcak bir su, güzel bir manzara 
olsa kendimden geçerim. Onun için turisti cel-
betmek, içte ve dışta turist hareketini sağla
mak için behemahal turizme ehemmiyet vermek 
lâzımdır ve Türkiye'nin istikbâli buna bağlıdır. 
Beni lûtfetiniz dinlediniz. Hepinize arzı teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurun. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD 
KÜRŞAD (İzmir Milletvekili) — Muhterem se
natörün meselelerimize karşı gönülden duyduğu 
alâkanın minnetarıyız. Parlâmento üyelerinin 
ve bu Parlâmentonun içinde ve dışında mesele
lerimize karşı memleketçe duyulan bu kabil alâ
kaların bize daima destek olacağı ve çalışmala
rımıza şevk katacağı kanaatinde olduğumuzu 
da ayrıca ifade etmek isterim. 

Eski bir alışkanlığın tesiri altında ifade ettik
leri kanaatinde olduğum turistik belge mefhu
munun, bu memlekette yanlış anlaşılmış oldu
ğu ve gerçekten geçmiş tatbikatın öyle bir yan
lış anlamaya imkân verecek safhalar arz ettiği 
doğrudur. Yalnız muhterem arkadaş, şunu pe-
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ginen ifade edeyim ki, memlekette bu kabîl te
sisler arttıkça ve bu sahada rekabet piyasası te
essüs ettikçe, belge suiistimalleri, belgenin te
min ettiği imtiyazları kötüye kullanmak tema
yülleri ortadan kalkmaktadır. 

Size şunu söyliyeyim; geçen seneki tatbikat 
yeni açılmış olan otellerle, 3 126 yatak kapasi
teli bir yatırım içine girmiştik. Geçen sene Ege 
Bölgesinde, İzmir otelcileri gelip Hükümetin bir 
taban fiyat tesbit etmesini ve fiyatların daha 
aşağıya düşürülmesine mâni olunmasını benden 
istediler ve şimdiden otellerimizde bir taban ve 
tavan fiyat meselesi ortaya çıkmış bulunmakta
dır. Hamdolsun Türkiye turizmi ve Türkiye'
deki turistik konaklama tesisleri henüz böyle bir 
tedbiri gerektirecek durumda değillerdir. 

Turistik işletme belgesine sahibolan müessese 
tarifelerini, fiyatlarını, dilediği şekilde ayarlar 
gibi bir ifade kullandı muhterem Senatör. Hemen 
tavzih edeyim ki, bu kabîl tesislerin fiyat tari
feleri Bakanlığın endüstri dairesi tarafından 
o tesisin sınıfına, kalitesine, mahallî piyasa şart
larına ve bu tesislere gelen turistlerin temayül
lerine uygun olarak düzenlemekte ve onaylan
maktadır. Tatbik edilen tarifeler bunlardır. 

Teftiş ve murakabe mevzuunda lâyıkı ile bir 
denetim yaptığımızı, murakebede bulunduğumu
zu iddia edemiyeceğim. Çünkü ımuhtenerm arka-
/daşılıar ımıevznat bizi bu mevzuda birtakımı ka
yıtlar altında tutmakta ve denetçilerimizi gerek 
aded, ıgerelksie evsaf itibariyle dilediğaınıiz sevi
yede temrin imkânından ımaıhruın buluınmalkta-
yız. Yevmiyesi 8 lira olan bir ıd'eıneltçdnin ımeselâ 
HiKton »otelifne gidip Hilton Otelini denetlemesi 
pek kolay lolmamafktadır. ıSonra demetlemek bir 
ıb.aıslkm tarzımda .gidip ımutfağını veya şurasını, 
burasını görmek değil, bugünkü 'geniş anilaımiy-
le ıhizmıetin de •demetimi mevzuu bahistir. Hiz
mettin demetimi ise ancak ıo ioltel.de hüviıyetini 
bildinmeden bir veya liki gün ka'lmalk 'suretiyle 
'mümlkün 'Oİabilrrijek'tedir. Biz bu ıımevzuda bu 
mevzuat tıikanıklıkılarını ,giıderici yıeni yeni ted
birler almaktayız ve yakında Yüksek Parlâmen-
toya ıbu 'husustaki Iteklifleriımizi ıgetireceğüız. 

6086 sayılı Kanunun, kamum .eğer kifayetli 
değils'e, '.eğer birtakım 'zararları varsa değişti
rilişin dediler. Bunu da ikabul (ediyoruz. 6086 
saıyılı Kamun .eskimiş bir Kanundur. Bugünün 
şartlarıma uymııyan tarafları pek çoktur. Biz 

uzun ıçalışimalardam ısonra '6086 sayılı Ka
nunu tadil 'eden bir kanun tasarısını (hazırladık 
ve Balkan'lar Kuruluna ıservlk ettilk. 

Turizmin, tanıtmadan ayrılması mevzuu 
doğrudur. Ancaık ımeriyette ıbulunan Teşkilât 
Kanunumuz birltalkım tanıtma vazifelerini, En-
forımaısion bizimeıtllerini ide Bakanlığımıza yükle
miş bulunmafkitadır. 

1966 ve 1967 icra programılarında bu kabîl 
tavsiyeler yeralmıştır. İkimci Beş Yıllık Plâma-
da Turizm Bakanlığınım münhasıran Turizm 
faaliyetleri ile ımeşıgul olması ve tanıtmanın 
Bakanlık (bünyesinden çıkarılması, ayrılması 
esası kabul edilmiş ve bu yolda mevzuat hazır
lığı tavsiye edilmiştir. 

Yime muhterem semt ör, turist adedinin art
masına mukabil Ituriizım gelininde ıgerileımeler ol
duğumu ifade ettiler. Bu aslında yanlış bir ifa
dedir, demiyeceğim. Şöyle ifade edilmek lâzım-
gelir idi; Turist adedi arttığı IhaMe turist dö
vizi dolar olarak ifade edilecek, yani yabancı para 
olarak ifade lediileciek; olan Turizm gelirimiz 
gerçekten lazalmıaikta veya hiç değilse 'bir art
ma göstermemektedir. Asılında Turizm gelirimde 
artma vardır. Türkiye'ye meselâ 'geçen s'enıe 
470 O00 turist gelmiştir. Vasati 100 lira beher 
gün için, 10 Ikonaiklama gününde, 10 gecelemede 
1 000 er lira bıraktığını flıesabederoek, bu ıtu-
rıiızm hareketinin Türk Ekonıoimiısıine 470 000 000 
Tüılk lirası bir katkıda bulun'dıuğu izahtan va
restedir. Bu bir realitedir. Ama bunu Idıoılâr ola
rak değerlemdirimeye kalktığımız talkdirde gö
rüyoruz ki, Merkez Bankasına intikal eden tu
rist dövizinin miktarı 13,14 ımiı],yonu aışımaımak-
tıadır. Aslında turizm 13, 14 milyon yama 130 
milyon değildir. Ama bilhassa duş tediye muva-
z'enemizde 'Çektiğimiz sılkıntıları bertaraf ede
cek, bir »büyük yabancı para g-eliri olarak 
tunizmin, turizm gelirlerinin Meılkez Bankasına, 
resıml makamlara intikalini ısağlııyacalk tedbirler 
üzerinde çalışmaktayız. Önümüzdeki günlerde 
bu ımevzuda ümidederlim ki, sizleri sevimdirecıek 
bâ.zı kararlarımız lO'lacakjtır. 

Sayım Senatörün, Türlkiiyleye ıgelen turistin 
mümkün (olduğu kadar fazla para ıbıraikimalsı 
için bâzı tedbirler almalınızı tavsiye eden sözle
rine de hemen cevap vereyim. İlk Ikomuşmaımda 
bunu ifade 'etmiştim. Yan tesisler dediğimiz Tu
rizmlim, su turizımi tamamlayıcı ve dıolayısiyle 
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gelen turisttin 'konaklamaya ödediği paranın dı-
şınJda harcamıada buluninraları için biılHkım 
onun ımıerakım itatimin tedecek av gibi, yüzme 
sporları gibi, 'eğlence yerleri için de birtakımı 
tesisler 'üzerinde çalışmalarıımız vardır. Ve k;s-
<men bunlar Türkiye'de teessüs etmiş builu'nrn.rA-
tadır. Yine mı üş aiîıed el erimizi göne. Meselâ İz
mir'de, Efes Oteline .gelen turistin 24 saatte
ki üç yetmeğinden ancak bir tanesini otelinde 
•yediği. Fakat Birinci 'kordonda ve şehrin muh
telif semtlerinde yeıni yeni açılan Icıkantıaiların, 
(meyhanelerin, tavernaların huSu&iıyet arz eden 
ıgayet 'mıodern tesislerıin ide ycımclk yörneği ter
cih •etffciğ.iııii teısıbllt etmiş bulunmaiktayız. Bütün 
bunlar, muayyen ''bir parayla bir kıoaı-aiklıar.na 
tesisinde ikalan turistin bunun dışında da bir
takım. harcamalara gittiği ve dolayısiyle turizmi 
gelirini iarttırıcı bir rol oynadığı ortadadır^ Kal
dı ki, ıav turizmi mevzuunda, birinci konuşmam
da ifade ettiğim <gibi, saı sporları ımevzuıında 'da 
haızırladığiiiııız tesisler vardır. 

Lüikıs yaimimdaıı ka:çmıl!m;alıd.ır dediler, »id 
temrin ederim iki, 466 belge vermişiz 1968 yılın
da ve 1967 yılımın şu anma -kadar bütün bu 
tösMıerdıı içinde lülks .adedi bir diki tesise mün
hasır kalmaktadır. Buna ımuıkabil birinci sı
nıf, ikinci sınıf ive üçüncü sınıf -oteller, birinci 
ve ikinci sınıf imotıeiler büyük bir (ekseriyet 
teşlkil .etmektedir. L'muımiyetle orta' seviyede 
ibatulı turistin standartlarına uygun, .omun ihti
yaçla rmı karşılayacaik tesisler gerek belge ver
mek gerek kredi vermek suretiyle destelklemek
teyiz. Poiitikamız ımüsterih olsunlar, tamam en 
o merkezdedir. 

Kredi rakamlarını açıklasın dediler, özel 
teşebbüsün kredi yoluyla bu sahada desteklen
mesi lüzumuna işaret ettiler. 1966 da özel sek
tör burada bütçe müzakereleri dolayısiyle açık
lamıştım, özel sektör 1966 yılında 155 000 000 li
ra turizm sahasında yatırım yapmıştır. Buna 
mukabil kamu sektörünün turizm sahasındaki 
yatırımı sadece Emekli Sandığının iki tatil kö
yünden - ki, bunların maliyeti 30 - 32 000 000 li
radan ibaretir - 32 000 000 liraya münhasır kal
mıştır, kamu sektörünün turizm yatırımları. 
Ve Türkiye'de 1966 yılı ilk defadır ki, özel sek
tör yatırımları turizm sahasında kamu sektörü 
yatırımlarını geçmiş ve çok geride bırakmıştır. 
Bu yıl bizden belge talebeden, ve kredi talebe

den teşebbüsler karşısında rahatlıkla şunu ifade 
edebilirim ki, Türkiye'de artık özel sektör, şa
hıslar turizmin ehemmiyetini anlamış ve bu sa
haya çok ciddî projelerle, çok ciddî sermayele
rin akımı hızlanmış bulunmaktadır. 

Pansiyonculuğu teşvik için bu yıl tatbik etti
ğimiz bir projeyi bir Nisan açılış konuşmamda 
etraflı bir şekilde izah etmiştim. 1 500 000 lira, 
yatak başına 1 000 lira ve beş yataktan fazlaya 
kredi vermemek suretiyle geniş bir pansiyoncu
luk hareketini bu sene hızlandırmaya çalışmak
tayız. Gayemiz vatandaşın evinin bir odasını, 
iki odasını, birer ikişer karyola koymak sure
tiyle, bilhassa büyük sıkıntı çektiğimiz Temmuz, 
Ağustos aylarında tıkanıklığı bertaraf etmek 
için turiste açmasını temindir. Bunun tatbiki 
fiilen başlamıştır, paralar ödenmiştir ve tatbiki 
Bakanlıkça takibedilmektedir. Parayı vermek
le de kalma imsizdir, bu pansiyonculuk kredile
rinin yoğun olarak verildiği bölgelere de Bakan
lık mütehassısları giderek kredi alan vatandaş
lar. 15 günlük bir pansiyonculuk eğitimine tabi 
tutmuşlardır. 

Sayın özden'iıı dış tanıtmamızın kifayetsiz
liği hakkındaki tenkidlerine bir nebze iştirak 
ederim ama o kadar da noksanlarımız yoktur. 
Bahsettikleri mecmualarda değil küçücük ilân
lar, onar sayfalık, yirmişer sayfalık ilâveler ha
linde meselâ Paris Mateh'da *Türk turizminin bü
yük potansiyelini ifade eden renkli, resimli, fo
toğraflı, slayttı makaleler, yayınlar yaptırmak
tayız ve bunnlar geçen sene 1966 yılında çıkmış
tır. 

Sayın senatörün son tenkidine de cevap ver
mek isterim. Burada broşürlerimizi, yayınları
mızı tenkid ettiler ve birtakım yabancı brişürler-
le kıyaslamalarda bulundular. Her halde numu
nelerini iyi seçmemiş!erdir. Gerek bizimkilerin, 
gerek yabancıların, beğenip takdir ettikleri, 
yabancı numunelerin kat kat üstünde, nefaset, 
bilgi ve görünüş itibariyle çok mükemmel kali
teli yayınlarımız vardır. Bu hususta bir noksan
lığımız sadece ve sadece broşürlerin kalitesinde 
değil, tirajmdadır. O da parasızlıktır. Maalesef, 
bir Marmara broşürünü biz ancak 200 000 
bastırabiliyoruz ve bu basılır basılmaz dağıtıl
maktadır. Paramız olsa, bu tirajları asgari 
1 000 000 nun üstünde tutmamız gerekmektedir. 
Bu seneki bütçe ile bunu da telâfi etmek imkân-
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larını kısmen elde etmiş bulunmaktayız. İslâm 
memleketlerinden turist celbetmek yolunda ça
lışmalarımız vardır. Beyrut ve Cide'deki büro
larımızın faaliyetleri şimdiden müspet neticeler 
vermeye başlamıştır. Arapça, Arap diliyle ba
sılmış boroşürlerimiz ve çok güzel yayınlarımız 
vardır, bu memleketlere gönderilmektedir. 

Sayın Öz den'in yayınlarımız hakkında daha 
objektif ve neticesinin yüzde yüz lehimize ola
cağına güvenerek, inanarak izin verirlerse kendi
lerime geçen bir yıl zarfında ve halen bastırmak
ta olduğumuz yayınlarımızdan bir kitap, bir 

BAŞKAN — Gündemin 1 nci görüşülmesi ya
pılacak işler kısmına geçiyoruz. Buradaki ka
nun tasarı ve teklifleri için bir önerge vardır. 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 
kısmında bulunan (9J8, 919, 920 ve 921) sıra 
sayılı kanun tasarılarının ivedilikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

BAŞKAN — Gündemde bulunan dört kanun 
teklifinin ivedilikle görüşülmesine dair takriri 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

1. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 41 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma Komis
yonu raporu. (Millet Meclisi 1/110; Cumhuri
yet Senatosu 1/747) (S. Sayısı : 918) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmamasını 
oylarınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir.. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?... 

(1) 918 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
rumdadır. 

mecmua takdim etmeme izinlerinizi istirham ede
rim. (Bize de sesleri) Hürmetlerimle. (Alkış
lar) 

BAŞKAN •—• Soru cevaplandırılmıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, fiyat artışlarıyla dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/429) 

BAŞKAN — Başbakan adına cevap verecek 
ilgili Ticaret Bakanı?.. Yok. Sayın Ekrem Öz
den? Burada. Soru gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

Buyurun Sayın Öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Saym 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; bendeniz tasa
rının tümünün lehindeyim. Yalnız taraftar olma
dığım bâzı kısımlar da mevcuttur. Meselâ bir 
hekim, bir ayağı yoktur ama rahatlıkla hekimlik 
vazifesini yapmaktadır. Bir avukat arkadaşı
mızın bir ayağı yoktur ama rahatlıkla avukat
lık vazifesini yapabilmektedir. Bu durum kar
şısında bunların böyle şerefli bir vazifeden uzak
ta bırakılmasının doğru olmadığı kanısındayım. 
Hükümet ve Komisyon kabul buyurduğu takdir
de, icrayı sanat edebilenlerin de orduda mes
leklerine devamında fayda vardır, kanısındayım. 
Meselâ bir piyade için göz durumu ele alınmış
tır, ama bir levazım için ileriyi görme durumu 
nazarı itibara alınmamıştır. Bu gibi hâdiseler 
karşısında acaba Komisyon ve Hükümetin ha
kiki fikirleri nedir, onu öğrenmek istiyorum. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye? 
Yok. Sayın Komisyon. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ARSLAN BORA (Tunceli) — Efendim, Sayın 
Öztürkçine arkadaşımızın arz etmiş olduğu hu
suslar bizim halen elimizde mevcudolan Askerî 
Beden Kabiliyet Talimatnamesinde mevcuttur. 
Binaenaleyh, bu hususta Komisyonca düşünüle
cek başka bir husus yoktur. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye?.. 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İvedilik evvelâ kabul edilmiştir, birinci mad
deyi okutuyorum. 

7. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

Milli Savunma Komisyonu Sözcüsü 
Tunceli 

Arslan Bora 

— 199 — 
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1111 sayılı Askerlik Kanununun 41 nci madde
sinin değiştirilmesine dair Kanun 

Mıadlde 1. — 1111 sayılı Askerlik Kaııunu-
nun 41 nei maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 41. — Her türlü askerlik hizmetlerini 
yapmaya engel olacak derecede sağlık özürleri 
bulunan ve zamanla bu durumlarının geçmiyece-
ği ve tedavi ile iyileşmiyeceğd anlaşılanlara sağ
lık kurullarınca sürekli çürük raporu verilir. 
Sürekli çürüğe ayrılmayı gerektiren sağlık özür
leri Beden Kabiliyeti Yönetmeliği ve eklerinde
ki hastalık cetvellerinde belirtilir. 

Sürekli çürük raporu verilmiş olan ve bu ra
porları yetkili sağlık makamları tarafından 
onaylaninııış olanlarıdıaıı henüz son yoklamaları 
yapılmamış bulunan kişiler; Askerlik Meclisle
rince, toplantı halinde değil ise, yönetim kurul
larınca sürekli çürüğe ayrılır ve askerlikten büs
bütün çıkarılırlar. Yapılan son yoklamalarda, 
sağlık durumlarına göre sağlam, arızalı sağlam 
veya sakat olarak askerlik meclisi veya yöne
tim kurullarınca askerliklerine karar verilenler
den, bilâhara sağlık kurullarınca tekrar yapılan 
muayeneleri sonucunda çürük raporu alanların 
bu raporları üzerine gerekli işlemler askerlik şu
belerince yapılır. 

Sürekli çürüğe ayrılmalarını gerektirecek de
recede sağlık özürlü olanlara genel olarak bu 
hastalık uzmanlarının bulunduğu askerî hastane 
sağlık kurullarınca sürekli çürük raporu verilir. 
Ancak bu özürleri gözle görülebilenlere (iki gö
zü kör, kolsuz, ayaksız, bir kol veya ayakların
dan birisi yok veya yok denilecek derecede sa
kat ve topal gibi) yalnız son yoklama sırasında 
iki tabip (birisi sivil olabilir) tarafından sürek
li çürük raporu verilir. 

Yetkili sağlık makamları tarafından onay-
lanmıyan sağlık raporları üzerine işlem yapıla
maz. 

Sürekli çürüğe ayrılanlar, ihbar veya ida
rece görülecek lüzum üzerine kontrol muayene
sine tabi tutulabilirler. Ancak bir defa kontrol 
muayenesine tabi tutulanlar bir daha muaye
neye tabi tutulamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Madde değişikliğe tabi tutuldu
ğu için açık oylarınıza arz edilecektir. Küreler 
gezdirilecektir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

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

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tümü 1 nci maddenin oylama sonucuyla bir
likte oylarınıza arz edilecektir. 

2. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci 
maddesinin (C) fıkrasına 4092 sayılı Kanunla 
eklenen hükümleri değiştiren ve bu kanuna 
geçici bir madde ekliyen 350 sayılı Kanunun 
değiştirilmesine dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu MUM Savunma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/68; Cumhuriyet Senatosu 
1/744) (S. Sayısı : 919) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmamasını 
oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... Okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. İvedilik evvelâ kabul edilmiştir. Bi
rinci maddeyi okuyoruz. 

1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci madde
sinin (C) fıkrasına 4092 sayılı Kanunla eklenen 
hükümleri değiştiren ve bu kanuna geçici bir 
madde ekliyen 350 sayılı Kanunun değiştiril

mesine dair kanun 

Madde 1. — 1111 sayılı Askerlik Kanunu
nun 35 nci maddesinin (C) fıkrasına 4092 
sayılı Kanunla eklenen hükümleri değiştiren 350 
sayılı Kanun hükümleri aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Son yoklama sırasında lise veya muadili 
okulu bitirerek memleket içinde veya dışında 
daha yüksek bir okula aynı yıl içerisinde her 
hangi bir sebepten giremediklerinden veya lise 

(1) 919 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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ve muadili okullar ile yüksek okul ve fakülte
lerin her hangi bir sınıfında iki yıl üst üste her 
hangi bir sebeple sınıf geçemediklerinden as
kerliklerine karar alınanların askere celp ve 
şevkleri bir yıl geri bırakılır. Bu gibilerden 
müteaakıp senenin Aralık ayı son gününe kadar 
bir yüksek öğrenim kurumuna girenlerle belge 
imtihanını kazanarak daha yüksek bir okula 
kaydedildiklerine veya bir üst sınıfa geçtikleri
ne dair belge getirenlerin askerlikleri hakkında 
alman karar askerlik meclisi toplu değilse ida
re kurullarınca ertesi seneye değiştirilir. 

Bu bir senelik imkândan yararlanmak iste-
miyenler, dilekçe ile müracaatları halinde em
sali doğumlularla celp ve şevke tabi tutulurlar 

BAŞKAN — Sayın Bekata, yok. 
BAŞKAN — Sayın öztürkçine. 

RIFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; ikinci fıkra 
yüksek okul ve fakültelerin her hangi bir sınıfın
da iki yııl ü&rtralste 'her hanj<ri bir S'ehıep'le sınıf 0?-
çemiyenlere aittir. Şimdi fakültelerde, şu du
rum da olmaktadır. Meselâ Tıp Fakültesini ele 
alalım. P. S. N. i bitirmiş olan her hangi bir 
öğrendi dördüncü söfmieıs'tre kaıdaır seciyi vr ve d"r-
düncü sömestrden itibaren muvaffak olamadığı 
için tekrar birinci sömestrin kaydını yeniliyor 
laıynı fakültede. Pekiyi aynı falkürbade kaydını 
lyenıiıliıyenılıer için de bu hüküm ne şielbilde işıli-
yeoekltir ? 

Komisyon veya Hükümet izahat verirse te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın özdi-
lek. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKA
NI FAHRİ ÖZDİLEK (Tabiî Üye) — Efendim, 
buradan arz edeyim. Sınıfta kalmış muamelesi 
görecektir. 

BAŞKAN — Sınıfta kalmış muamelesi gö
recektir. Madde üzerinde başka söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

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

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

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

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
tasarı kanunlaşmıştır. 

3. — 1076 sayılı İhtiyat subayları ve ihtiyat 
askerî memurları Kanununun 14 ncü madde
sinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/77; Cumhuri
yet Senotosu 1/745} (S. Sayısı : 920) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmamasını 
oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını kabul 
edenler... Etmiyenler... Okunması kabul edilme
miştir 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. İvedilik evvelce kabul edilmişti. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Birin
ci madde üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Maddeyi okutayım ondan sonra 
efendim. 

1076 sayılı ihtiyat subayları ve ihtiyat askerî 
memurları Kanununun 14 ncü maddesinin de

ğiştirilmesi hakkında Kanun 

Madde 1. — 1076 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 14. — A) Seferde görev alacak ye
dek subay ve yedek askerî memurlara bu gö
revleri barışta tebliğ edilir. Tebliğ şekli, yü
kümlülerin görevleri ve tebliğ ile görevli ma
kamlar, Silâhlı Kuvvetler Personel Seferberli
ği Yönetmeliğimde belirtilir. Tebliğden sonra 
adreslerinde vâki değişiklikleri bir ay içinde 
bağlı bulundukları askerlik şubesine bildirme
miş yükümlülere, 1 000 lira para cezası v.eriür. 

B) 'Sefer görevi alan yükümlüler; sefer
berlik imkânında, ilân saatinden başlıyarak 6 sa
at içinde yok çıkmaya ve köy ve mahalleleri-

(1) 920 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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min şube merkezlerince olan uzaklıklarına göre, 
en yakın askerlik şubesinde bulunmaya mec
burdurlar. 

Sefer görev emri almış yükümlüler den, ya
bancı memleketlerde bulunanlar; çağırılmaları 
için elçilik veya konsolosluklaroa gazetel'örde 
yapılacak ilânın neşrini takibeden gün ilk sa
atinden itibaren, 6 saat içinde bulundukları 
yerden hareketle, en yakın elçiliğe veya konso
losluğa müracaat etmeye ve haklarındaki emir
leri almaya mecburdurlar. 

Kendilerin'-; barış zamanında sefer görevi 
verilmemiş olup da, seferberlik esnasında gö
rev verilmesine lüzum görülen yükümlülerin 
çağırılmaları, sefer görev emirlerinin kanuni 
ikametgâhlaırına tebliği suretiyle yapılır. Sefer 
görev emri yükümlüye imza ettirilmemiş olsa 
dahi muteberdir. Bu yükümlülerden yabancı 
memleketlerde bulunanların çağırılmaları, el
çilik veya konsolosluklarda aynı usullerle ya
pılır. Seferberlik esnasında görev almış yü
kümlüler, tebliğden itibaren 24 saat içinde bu
lundukları yerden hareketle en yakın askerlik 
şubesine, elçilik veya konsolosluğa müracaat 
etmeye mecburdurlar. 

C) Yedek subay ve yedek askerî memur
lar barışta manevra, tatbikat, atış ve konfe
ranslar gibi öğrenim ve eğitim gayesiyle, yol 
hariç 45 günü geçmemek üzere, Bakanlar Ku
rulu kararı Be silâh altına alınabilirler. Ola
ğanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu ka
rarı ile lüzumu kadar uzatılabilir. 

Barışta deneme tatbikatı için çağrılma (B) 
fıkrasının 1 nci ve 2 nci bendindeki hükümle
re göre yapılır. 

Barışta diğer hizmetler için çağrılma, davet 
puslasmın ikâmetgâhlarına tebliği suretiyle ya
pılır. Bu tebligat yükümlüye imza ettirilmemiş 
olsa dahi muteberdir. Bu şekilde görev alan 
yükümlüler 48 saat içimde bulunduğu yerden 
hareketle askerlik şubesine müracaat etmeye 
mecburdurlar. 

BAŞKAN —• Sayın Bekata, buyurunuz. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; bu ta
sarının (C) fıkrasının son hükmü şöyledir: «Ba
rışta diğer hizmetler için çağrılma, davet pus
lasmın ikâmetgâhlarına tebliği suretiyle yapı
lır.. Bu tebligat yükümlüye imza ettirilmemiş 

ha dahi muteberdir. Bu şekilde görev alan 
yükümlüler 48 saat içinde bulunduğu yerden 
hareketle askerlik şubesine müracaat etmeye 
mecburdurlar.» 

Hep biliyoruz ki, kanunlar, tatbik edilemiye-
M?k hükümleri ihtiva ederlerse ceza müeyyi-
lelerinin ya işlemez hale, ya tesirsiz hale gel-
:elcr'ı bir emri tabiî halinde olur. Şimdi sefer
irlikte anlıyorum. Ama barışta her hangi bir 

yükümlüye bir tebligat yapılacak. Bu tebligat 
yükümlüye kendi imzası ile yapılması da şart 
değil. Ne olacak? yapılmadığa takdirde kendi 
imzası olmasa yine muteberdir. Yani evinde 
bırakıldığı zaman muteberdir veya bâzı ahval
de muhtara bırakıldığı zaman muteberdir. Bu 
'ekiİde görev alan yani tebligat1, böyle yapıl
mış olan kimseler barışta 48 saat içinde bu
lunduğu yerden hareket edecek. Bu yetmez. 
\akerlik şubesine müracaat etmeye de mecbur
in:'. Köyde askerlik şubesi yoktur. Ne ola-

3ak? Bunun kışın olduğunu da kabul edelim. 
Bâzı yolların kar vesaire dolayısiyle örtül dü
künü de kabul edelim. Bu madde bu zaman zar
fında kabiliyeti tntbik'yesi olan bir madde ola
rak işliycmez. O halde bu 48 saatlik süre azdır. 
Seferberlik olsa belki söz söylemez güç ama 
barıştia 48 saati korsak yükümlünün evine bırakıl
mış olan bir tebliğin veya muhtarı tarafından bı
rakılmış olan bir tebliğin de muteber olduğunu 
hahul ödersek o kimsemn 48 saat zarfında hare
ket etmesi de yetmiyor, mutlaka kendisinin 
kayıtlı bulunduğu askerlik şubesinde kendi
sini göstermediği takdirde ceza müeyyideleri 
işliyecek, sen gelmedin 48 saat de geçti öyley
se Askerî Ceza Kanunun filân maddesine göre 

.suçlusun denecek. Bu madde ile köylerde her
kes yüzde yüz suçlu hale geleı-ek, şehir ve ka
sabalarda da ise çok güçlükler olacak. Onun 
için barışta olduğuna göre işlemez bir madde
yi koymaktansa bu müddetin uzatılması için 
komisyonun anlayış göstermesini ve bu yolda 
rc-rdecek bir takrire Yüksek Senatonun itibar 
etmesini rica edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç... 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar; değiştirilmek 
istenilen 14 ncü maddenin (B) bendinin ikinci 
fıkrasına değinmek istiyorum. 

(B) bendinin ikinci fıkrasında şöyle denil
mekte muhterem arkadaşlar: «Sefer görev emri 
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almış yükümlülerden, yabancı memleketlerde 
bulunanlar; çağıralmaları için elçilik veya 
konsolosluklarea gazetelerde yapılacak ilânın 
neşrini takibeden gün ilk saatinden itibaren, 
6 saat içinde bulundukları yerden hareketle, 
en yakın elçiliğe veya konsolosluğa müracaat 
etmeye ve haklarındaki emirleri almaya mec
burdurlar.» 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; bendeniz bu
radaki altı saat olarak konulan müddetin çok 
kısa olduğu inancındayım. Zaten gazete ilede 
ilân mecburiyeti konulduğuna göre, gazete ile 
ilânı görmemiş de olabilir. Bu gibi mükellefle
re ıttıla imkânını bahşedilmek için bu müdde
tin uzatılmış olması lâzımdır. Zaten yabancı 
memleketlerde bulunduğuna göre eğer çabuk 
haber aldıysa çabuk gelir. Biraz imkân verir
sek haber alır, almaz konsolosluğa veya elçili
ğe müracaat imkânı hâsıl olabilir. Bu bakım
dan altı saatlik müddet pek kısa bir müddet
tir. Bunu bendeniz 48 olarak uzatılmasında fay
da mülâhaza etmekteyim ve bu konuda bir öner
ge takdim ediyorum. İltifatınızı istirham ede
rim Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Koçaş... 

SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Üye) 
—• Sayın Başkan; muhterem arkadaşlarım; gö
rüşmekte olduğumuz kanun tasarısına) komis
yon görüşmelerinde şahsan bulundum ve bâzı 
değişiklik tekliflerini yaptığım için arkadaşla
rımın şimdi temas ettikleri noktalara açıkla
makta fayda görüyorum. 

Birincisi, Sayın Bekata'nm 48 saatlik müd
detin bilhassa kışın yolların kapalı olması ha
linde kâfi olmıyacağı hakkıdaki teklikleridir. 
Burada 48 saatlik süre bulunduğu yerden ha
reket etmesi için verilen süredir. Yani bulundu
ğu köyünden kazaya kadar gitmesi için icabe-
den yol zamanı haricindedir. Yol kapalıdın 
bir hafta sürer ise, o bir hafta 48 saatin dışında
dır. Bu bir. 

İkincisi de, sefer, zamanı ne ise ama barış 
zamanı buna ne lüzum var. dediler, haklıdır
lar. Ancak bir noktayı daha aydınlatmakta fay
da vardır. Tatbikatlar, sefer tatbikatları veya 
muvakkat hizmetler için barış zamanı çağırıla
cak bu mükelleflerin öyle kış ortasında karda 
kışta, çağrılmaları, tatbikatta yeri olmıyan bir 
husustur. Bunun muayyen ayları vardır. Bu 

gibi tatbikatlar en geç Eylül ayında yapılır ve 
biter. Binaenaleyh, bu da bir mahzur teşkil 
etmez. Bu bakımdan değişiklik cihetine gidil
memesini arz ve teklif edeceğim. 

Sayın Artukmaç arkadaşımızın temas ettiği 
noktalar üzerinde de durayım. İlk tasarıda 
Meclisten Senato komisyonuna gelen tasarıda 
hem barış zanıanu için hem sefer zamanı için 
hem yurt içi için hem yurt dışı için verilen sü. 
re altı saat idi. Arkadaşların buyurdukları, te
mas ettikleri mahzurların üzerinde komisyonda 
biz de çok durduk, kıeeleıdik ve 24 .saaite çıkar
dık, altı saati; tatbikatta imkân verilsin diye. 
Bu 24 saatlte hemen tıeMiğıatiiiı yapıldığı anıda.n 
itibaren, değil1 basın ile tebligat yapılacaksa ga

yetlenin cılktığı günıün bütltiği andan, yani erte
si 'gün sıfır saatten itibaren 24 saattir. Bu su
retle duruma göre 36 saat, 48 saat gibi bir im

kân da vei'meikıtodir. Bu balkımdan bunun da da
ha fazlıa değiş'tktiljmieısi gerek. Seıfı6ilberıli!k hare
kâtının gerekse barışta tatbikatın aksamasına 
:-,ebebolur. sefer zamanı 6 saat yerinde bırak
mıştır. Bunun da uzun boylu münakaşası yapıl
mıştır arz ederim; Türkiye'de arkadaşlar, sefer
berlik ilân edilirse bunu anında duymamaya 
bugünkü teknik imkânlar altında imkân yok
tur. Bir memlekette seferberlik ilân edilecek, 

ıMr haırb hazırlığıdır. Bumun acaba duyulur mu 
duyulmaz mı? Böyle bir şey bahis mevzuu ola
maz. Gerek basın, gerekse radyo, gerekse ta 
mahallelere kadar yapılan tebligat böyle bir se
ferberlik ilânını en kısa zamanda vatandaşla
rın duymasını temin eder. Yurt içinde böyle 
bir şeyin 6 saat içinde duyulmaması bahis mev
zuu olamaz. Esasen verilen 6 saat de bulunduk
ları yerden harekete geçmeleri için verilen saat-
•tir. Keza eğer yol kalfeldectelkler isie bir gün iki 
gün ne ise, o bunun dışında kalmaktadır. Ko
misyonun yapmış olduğu değişikliklerin dışında 
oy kullanılmamasını arkadaşlarımızın komisyon 
kararma iltifat etmelerini arz ve teklik ederim. 
Hürmetlerimle. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Soru efen
dim. 

BAŞKAN — Sözcü değil efendim. Sayın Ko
misyon görüşlerini beyan edecekler mi? 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKA
NI FAHRİ ÖZDİLEK (Tabiî Üye) — Evet efen
dim. 
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BAŞKAN — Lütfen kürsüden efendim, 
Millî Savunma Komisyonu Başkanı Sayın Fah
ri Özdilek. 

1111 sayılı Askerlik Kanununun 41 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı
nın birinci maddesine açık oylarını kullanmı-
yan sayın üyeler var mı efendim. Yok... Oyla
ma işlemi bitmiştir. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKA
NI FAHRİ ÖZDİLEK (Tabiî Üye) — Efendim; 
sayın arkadaşlar dokundukları iki yere ben de 
şöylece arzı/ cevap edeceğim. Altı saat içerisin
de hareket, tebligatın yapıldığı andan itiba
ren bu müddet içerisinde vazifeye davet için
dir. Ayrıldığı yerden müracaat edeceği ma
halle kadar geçecek zaman bunun dışındadır. 
Maddenin yazılış tarzı bir kere daha tetkik 
buyurulursa sarahatan anlaşılır. Altı saat ol
duğu gibi 48 saat içerisindeki durum da aynı 
şekildedir. Bir defa okuyayım arzu buyurursa
nız. «Görev alan yükümlüler 48 saat içinde bu
lunduğu yerden hareketle askerlik şübesVne mü
racaat etmeye mecburdurlar.» 48 saat içinde 
askerlik şubesine müracaat etmek mecburiyeti 
kaydı yoktur. Yol bunun dışındadır. 

Bu maddenin yazılış tarzında Sayın Baş
kan bir matbaa hatası/ vardır. Bunu da burada 
tashih etmek istiyorum. (B) bendinin iıkinci fık
rasının dördüncü satırının son kısmında «gün» 
kelimesi denmiş «günün» ilk sn atinden itibaren 
olarak tashih edilmesi icabediyor. Arz ederim. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN —• «Günün» olarak tashih ediyo
ruz efendim.. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Efendim bu mad
denin (A) fıkrası için bir cezai müeyyide var. 
(B) ve (C) fıkraların m tahmilettiği mecburi
yetleri ifa etmiyenler için de bir ceza var mı
dır ?. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKA
NI FAHRİ ÖZDİLEK (Tabiî Üye) — Hayır, 

yalnız (A) fıkrasmdakiler için vardır. Bir ay 
İçerisinde adresini askerlik şubesine bildirmek 
mecburiyetini tahmil sadedinde konmuştur. Di
ğerleri seferle alâkalıdır. Vazifeye icabet etmi
yenler seferi icapların tatbikatına muhatabo-
lurlar. Askerî Ceza Kanununun müeyyidelerine 
tabidirler. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç sual soracak 
nmsmız efendim 1 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Vazgeç
tim. 

BAŞKAN — Peki efendim. Takrirler var
dır madde hakkında okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim üzere (c) bendinin son 

fıkrasındaki (48 saat) yerine (üç. gün) kelime
lerinin kabulünü arz ve teklif ederim. 

Ankara 
Hıfzı Oğuz Bekata 

BAŞKAN — Hükümet iştirak ediyor mu 
efendim? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ADINA MA
LİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN (Balıke
sir Milletvekilli) — İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon? 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKA

NI FAHRİ ÖZDİLEK (Tabii Üye) — Etmiyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon teklife 
iştirak etmiyor. Takriri oylarınıza arz ediyo
ruz. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Tak
dir kabul edilmemiştir. 

İkinci takriri okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
14 ncü madde (B) bendinin ikinci fıkrası

nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

(B) Bendi ikincil fıkrası: 
«Sefer görev emri almış yükümlülerden, ya

bancı memleketlerde bulunanlar; eağırılnıaları 
için elçilik veya konsolosluklarca gazetelerde 
yapılacak ilânın neşrini takibeden günün ilk 
saatinden itibaren, 48 saat içinde, en yakın el
çiliğe veya konsolosluğa müracaat etmeye ve 
haklarındaki emirleri olmaya mecburdurlar.» 

Yazgat 
Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Tadil teklifine Hükümet katı
lıyor mu? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ADINA MA
LİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN (Balıke
sir Milletvekili) —• Komisyon Başkanının iza
hatı muvacehesinde iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN —• Komisyon da iştirak etmemek
tedir. Takriri oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler.... Kabul edilmemiş
tir. 
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Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddede değişik]'ık gördüğü için açık oyu
nuza arz ediyoruz. Küreler dolaştırılsın efen
dim. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen ar
kadaşımız yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerimi Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen ar
kadaşımız yoktur? Maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1111 sayılı Askerlik Kanununun 41 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarı
sının birinci maddesinin oylanmasına 116 sayın 
üye katılmış, 116 kabul, 1 nci madde de kabul 
edilmiştir. Tasarının tümünü oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Değişiklik olduğu için Millet Meclisine 
gidecektir. 

4. •— Karayolları Trafik Kanununun 232 sa
yılı Kanunla değişik 26 nci maddesinin (A) fık
rasının değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar 
ve İskân ve Millî Savunma komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/94; Cumhuriyet Senatosu 
1/746) (S. Sayısı : 921) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. Tasarı
nın tümü üzerinde söz istiyen sayın üye? Yok... 

Maddelere 'geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Karayolları Trafik Kanununun 232 sayılı Ka
nunla değişik 26 nci maddesinin (A) fıkrasın m 

değiştirilmesi hakkında Kanun 
MADDE 1. — 6085 sayılı Karayolları Trafik 

Kanununun 5 . 1 . 1961 tarihli ve 232 sayılı Ka

fi,) 921 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

nunla değişik 26 nci maddesinin (A) fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

A)1 Bisiklet kullananların 11, amatör, trak
tör ehliyetnamesi alacakların 18, profesyonel ve 
ağır vasıta ehliyeti alacakların 19 yaşında olma
ları, âzami yüklü ağırlığı ondörtlbuçuk tonu geçen 
kamyon veya istiab haddi otuzaltı yolcuyu ge
çen otobüs veya römorklu ağır taşıtları kullana
bilmek için en az beş yıllık ağır vasıta ehliyetna
mesine sa-hib olmaları. 

BAŞKAN — Madde üzerinde sö'z istiyen sa
yın üye?... Sayın Artukmaç... 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhterem 
arkadaşlarım; bu (A) bendi muhtevasına göre 
vasıtaları, benim anlayışımla göre, 3 kaltogoride 
mütalâa etmek lâzımgelmekte. Birisi normal va
sıtalardır. İkincisi ağır vasıtalar, araçlardır. 
Üçüncüsü de bu ağır vasıtaların daha ötesinde 
daha ağır vasıtalardır. Şimdi, bu tasnif yapıl
dıktan sonra Millî Savunma Komisyonumuzun 
gerekçesiyle bu metin arasında bir ahenksizlik 
bulunduğunu, hattâ tezat bulunduğunu arz ve 
ifade etmek istiyorum. Burada gerekçede denil
mektedir ki, daha askere gelmeden evvel ağır 
vasıta ehliyeti alma imkânları sağlanmış bulun
duğundan adı geçen tasarı komisyonumuzca da 
uygun görülmektedir, deniliyor. Şimdi bilhassa 
ağır vasıta ehliyeti alanlar, 19 yaşında bir ehli
yet almaktadırlar. 19 yaşında. Ağır vasıta dedi
ğimiz şey, yükü 14,5 tona kadar olan vasıtalar 
ile 36 kişiye kadar insan alan otobüslere ve saire
dir, bu metinde. Bundan fazla yükü olan ve daha 
fazla yolcu alan vasıtalara da daha ağır vasıta 
deniyor. Şimdi, bu üçüncü kategoride arz etti
ğim vasıtalar için metinde bir şart vardır. Beş 
sene ağır vasıta şoförlüğünü yapmış olmak gere
kir, denmektedir. Şu halde beş sene şoförlük 
yapmış olması lâzımgeldiğine göre, 211 yaşında 
askere gelen bir kimse bu şartları haiz olmadı
ğından meselâ bir top arabasının daha ağır bir 
vasıta telâkki edilmesi gerekir, kullanamaması 
icabetler. Binaenaleyh, bizim sayın komisyonu
muzun düşüncesi ile bu metin arasında da bir 
uygunsuzluk olduğu ortaya çıkar. Bu hususta 
Sayın Komisyonumuz ne düşünmektedir? Aydın
latılmamı istirham ederim, saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, bendeniz de, 
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(A) bendinde bisiklet kullananlar 11 yaşında, 
diyor. Dört tekerlekli bisikletler de mevcut, 
Bunlar da bisiklet olduğuna göre, 7 - 8 - 9 yaşın
daki çocuklarımızın durumu ne olacaktır ? Birin
cisi bu. 

İkincisi, ağır vasıtalar burada tadadedildiık-
ten sonra, tank da ağır vasıta olduğuna göre, 
20 yaşında, 21 yaşındaki genç asker bir yavru
muz bu kanuna göre tankı nasıl kullanacaktır. 
Hükümetin veya komisyonun izahat vermesini 
rica ederim. (Erler kullanmaz tankı, sesleri) lü
zum oldu, harbte kullandı. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın Özdi-
lek. 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKA
NI FAHRÎ ÖZDÎLEK (Tabiî Üye) — Sayın ar
kadaşlar, Karayolları Trafik Kanununun değiş
tirilen bu (A) fıkrası asker olmadan evvel trak
tör kullanan 18 yaşındaki köylü çocuklarının bu 
imkâna sahibolabilmesi, askerlik çağma kadar 
geçen 'bir iki sene zarfında bu vasıtaları kullan
dıklarından askere geldikleri zaman kendilerine 
vrilecek emsali vasıtaları kolayca kullanmalarını 
mümkün kılabilmek içindir. 19 yaşındaki olan
lar traktörden gayrı ağır vasıtalar için ehliyot 
alacaklardır. Burada sarahatla belirtildiğine gö
re, 14 tonu geçmiş olan vasıtaları kullanacak 
olanların, 19 yaşında ehliyet almış ağır vasıta 
kullanan insanların beş sene çalıştıktan sonra 14 
ton ağırlığında veya şu kadar yolcu taşıyan oto
büs şoförlüp-ünü yapabilmesi imkânını kazanma
sı içindir. Sayın öztürkçine arkadaşımız tank
tan bahsettiler. Tank birliklerinde tank şoförleri 
kadroda astsubaylardır. Erlere eskiden verili
yordu, bâzı kazalara sebebiyet verildiği için bi-
lâhara kadrolar şoför yerine yâni er şoför yeri
ne astsubay şoför olaraık tank şoförü diye kıy-
metlendirilmiştir. 

Harbden bahsettiler; fevkalâde bir hal içe
risinde zaten tankın içerisinde bulunan insanın 
vazife görmesi veya görmemesi muharebenin 
sevk ve idaresiyle alâkalı bir toplulukta mevzuu-
ba'histir. Bir tank için böyle bir şey düşünüle
mez. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sorum 
var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SADIK AETUKMAÇ (Yozgat) — Efendim, 

ağır vasıta şoförleri 19 yaşında ehliyetname 

aldıklarına göre ve daha ağır yani 14,5 tonun 
üstünde veya 36 kişiden fazla insan taşıyan va
sıtaları kullanabilmek için, ve römorklu vasıta
ları kullanabilmek için ağır vasıta şoförü olması 
ve bu şoförlüğü beş sene müddetle yapmış bu
lunması şarttır. Böyle olduğuna göre arz ettiğim 
cinsten vasıtaları kullanabilmek ehliyetine an
cak 24 yaşında sahibolalbilecektir. Asıkerliğe 21 
yaşında başladığına göre, yani 20 yaşının sonun
da askere geldiğine göre bu gibi kimselerden as
la istifade edilmiyecektir. Sayın sözcü bu husus
ta ne buyururlar? 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKA
NI FAHRİ ÖZDÎLEK (Devamla) — Efendim, 
Sayın Artukmaç arkadaşımızın temas ettiği 
mevzuu iki veçhede mütalâa etmek zarureti var
dır. Birisi astsubay olarak yetişmiş ve 19 yaşın
da orduya katılabilecek bir insanın ağır vasıta 
ehliyeti almasını mütaakıp astsubay rütbelerin
de 4 - 5 sene geçirdikten sonra tank şoförü ola
bilmesini mümkün kılar. Diğeri sivil topluluk 
içinde ağır vasıta şoförü olarak alanlar, malû-
muâliniz bu Karayolları Trafik Kanununa ait, 
yalnız askerliğe değil, sivil şoförlüğe de şâmil 
bir mevzuu ihtiva etmektedir, iki veçhelidir, 
biri astsubay 24 yaşma geldiği zaman orduda 
çalışırken, daha ağır vasıtayı kullanabilme im
kânını mümkün kılabilmek, diğeri sivil şoför ola
rak çalışanların sivillik hayatında ağır vasıtaları 
kullanması imkânına mazhar olmak içindir. 

BAŞKAN —• Buyurun, Sayın Artukmaç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — O halde 
Sayın Özdilek arkadaşımızın beyanlarına göre 
bu 3 ncü kategoride arz ettiğim ağır vasıtalar sa
dece astsubaylar tarafından kullanılacaktır. 
Yoksa askere alınmış erler tarafından kullanıla
cak mıdır? Eğer kullanılacaksa deminki arz etti
ğim mahzur ortadadır. 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKA
NI FAHRİ ÖZDİLEK (Devamla) — Ağır vası
talar 14.5 tonun daiha dununda 19 yaşında ehli-
vet almış olanlar tarafından kullanılacaktır. 

36 kişinin fevkinde olanları kullanmıyacak-
tır. 36 kişinin dununda olan otobüsler 19 yaşın
da ağır vasıta ehliyeti almış olan insanlar tara-
f ınd a n kull anıl a c aktır. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Römorklu 
ağır toplor vardır. 
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BAŞKAN — Bir dakika Sayın Artukmaç, 
sualinize ruhsat verelim öyle. Şimdi bundan önce 
sorduğunuz suallere cevap aldınız mı, tamam 
mı? 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Bağlıya
cağım, efendim, üçüncü sualimi sormak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Römorklu 
ağır toplar şu halde sadece astsubaylar tarafın
dan kullanılması gerekir, erler bu işe karışacak 
mı? 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKA
NI FAHRÎ ÖZDÎLEK (Devamla) — Sayın ar
kadaşımız yedek subaylığını topçu olarak mı 
yaptı bilmiyorum ama 14 ton değildir toplar, arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sorunuz cevaplandırılmıştır. 
Sayın Tekin, buyurun. 

1076 sayılı İhtiyat Subayları ve îhtiyat As
kerî Memurları Kanununun 14 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının 1 nci 
maddesine acık oylarını kullanmıyan sayın üye
ler var mı?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

ÂKÎF TEKÎN (Antalya) — Efendim, bir hu
susu açıklamak üzere söz almış 'bulunuyorum. 
Topçudan bahsedildi. Bunlar römorklu topçu ve 
zatülhareket topçu olmak üzere iki türlüdür. 
Römorkluların 155 likleri vardır, hakikaten 
traktör çeker. 10,5 hıkları vardır, bunu da cemse 
çeker, römork olarak. Yalnız bu arabaların ba
şında bir kumandan olduğu, halde ehliyetli bir 
astsubay veya yetişmiş bir er kullanılır. Başında 
mutlaka bundan anlıyan kumandan vardır, ku
mandanın şevki idaresindedir. Tanklara gelince, 
tanklar ağır vasıtadır. Tanklarda da şoförler ast
subaydır ve başında tank kumandanı vardır. 
Kumandansız tank hareket etmez, arazide olsun, 
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: yolda olsun, eğitimde olsun. Kumanda altında 
: giden bir tankın şoförü de astsubaydır, bu ba-
ı kımdan her hangi bir endişe yoktur. Bunu tav-

zihen açıklamak istedim. Arz ederim. 

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

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

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

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

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

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarı kanunlaşmıştır. 

Lütfen sayın üyeler ayrılmasınlar, açık oy ne
ticelerini tefhim edeceğim. 

1076 sayılı îhtiyat Yedek Subayları ve İhti
yat Aslkerî Memurları Kanununun 14 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarı
sının 1 nci maddesi için 1.12 sayın üye oy kullan
mış, 112 kabul oyu çıkmış, 1 nci madde kabul 
edilmiştir. Tasarının tümünü oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Tasarı Sena-
tomuzca ka'bul edilmiştir. 

Gündemimizdeki mevaddm müzakeresi ta
mamlandığından dolayı 11 . 5 . 1967 Perşembe 
günü saat 15,00 te toplanmak üzere Birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma saati : 16,55 

I » M 
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6. — SORULA?. VE CEVÂPLAE 

B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. —• Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kadri Kap
lan'm, Ankara Oteline dair yazılı soru önergesi 
ve Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'm cevabı 
(7/337) 

21 . 4 . 1967 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın ilgili bakanlıkça (Mali
ye) yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığını
zı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Kadri Kaplan 

Senatör 

1. Ankara Oteli kaç milyon liraya mal ol
muştur? Bunun ne kadarı dış paradır? 

2. Bu otel kaç yılda kendisini amorti edecek
tir? 

3. İşletme hesaplarına göre yıldaki bürüt ve 
net kârı nedir? Bu kârdan hangi kuramlar ne 
oranda yararlanmaktadır? 

4. İşletenle Emekli Sandığı arasındaki idari 
ve malî ilişki ve esaslar nelerdir? 

5. Memurlar için bir sosyal güvenlik kuru
mu olan Emekli Sandığının bu yatırımı, Sandığa 
ve dolayıslyle iştirakçileri olan memurlara ne gi
bi bir kazanç sağlamaktadır? Buraya sarı edilen 
paranın, özel müteşebbise uzun vadeli kredi ola
rak verilmesi ya da bir sanayi tesisine yatırması 
halinde acaba durum ne olacaktı? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 8.5.1967 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 30129/549 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi: Kanunlar Müdürlüğünün 24.4.1967 tarih 

ve 7726 - 7/337/4275 sayılı yazıları : 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kadri Kaplan 

tarafından, Başkanlığınıza sunulan ve yazılı ola
rak tarafımdan cevaplandırıılması istenilen, An
kara Oteline dair soru önergesi cevabını 3 nüs
ha olarak ilişikte sunuyorum. 

Bilgilerine saygı ile arz ederim. 
C. Bilgehan 

Maliye Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Kadri Kap
lan'in Büyük Ankara Oteli ile ilgili bâzı hususla
rın yazılı olarak cevaplandırılması talebine ait 

Not 
Soru 1. Büyük Ankara Oteli kaç milyon li

raya mal olmuştur. Bunun ne kadarı dış para
dır? 

Cevap : 
31 . 3 . 1967 tarihi itibariyle çıkarılan hesap

lara göre : 
— Arsa maliyeti 1 102 063 
— Bina maliyeti 69 414 997 
— Möble mefruşat 13 360 179 

Toplam : Tl. 83 877 239 

Bu miktarın 12 692 666 liralık kısmı dövizli 
oueiiıe i, dış para; dır. 

Soru 2. Bu otel kaç yılda kendisini amorti 
edecektir? 

Cevap : 
İşletme öncesinde, otel işletmelerinde mûtat 

ölçülere istinaden yapılan rantabilite hesapları
na göre bu otelden Sandığımız yılda 2 380 000 
lira kira geliri beklenmektedir. 

Modern otelcilik muhasebe sistemlerine ve T. 
C. Emekli Sandığı ile işletmeci Firma arasında 
yapılan kira mukavelesi hükümlerine göre her 
yıl ayrılması gereken yenileme fonları çıktıktan 
sonra Sandığın 2 380 000 Tl. sı kira tahsil edece
ği hesaplanmıştır. 

Bu hesap şüphesiz işletme öncesi yapılan he
saplara göre bulunmuştur. Bu rakamdan hareket 
edildiği takdirde otelin 37 yılda kendisini amor
ti edebileceği gibi bir neticeye varılır. 

Ancak, otel gibi bir gayrimenkulun rantabi-
litesi çok değişik tesirlerin altındadır. İlk seneler 
düşük olan rant miktarları, her yıl, başta fiyat 
endeksleri artışı, para kıymeti gibi faktörlerin te
siri ile nispî bir yükselme kaydetmekte ve bina
nın amortisman müddeti kısalmaktadır. 

Nitekim 1955 yılında işletmeye açılan Hilton 
Otelinin amortisman müddeti, o günkü şartlara 
göre kendisini 20 yıllık bir devre içinde amorti 
edeceği hesabedilmişken, çeşitli faktörler (Meselâ 
55 liraya satılan bir odanın 160 lirava satılması 
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gibi) otelin 10 yıl zarfında amorti edilmesi neti
cesini tevlidetmiştir. 

Bu itibarla otel işletmesi gibi net geliri çok 
çeşitli tesirlere mâruz bir işletmede amortisman 
müddetinin tam olarak hesaplanmasında oldukça 
müşkülât vardır. 

.Soru 3. İşletme hesaplarına göre yıldaki bü-
rüt ve net kârı nedir? Bu kârdan hangi kurum
lar ne oranda yararlanmaktadır? 

Cevap : 
Yine İşletme öncesi hesaplarına göre Otelin 

yıllık net kârının 3 570 000 lira olacağı tesbit 
edilmiştir. 1 . 1 . 1967 tarihinde işletmeye gir
miş bulunan otel gelirinin yukarıdaki miktarı ne 
nisbette teyidedeceği şimdiden ifade edilememek
tedir. 

Merkezi İsviçre'de bulunan S. E. H. E. G. 
(Societe Pour L'Exploitation D'Hotels a L'Etran-

ger - Geneve) Firmasiyle mevcut kira mukavelesine 
bu kârın 2/3 ü Sandığımıza, 1/3 ü de işletici fir
maya aidolacaktır. 

Soru 4. İşletenle, Emekli Sandığı arasındaki 
idari ve malî ilişki ve esaslar nelerdir? 

Cevap : 
İşletenle Sandık arasındaki ilişkiler 24.6.1955 

tarihli bir mukavele ile meydana gelmiştir. Bu 
mukavele hükümlerine göre : 

1. Kiralama 20 yıl sürelidir. 
2. Yıllık kârın 1/3 tutan işletici hissesi, 

2/3 tutarı Sandık kira hissesidir. Zarar işleticiye 
aittir. 

3. İşletici şirket, otelin, standardına göre iş
letilmesi hususunda tam yetkilidir. Ancak San
dık arzu ettiği zamanlarda işletme muhasebesini 
kontrol ve teftiş yetkisini haizdir. 

Soru 5. Memurlar için bir sosyal güvenlik 
kurumu olan Emekli Sandığının bu yatırımı San
dığa ve dolayısiyle iştirakçileri olan memurlara 
ne gibi bir kazanç sağlamaktadır? Buraya sarf 
edilen paranın özel müteşebbise uzun vadeli kre
di olarak verilmesi ya da bir sanayi tesisine yatı
rılması halinde acaba durum ne olacaktır? 

Cevap : 
5434 sayılı Kanuna göre Sandığın ihtiyatları, 

normal ve belli ihtiyaçları için serbest bulundu
rulması lâzımgelen miktarlar çıkarıldıktan sonra 
kalanın : 

1. % 40 ı geçmiyen miktarının iktisaden in
kişafa maz'har olan en uygun yerlerden ve en 

fazla varidat temin edecek şekilde satmalmacak 
veya yaptırılacak gayrimenkullere; 

2. Yine % 40 mı geçmemek üzere sermaye
sinin tamamı veya yarısından fazlası Devlete 
aidolan kurumların veya bu kurumlarca serma
yesine iştirak olunan sermaye şirketlerine veya bu 
kurum veya şirketlerle müştereken girişilecek te
şebbüslerle, memleket ekonomisinin inkişafına mü
essir ve Sandık plasmanları bakımından da emin 
ve istifadeli olmak ve önceden İcra Vekilleri He
yetinden müsaade istihsal edilmek kaydiyle, hu
susi sermaye ile kurulmuş sermaye şirketlerinin 
aksiyonlarına veya bu şirketlerle ve diğer müte
şebbislerle müştereken girişilecek teşebbüslere; 

Yatırılabilecektir. 
Yukarıdaki hükümlere mütenazır olarak ya

pılan yatırımlar halen: 
A) Gayrimenkullerde % 14,5 
B) 'Sermaye şirketleri yatırımlarında % 8,2 

dir. 
Bu iki çeşit yatırımdan, Sandık ve binnetice 

iştirakçileri için sağlanan ortalama yıllık fayda : 
A) Gayrimenkullerde 18 000 000; 
B) Sermaye şirketlerinde 16 000 000 liradır. 
Ancak gayrimenkullerin büyük bir kısmı he

nüz hizmete girmiş okluğu cihetle, bu rakamlar 
istenilen sıhhatte bir fikir vermekten uzaktır. Bu 
nisbetin önümüzdeki yıllarda oldukça yüksek bir 
seviye göstereceği ümidedilmektedir. 

T. C. Emekli Sandığı Kanunu, her yıl nakdî 
imkânlarından bir kısmını direkt olarak özel te
şebbüse, uzun vadeli kredi olarak vermeye mâ
nidir. 

Ancak Sandık bu nakdî imkânlarını, Devlet 
plânı çerçevesi içinde Hazineye, tahvil karşılığı 
vermekte ve Hazine tarafından da İktisadi Dev
let Teşekküllerinin finansman ihtiyacında kulla
nılmaktadır. 

Buna ilâveten Sandık, Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığına 136 834 000, Petro Kimya 
Anonim Şirketine 62 500 000 ve Eskişehir Çi
mento Sanayii Anonim Şirketine 3 000 000 Tl. sı 
ile ortak bulunmaktadır. 

Ayrıca, yıllık işletme programı çerçevesinde 
Devlet Yatırım Bankasından alman tahviller ve 
bankalardaki mevdua tiyle Sandık, dolaylı olarak 
özel teşebbüsün kredi kaynaklarını da genişlet
mektedir. 
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2. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Ko- \ 
çaş'ın, Afetler Kanununa dair yazılı soru önergesi j 
ve İmar ve İskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu'-
nun cevabı. (7/336) 

21 . 4 . 1967 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İmar ve İskân Bakanlığı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına mü
saadelerini saygı ile arz ederim. 

Sadi Koçaş f 
Cumhuriyet Senatou Üyesi 

ıSayın Cumhurbaşkanı tarafından Veto edi
lerek Millet Meclisinde iade edilen Âfetler Ka
nunu bugüne kadar çıkarılmamıştır. 

Bu kanun bilhassa deprem felâketine uğrayan 
vatandaşların âcil olarak beklediği hükümleri ih
tiva etmektedir. 

Ezcümle Belediye teşkilâtı olan deprem böl- I 
gemdeki halka köylüler gilbi ucuz kereste ancak 
bu Kanun ile verilebileceğinden, evvelce deprem 
dolayısiyle yıkılmış, yeniden inşa edilmekte olan 
bâzı bölgeler halikı evlerini yapıp bitirmiş, nor
mal fiyatla kereste almak imkânı bulamadıkların- » 
dan evlerinin üstünü örtebilmek için bu Kanuna 
intizaren beklemektedirler. ı 

Bu konuda vatandaşların devamlı müracaatı- ; 
na muhatap olmaktayız. Bu durum karşısında : 

1. Kanunun biran evvel çıkarılması için Ba
kanlıkça her hangi bir teşebbüs ve tavassutta bu
lunulmuş mudur? 

2. Kanunun çıkmasının gecikmesine karşı 
Bakanlık bu hususta başka bir tedbir düşünmek
te midir? I 

• * *«m 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 

Özel Kalem Md. 
Sayı : 15/863 8 . 5 . 1967 

Konu : Sadi Koçaş'm yazılı soru önergesi hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 21 . 4 . 1967 gün ve 7724-/336-4251 
sayılı yazı. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Koçaş'm, 
Âfetler Kanunu ile ilgili yazılı soru önergesinin 
cevabı üç nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Haldun Menteşeoğlu 
İmar ve İskân Bakanı 

Geçen dönem sonunda Sayın Cumhurbaşkanı 
tarafından veto edilen kanunlar arasında yer 
alan (tTmumi Hayata Müessir Âfetler dolayı
siyle alınacak tedbirlerle, yapılacak yardımlara 
dair kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı), ilgili komisyonda incelenerek Mil
let Meclisi Genel Kuruluna intikal ettirilmiştir. 

Halen Millet Meclisi gündeminde bir defa 
görüşülecek işler meyanında bulunan bu tasarı, 
gündemin birinci maddesinde yer alan Askerî 
personel kanunu tasarısının görüşülmesi tamam
landıktan sonra müzakere edilecektir. 

Tasarıda öngörülen tedbirlerin uygulama 
alanına konabilmesi tasarının kanunlaşması ha
linde mümkün olabilecektir. 

• * • • 
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1111 sayılı Askerlik Kanununun 41 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısının 1 nci 
maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yıırdakuier 

ADANA 
M. Xuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oâlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangi1 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hasan Âli Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğiu 

BORDUR 
Ö. Faruk Kınaytürk 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 116 

Kabul eder/jer 116 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 67 
Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

BURSA 
$eref Kaya] ar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Vahit A han 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağh 

ÇORUM 
Alâeddin Çerin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl EK,uğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Aliho^agil 
Edip S omun oğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
G-avsi Uçagök 

GÜMÜŞANE 
Ab bas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arı burun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Rifat Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
î. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

Mx\RAŞ 
Ahmet Tevfik F'aksu 

MARDİN 
-vbclurrahman Bayaı 

MUĞLA 
Jyas Karaöz 
^laldım Menteşeoğlu 

MUŞ 
sa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
vudrct Bayhan 
düşeyin Avni Goktüıİ> 

ORDU 
4şref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
J. Mecdı Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
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Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 

flayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 

Aİi Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 

Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaioğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 

Ha3an Oral 

UŞAS 

Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 

Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
T^îrık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Lûtfi Akadla 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğh» 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

URFA 
I. Etem Karakapid 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Ömer Ersrün 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Rasrıp Ün er 
Âdil Ünlü (İ. Ü.) 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Oya katılmıyanlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Egp 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BÎTLlS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
i. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Ekrem Özden 

IZMlR 
izzet Birand 
Cahit Okurer 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MARAŞ 
Jenap Aksu 
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VAN 
Ferid Melon 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 
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1076 sayılı İhtiyat subaylan ve ihtiyat askerî memurlan Kanununun 14 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkındaki kanun tasarısının 1 nci maddesine verilen oylann sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır) 

TABİÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

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

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
tsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

AYDTN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BOLU 
Rahmi Ankan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 112 

Kabul edonlıer : 112 
Reddedenler : Ol 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 71 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

BURSA İSTANBUL 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DİYrARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 
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Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
0 . Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligü 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Eteni Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
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Refik Ulusoy 
MARAŞ 

Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylıemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
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TOJCAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TABÎI ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri Özdilek 
Mehmet Öz güneş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzıı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

URFA 
Hasan Oral 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇÎLEN ÜYELER 

Cevat Acıkalm 

[Oya kaülmıyanlar] 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
İ. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 

Mebrure Aksoley (İ.) 
İZMİR 

Cahit Okurer 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

Lûtfi Akadh 
Âmil Artus 
Sadi Koçaş 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Suad Hayri Ürgüplü 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlıı 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

CUMHURBAŞKANIN
CA. SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydıner 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
1?fl'nn tî^er 
Âdü Ünlü (1. Ü.) 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

58 NCİ BİRLEŞİM 

9 . 5 . 1967 Sah 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — 'Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Nüvüt Y-etkm'e izin verilmesi hakkında Cum
huriyet Senatosu 'Başkanlığı tezkeresi (3/573) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, turizmi geliştirmek için alı
nan tedbirlere dair Turizm ve Tanıtma Baka
nından sözlü sorusu. (!6/428) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, fiyat 'artışlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. ('6/429) 

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 GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 41 nci 
•.maddesinin değiştirilmesi dair kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan (metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma Komis
yonu raporu. (Millet Meclisi 1/110; ıCumhuri-
yot Senatosu 1/747) (IS. Sayısı : 918) [Dağıt
ıma tarihi : 4 . 5 . 1967] 

2. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci 
.maddesinin (C) fıkrasına 4092"" sayılı Kanunla 
eklanen hükümleri değiştiren ve bu Kanuna 
geçici bir madde -ekliyen 350 sayılı Kanunun 
değiştirilmesine dair kanun -tasarısının Milleıt 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Millî Savunma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/68; Cumhuriyet Senatosu 
1/744) (S. Sayısı : 919) [Dağıtma tarihi : 
5 . 5 . 1967] 

3. — 1076 sayılı İhtiyat Subayları ve İhti
yat Askerî Memurları Kanununun 14 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/77; Cumhuri
yet Senatosu 1/745) (S. Sayısı : 920) [Dağıt
ma tarihi : 4 . 5 . 1967] 

4. — Karayolları Trafik Kanununun 232 sa-
| yılı Kamunla değişlik 26 nci maddesinin (A) 
i fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki kanun ta

sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştır
ma ve İmar ve İskân ve Millî Savunma ko
misyonları raporları ( Millet Meclisi 1/94; Cum
huriyet Senatosu 1/746) (S. Sayısı : 921) [Da
ğıtma tarihi : 4 . 5 . 1967] 





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

1111 sayılı Askerlik Kanununun 41 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum

huriyet Senatosu Millî Savunma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/110; Cumhuriyet Senatosu 1/747) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı :'94) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 19 . 4 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1/110,1113/4519 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 17 . 4 . 1967 tarihli 87 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 41 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 28 . 1 . 1966 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulu7i 17 . 4 . 1967 tarihli 87 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edil
miştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 94) 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma 2 . 5 . 1967 

Komisyonu 
Esas No. : 1/747 

Karar No. : 49 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 17 . 4 . 1967 tarihli 87 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 41 nci maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni, ilgili Bakanlık temsilcisinin 
de iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere olundu. 

Görüşme neticesinde ,: 
Sürekli çürük raporu almış olanların, kontrol muayenesine tabi tutulmalarının 5 yıl ile 

tahdidedilmesi, her hangi bir şekilde sürekli çürük rapor almış bir kısım mükellefin, asker
lik hizmetinden muaf tutulmaları gibi bir neticeye yol açabilir. 
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Bu itibarla, kanun tasarısının 1 nei maddesinin son fıkrasının, Hükümet teklifinde ol

duğu şekilde aynen muhafazası; gerçeği ve çeşitli ihtimalleri derpiş etmesi bakımından uy
gun görülmüş ve Millet Meclisi metni bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bu raporda Kâtip 
Başkan Sözcü Samsun Taibiî Üye 
Tabiî Üye Tunceli E. Işıldar R. Aksoyoğlu 
F. Özdileh A. Bora 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Afyon Karahisar Bursa İçel 
S. Koçaş Y. K. Şenocak S. TJral T. Özdolay 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

1111 sayılı Askerlik Kanununun 41 nei madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1111 sayılı Askerlik Kanunu
nun 41 nei maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

MADDE 41. — Her türlü askerlik hizmetle
rini yapmaya engel olacak derecede sağlık özür
leri bulunan ve zamanla bu durumlarının gee-
miyeceği ve tedavi ile iyiieşmiyeceği anlaşılan
lara sağlık kurullarınca sürekli çürük raporu 
verilir. Sürekli çürüğe ayrılmayı gerektiren sağ
lık özürleri Beden Kabiliyeti Yönetmeliği ve ek
lerindeki hastalık cetvellerinde belirtilir. 

Sürekli çürük raporu verlimiş olan ve bu ra
porları yetkili sağlık makamları tarafından 
onaylanmış olanlardan henüz son yoklamaları 
yapılmamış bulunan kişiler; Askerlik Meclisle
rince, toplantı halinde değil ise, yönetim kurul
larınca sürekli çürüğe ayrıl ir ve askerlikten büs
bütün çıkarılırlar. Yapılan son yoklamalarda, 
sağlık durumlarına göre sağlam, arızalı sağlam 
veya sakat olarak askerlik meclisi veya yöne
tim kurulunca askerliklerine karar verilenler
den, bilâhara sağlık kurullarınca tekrar yap1 lan 
muayeneleri sonucunda çürük raporu alanların 
bu raporları üzerine gerekli işlemler askerlik şu
belerince yapılır. 

Sürekli çürüğe ayrılmalarını gerektirecek de
recede sağlık özürü olanlara genel olarak bu has
talık uzmanlarının bulunduğu askerî hastane 
sağlık kurullarınca sürekli çürük raporu verilir. 
Ancak bu özürleri gözlü görebilenlere (iki gö-

C. Senatosu 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

1111 sayılı Askerlik Kanununun 41 nei madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1111 sayılı Askerlik Kanunu
nun 41 nei maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

MADDE 41. — Her türlü askerlik hizmetle
rini yapmaya engel olacak derecede sağlık özür
leri bulunan ve zamanla bu durumlarının geçmi-
yeceği ve tedavi ile iyiieşmiyeceği anlaşılanlara 
sağlık kurullarınca sürekli çürük raporu verilir. 
Sürekli çürüğe ayrılmayı gerektiren sağlık özür
leri Beden Kabiliyeti Yönetmeliği ve eklerinde
ki hastalık cetvellerinde belirtilir. 

Sürek b' çürük raporu verilmiş olan ve bu ra
porları yetkili sağlık makamları tarafından 
onaylanmış onlardan henüz son yoklamaları 
yapılmamış bulunan kişiler; Askerlik Meclisle
rince, toplantı halinde değil ise. yönetim kurul
larınca sürekli çürüğe ayrılır ve askerlikten büs
bütün çıkarılırlar. Yapılan son yoklamalarda, 
sağlık durumlarına göre sağlam, arızalı sağlam 
veya sakat olarak askerlik meclisi veya yöne
tim kurullarınca askerliklerine karar verilenler
den, bilâhara sağlık kurullarınca tekrar yapılan 
muayeneleri sonucunda çürük raporu alanların 
bu raporları üzerine gerekli işlemler askerlik şu
belerince yapılır. 

Sürekli çürüğe ayrılmalarını gerektirecek de
recede sağlık özrü olanlara genel olarak bu has
talık uzmanlarının bulunduğu askerî hastane 
sağlık kurullarınca sürekli çürük raporu verilir. 
Ancak bu özürleri gözle görülebilenlere (ifci gö-

(S. Sayısı : 918) 
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zü kör, kolsuz, ayaksız, bir kol veya ayakların
dan birisi yok veya yok denilecek derecede sa
kat ve topal gibi) yalnız son yoklama sırasında 
iki tabip (birisi sivil olabilir) tarafından sürek
li çürük raporu verilir. 

Yetkili sağlık makamları tarafından onay-
lanmıyan sağlık raporları üzerine işlem yapıla
maz. 

Sürekli çürüğe ayrılanlardan lüzum görülen
ler, çürüğe ayrıldıkları tarihten itibaren 5 yıl 
içerisinde, bir defaya mahsus olmak üzere, 
kontrol muayenesine ta,bi tutulurlar. (Sıhhi ku
rullarca verilecek raporlara göre haklarında ke
sin işlem yapılır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu. 
yürütür. 

Vlillî Savununa Komisyonunun kabul ettiği metin 

zü kör, kolsuz, ayaksız, bir kol veya ayakların
dan birisi yok veya yok denilecek derecede sa
kat ve topal gibi) yalnız son yoklama sırasında 
iki tabip (birisi sivil olabilir) tarafından sürek
li çürük raporu verilir. 

Yetkili sağlık makamları tarafından onay-
lanmıyan sağlık raporları üzerine işlem yapıla
maz. 

Sürekli çürüğe ayrılanlar, ihbar veya ida
rece görülecek lüzum üzerine kontrol muayene
sine tabi tutulabilirler. Ancak bir defa kontrol 
muayenesine tabi tutulanlar bir daha muaye
neye tabi tutulamazlar. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi
len 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 neti madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 918)' 





Donem : 1 A I A 
Topiant. : 6 C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : 3 | ö 

1111 sayılı Asker l ik K a n u n u n u n 35 nci maddes in in ( C ) f ıkrasına 
4092 sayılı K a n u n l a eklenen hükümler i değiş t i ren ve bu kanuna ge
çici bir m a d d e ekliyen 350 sayılı K a n u n u n değişt i r i lmesine da i r ka
nun tasar ıs ının Millet Meclisince kabul o lunan metni ve Cumhuriyet 

Senatosu Millî Savunma Komisyonu r apo ru (Mil let 
Meclisi 1/68^ Cumhur iye t Senatosu 1 /744) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 31) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 19 . 4 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 578/2313-1/68 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 17 . 4 . 1967 tarihli 87 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari 07 ile ka^ul edilen, İ l l i sayılı Askerlik Kanununun 35 nci maddesinin (C) fıkrasına 4092 
sayılı Kanunla eklenen hükümleri değiştiren ve bu kanuna geçici bir madde ekliyen 350 sayılı 
Kanunun değiştirilmesine dair kanun tasarısı, d>syası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
F. Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not: Bu tasan 14 . 12 . 1965 tarihinde Başkanlıkça ilk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 17 . 4 . 1967 tarihli 87 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı: 31) 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma Komisyonu 2 . 5 . 1967 

Esas No. 1/744 
Karar No. 46 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin' 17 . 4 . 1967 tarihli 87 nci BirİGşJm.mde önceTKk ve ivcd'iliMe görüşül'ereik işa
ri oy ile kafbul ©dilen, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci maddesinin (C) fıkrasına 4092 sa
yılı Kanunla eklenen hükümleri değiştiren ve bu kanuna geçici bir madde ekliyen 350 sayılı Kanu
nun değiştirilmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni, ilgili bakanlık tem
silcisinin iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere olundu. 

Mer'i 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci maddesinin (C) fıkrasını tadil eden 350 sayılı Ka
nun, yalnız lise son sınıf öğrencilerine, İM yıl üstüste sınıfta kalmaları halinde, askerliklerine karar 
alınanların, şevklerinin, bir yıl geri bırakılması hakkını tanımaktadır. 

lş:bu kanun tasarısiyle, liseyi bitirmiş olduğu halde, her hangi bir sebeple faJkülite veya yüksek 
bir okula gâremiyenler ile lise muadili okulların son sınıflarında iki yıl üstüste kalanları; ve Millet 
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Meclisi Millî Sa.vunma Komisyonunun değiştirişiy1 e, ertelenme hakkı, fakülte veya yüksek okulların 
ara sınıflarında üstüste iki yıl kalanlara da teşmili suretiyle, Anayasanın eşitlik ve hiçbir kişi ve 
zümreye imtiyaz tanınmaması hususundaki ilkelerine uygunluk sağlanmış olmaktadır. 

Yukarda mâruz sebeplerle, tasarı Komisyonumuzca da benimsenmiş ve binnetice Millet Meclisi met
ni aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan Bu Raporda Sözcü Kâtip 

Tabiî Üye Tunceli Samsun Tabiî Üye 
F. Özdilek A. Bora E. Işıklar R. Aksoyoğlu 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Afyon Karahisar Bursa İçel 
S. Koçaş Y. K. Şenocah 8. TJral T. özdolay 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1111 sayılı Askerlik Kanunun 35 nci madde
sinin (C) fıkrasına 4C92 sayılı Kanunla eklenen 
hükümleri değiştiren ve bu kanuna geçici bir 
madde ekliyen 350 sayılı Kanunun değiştiril

mesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1111 sayılı Askerlik Kanu
nunun 35 nci maddesinin (C) fıkrasına 4092 
sayılı Kanunla eklenen hükümleri değiştiren 
350 sayılı Kanun hükümleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Son yaklama sırasında lise veya muadili 
okulu bitirerek memleket içinde veya dışında 
daha yüksek bir okula aynı yıl içerisinde her 
hangi bir sebepten giremediklerinden veya lise 
ve muadili okullar ile yüksek okul ve fakülte
lerin herhangi bir sınıfında iki yıl üst üste her
hangi bir sebeple sınıf gecem ediklerin den as
kerliklerine karar alınanların askere celp ve 
şevkleri bir yıl geri bırakılır. Bu gibilerden 
muta akıp senenin Aralık ayı son gününe kadar 
bir yüksek öğrenim kurumuna girenlerle belge 
imtihanını kazanarak daha yüksek bir okula 
kaydedildiklerine veya bir üst sınıfa geçtikleri
ne dair belge getirenlerin askerlikleri hakkında 
alman karar askerlik meclisi toplu değilse ida
re kurullarınca ertesi seneye değiştirilir. 

Bu bir senelik imkândan yararlanmak iste-
nıiyenler. dilekçe ile müracaatleri halinde em
sali doğumlularla celp ve şevke tabi tutulurlar. 

MADDE 2. 
rürlüğe girer. 

Bu kanun vavımı tarihinde yü-

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

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci madde
sinin (C) fıkrasına 4092 sayılı Kanunla eklenen 
hükümleri değiştiren ve bu kanuna geçici bir 
madde ekliyen 350 sayılı kanunun değiştirilme

sine dair kanun tasarısı 

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

C. Senatosu 

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

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

(S. Sayısı : 919) 



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

1076 sayılı İhtiyat subayları ve ihtiyat askerî mensurları Kanunu
nun 14 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî 
Savunma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/77; Cumhuriyet 

Senatosu î / 7 4 5 ) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 158) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 19 . 4 . 1967 

Kananlar Müdürlüğü 
Sayı: €81/2793 -1/77 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 17 . 4 . 1967 tarihli 87 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 1076 sayılı ihtiyat subayları ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 
14 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
F. Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not: Bu tasarı 22 . 12 . 1965 tarihinde Başka ılıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 17 . 4 . 1967 tarihli 87 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı: 158) 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma Komisyonu 2.5. 1967 

Esas No. 1/745 
Karar No. 47 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 17 . 4 . 1967 tarihli 87 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek iş'-
ari oy ile kabul edilen 1076 sayılı İhtiyat subayları ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 14 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni, ilgili ba
kanlık temsilcisinin de iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere olundu. 

Gerek tasarı gerekçesinde belirtilen hususlar ve gerekse temsilcinin vâki izahatından sonra Ko
misyonumuz, aşağıdaki neticeye varmıştır. 

Tekniğin her gün biraz daha ilerlemesi neticesinde, ulaşma ve haberleşme araçlarının hızla geliş
tiği dünyamızda, barış zamanında sefer görevi almış yükümlülerin; seferberlik ilânında, ilân saatin-
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den itibaren 6 saat zarfında hareket etmeleri zomnluğunu getiren kanun tasarısı, esas itibariyle be
nimsenmiştir, Ancak, seferberlik esnasında görev almış bulunan mükelleflere de tebliğden itibaren 
6 saat içinde yola çıkmaları mecburiyetinin vaz'mı, gerçeklerle bağdaştırmak mümkün değildir. Bu 
bakımdan, 1 nci maddenin (B) bendinin 3 noü fıkrasının son cümlesindeki 6 saat, 24 saate çıkarıla
rak Millet Meclisi metni bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Tabiî Üye 

F. Özdilek 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
S. Koçaş 

Bu Raporda Sözcü 
Tunceli 

A. Bora 

Afyon Karahisar 
Y. K. Şenocak 

Kâtip 
Samsun 

E. I§ıklar 

Bursa 
8. Ural 

Tabiî Üye 
B. Aksoyoğlu 

tçel 
T. Özdolay 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

1076 sayılı ihtiyat subayları ve ihtiyat askerî 
memurları Kanununun 14 ncü maddesinin 

değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1076 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.. 

Madde 14. — A) Seferde görev alacak ye
dek, subay ve yedek askerî memurlara bu gö
revleri barışta tebliğ edilir. Tebliğin şekli, yü
kümlülerin görevleri ve tebliğ ile görevli ma
kamlar, Silâhlı Kuvvetler Personel Seferberli
ği Yönetmeliğinde belirttilir. Tebliğden sonra 
adreslerinde vâki değişiklikleri bir ay içinde 
bağlı bulundukları askerlik şubesine bildirane-
niiiş yükümlülere, 1 000 lira para cezası verilir. 

B) Sefer görevi alan yükümlüler; sefer
berlik ilânında, ilân saatinden başlıyarak 6 sa
at açincle yola çıkmaya ve köy ve mahalleleri
nin şube merkezlerine olan uzaklıklarına «göre, 
en yakın askerlik şubesinde bulunmaya mec
burdurlar. 

Sefer görev emri almış yükümlülerden, ya
bancı memleketlerde bulunanlar; çağırılmaları 
için elçilik veya konsolosluklarca gazetelerde 
yapılacak ilânın neşrini takibeden günün ilk 
saatinden itibaren, 6 saat içinde bulundukları 
yerden hareketle, en yakın elçiliğe veya konso
losluğa müracaat etmeye ve haklarındaki emir
leri almaya mecburdurlar. 

Kendilerine barış zamanında sefer görevi 
verilmemiş olup da, seferberlik esnasında gö
rev verilmesine lüzum görülen yükümlülerin! 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

1076 sayılı İhtiyat subayları ve ihtiyat askerî 
memurları Kanununun 14 ncü maddesinin de

ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1076 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesi 'aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 14. — A) Seferde görev alacak ye
dek subay ve yedek askerî memurlara bu gö
revleri barışta tebliğ edilir. Tebliğ şekli, yü
kümlülerin görevleri ve tebliğ ile görevli ma
kamlar, Silâhlı Kuvvetler Personel Seferberli
ği Yönetmeliğinde belirtilir. Tebliğden sonra 
adreslerinde vâki değişiklikleri bir ay içinde 
bağlı bulundukları askerlik şubesine bildirme
miş yükümlülere, 1 000 lira para cezası verilir. 

B) ıSefer görevi alan yükümlüler; sefer
berlik ilânında, ilân saatinden başlıyarak 6 sa
at içinde yola çıkmaya ve köy ve mahalleleri
nin şube merkezlerine olan uzaklıklarına göre, 
en yakın askerlik şubesinde bulunmaya mec
burdurlar. 

Sefer görev emri almış yükümlülerden, ya
bancı memleketlerde bulunanlar; çağırılmaları 
için elçilik veya konsolosluklarca gazetelerde 
yapılacak ilânın neşrini takibeden gün ilk sa-
saatinden itObaren, 6 saat içinde bulundukları 
yenden hareketle, en yakın elçiliğe veya konso
losluğa müracaat etmeye ve haklarındaki emir
leri almaya mecburdurlar. 

Kendilerine barış zamanında sefer görevi 
verilmemiş olup da, seferberlik esnasında gö
rev verilmesine lüzum görülen yükümlülerin 

C. Senatosu (S. Sayısı : 920) 
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çağrılmaları, sefer görev emirlerinin kanuni 
ikametgâhlarına tebliği suretiyle yapılır. Sefer 
görev emri yükümlüye imza ettirilmemiş olsa 
•dahi muteberdir. Bu yükümlülerden yabancı 
memleketlerde bulunanların çağırılmaları, el
çilik veya feonısolos'luklarca aynı usullerle _ ya
pılır. Seferberlik esnasında !görev almış yü
kümlüler, tebliğden itibaren 6 saat içinde bu
lundukları yerden hareketle en yakın askerlik 
şulbesine, elçilik veya konsolosluğa müracaat 
©tmeye mecburdurlar. 

C)' Yedek subay ve yedek askerî memur
lar 'barışta manevra, tatbikat, atış ve konfe
ranslar gibi öğrenim ve eğitim gayesiyle, yol 
ihariç 45 günü geçmemek üzere, Bakanlar Ku
rulu Kararı ile silâh altına alınabilirler. Ola
ğanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Ka
rarı ile lüzumu kadar uzatılabilir. 

Barışta deneme tatbikatı için çağırılma : 
İB fıkrasının 1 nci ve 2 nci bendindeki hüküm
lere göre yapılır. 

Barışta diğer hizmetler için çağıralima, da- I 
•vet. puslasmın ikametgâhlarına tebliği suretiy
le yapılır. Bu tebligat yükümlüye imza ettiril -
(memiş olsa dahi muteberdir. Bu şekilde görev 
alan yükümlüler 48 saat içinde bulunduğu yer
den hareketle askerlik şubesine müracaat et
meye mecburdurlar. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarühinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE '3. — Bu kanunun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. I 

- . . > - . 

Millî Savunma Komisyonunun kabul ettiği metin 

çağırılmaları, sefer görev emirlerinin kanuni 
ikametgâhlarına tebliği suretiyle yapılır. Sefer 
görev emri yükümlüye imza ettirilmemiş olsa 
dahi muteberdir. Bu yükümlülerden yabancı 
memleketlerde bulunanların çağırılmaları, el
çilik veya konsolosluklarca aynı usullerle ya
pılır. Seferberlik esnasında görev almış yü
kümlüler, tebliğden itibaren 24 saat içinde bu
lundukları yerden hareketle en yakın askerlik 
şubesine, elçilik veya konsolosluğa müracaat 
etmeye me oburdurlar. 

C) Yedek subay ve yedek askerî memur
lar barışta manevra, tatbikat, atış ve konfe
ranslar gibi öğrenim ve eğitim gayesiyle, yol 
hariç 45 günü geçmemek üzere, Bakanlar Ku
rulu kararı ile silâh altına alınabilirler. Ola
ğanüstü hallerde bu ısüre Bakanlar Kurulu (ka
rarı ile lüzumu kadar uzatılabilir. 

Barışta deneme tatbikatı için çağrılma : B 
fıkrasının 1 nci ve 2 nci bendindeki hükümle
re göre yapılır. 

Barışta diğer hizmetler için çağrılma, davet 
puslasmın ikametgâhlarına tebliği suretiyle ya
pılır. Bu tebligat yükümlüye imza ettirilmemiş 
olsa dahi muteberdir. Bu şekilde görev alan 
yükümlüler 48 saat içinde bulunduğu yerden 
hareketle askerlik şubesine müracaat etmeye 
mecburdurlar. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kaibul edi
len 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul ©di
len 3 ncü madde aynen kaibul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 920) 





Dönem : 1 f l ^ 1 
î o p i ^ : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Wl 1 

Karayolları Trafik Kanılınınım 232 sayılı Kanımla değişik 2S ııcı 
maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı» 
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve İskân ve Millî Savunma komis
yonları raporları (Millet Meclisi î / 9 4 ; Cumhuriyet Senatosu î / 7 4 6 ) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 143) 

Millet 31eclisi 
Genel Sekreterliği 19 . 4 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 900 -1/94 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 17 . 4 . 1967 tarihli 87 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
iş'ari oy ile kabul edilen, Karayolları Trafik Kanununun 232 sayılı Kanunla değişik 26 ncı mad
desinin (A) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
F. Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not: Bu tasarı 5.1. 1966 tarihinde Başkanlıkça, İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 17 . 4 . 1967 tarihli 87 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir, 
(Millet Meclisi S. Sayılı: 143) 

Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve iskân Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bayındırlık, Ulaştırma ve 20 . 4 . 1967 
İmar ve îskân Komisyonu 

Esas No. : 1/746 
Karar No. : 16 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Karayolları Trafik Kanununun 232 sayılı Kanunla değişik 26 ncı maddesinin (A) fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında kanım tasarısı, ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakleriyle ko
misyonumuzda görüşüldü. 

Tasarı gerekçesinde tafsilen izahı yapılan hususlar ve gerekse Hükümet temsilcilerinin ta
mamlayıcı beyanlarından sonra, komisyonumuz Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul ediien 
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mıetnin aynen kabulüne, havalesi gereğince Millî Savunma Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar verilmiştir. 

Başkan Bu kanuna Sözcü Kâtip 
Kars Muş Erzurum Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

M. Hazer t. H. Bingöl 8. Hatunoğlu N. Nadi 

Bolu 
R. Arıkan 

Çorum Malatya 
S. Yalçuk M. Z. Tulunay 

imzada bühmaımadı 
Sakarya 

0. Salihoğlu 

Manisa 
0. Süersan 

Millî Savunma Komisyonu rapora 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. 1/746 
Karar No. 48 

2 . 5 . 1967 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 17 . 4 . 1967 tarihli 87 nci Birleşiminde öncelik ve ivediliMe göraşüiereik işa-
iari oy ile 'kaıbul edilen, Karayolları Trafik Kanununun 232 sayılı Kanunla değişik 26 ncı maddesi
nin (A) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısının, Millet Meclisince kabul edilen metni 
ile Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân Komisyonunun raporu, ilgili Hü
kümet temsilcilerinin iştirakleriyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere olundu. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin her yıl artan hafif ağır araç şoförlerine olan ihtiyacı izahtan vareste
dir. Halen Silâhlı Kuvvetlerdeki ağır araçların sevk ve idaresi, yalnız askerî ehliyetname alan şoför
lere inhisar etmekte ve bunların da meleke ve mümareselerinin az oluşu sebebiyle, can ve mal kaybı
na yol açtığı gerekçe ve temsilcilerin vâki izahlarından anlaşılmış bulunmaktadır. 

İşbu tadil tasarısiyle, daha askere gelmeden evvel ağır vasıta ehliyeti almak imkânları sağlanmış 
bulunduğundan adı geçen tasarı, Komisyonumuzca da uygun mütalâa olunarak Millet Meclisi metni
nin aynen kabulüne karar verilmiş, Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Başkan Bu Raporda Sözcü Kâtip 
Tabiî Üye Tunceli Samsun Tabiî Üye 
F. özdilek A. Bora E. Işıklar R. Aksoyoğlu 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
S. Koçaş 

Afyon Karahisar 
Y. E. Şenocak 

Bursa 
8. Vral 

İçel 
T. özdolay 

C. Senatosu (S. Sayısı : 921) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 

metin 

Karayolları Trafik Kanununun 
232 sayılı Kanunla değişik 26 
ncı maddesinin (A) fırkasının 
değiştirilmesi hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 6085 sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 
5 . 1 . 1961 tarihli ve 232 sayılı 
Kanunla değişik 26 ncı maddesi
nin (A) fırkası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

A) Bisiklet kullananların 11, 
amatör, traktör ehliyetnamesi 
alacakların 18, profesyonel ve 
ağır vasıta ehliyeti alacakların 
19 yaşında olmaları, âzami yük
lü ağırlığı ondörtbuçuk tonu ge
çen kamyon veya istiab haddi 
otuzaltı yolcuyu geçen otobüs 
veya römorklu ağır taşıtları kul
lanabilmek için en az beş yıllık 
ağır vasıta ehliyetnamesine sa-
hibo] maları. 

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

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar 
- iskân Komisyonunun kabul 

ettiği metin 

Karayolları Trafik Kanununun 
232 sayılı Kanunla değişik 26 
ncı maddesinin (A) fırkasının 
değiştirilmesi hakkında kanun 

tasarısı 

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

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

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

Millî Savunma Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Karayolları Trafik Kanununun 
232 sayılı Kanunla değişik 26 
ncı maddesinin (A) fırkasının 
değiştirilmesi hakkında kanun 

tasarısı 

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

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

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

C. Senatosu (S, Sayısı : 921) 




