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,6. — DÜZELTÎŞ 412 

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Gaziantep üyesi Salih Tanyeri; bu yıl fıs
tık rekoltesinin yüksek olması dolayısiyle müs
tahsilin zarar görmemesi için, fiyat tanzimi ba
kımından, Hükümetin gerekli tedbirleri almasını 
istedi. 

Adana Üyesi Muslihittin Yılmaz Mete, spo
run ehemmiyetini ve memlekete kazandırdığı 
milletlerarası itibarı belirterek, sporumuzun gü
reş dalındaki huzursuzlukları izah ve Ekim 1968 
olimpiyatlarına kadar durumun ıslah ve olimpi
yatta iyi neticeler alınmasının imkânlarının sağ
lanmasını talebetti. 

Millî Eğitim Bakanlığı meslekî ve teknik 
öğretim okulları öğretmenlerinin intibakları 
hakkındaki kanun teklifinin, Ankara Üniversi
tesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı 
Kanıma bağlı (1) sayılı cetvele bâzı kadrolar 
eklenmesine dair kanun tasarısını görüşmek 
üzere kurulan Geçici Komisyonda görüşülmesi
ni istiyen Millî Eğitim Bakanı İlhami Ertem'-
in önergesi okundu ve kabul olundu. 

Boraks Araştırma Komisyonunda açık bu
lunan üyeliğe Erzincan Üyesi Fehmi Baysoy'-
un seçildiğine dair Güven Partisi Grapu Baş-
kanvekilliği yazısı okundu, bilgi edinildi. 

Gündemde bulunan işlerin sonuçlandırıla
bilmesi için Genel Kurulun 5 Temmuz 1968 Cu
ma günü toplanmasına dair Muğla Üyesi İlyas 
Karaöz'ün önergesi okundu ve kabul olundu. 

6831 sayılı Orman Kanununa bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifi görüşüldü ve ka
nunlaşması kabul edildi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığı
nın Aralık 1967, Ocak, Şubat 1968 ve Mart, Ni
san, Mayıs 1988 aylarına ait hesaplan hakkın
da Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını inceleme 
Komisyonu raporları görüşüldü, raporlar bilgi
ye sunuldu. 

Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadroları 
ile merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 
2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına da
ir olan 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvel-

386 — 



0. Senatosu B : 60 

lerinde değişiklik yapılmasına dair 2 . 7 . 1962 
tarihli ve 58 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
görüşüldü ve tasarının kanunlaşması kabul edil
di. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı 
sağlık kurumları ile esenleştirme, «Rehabilitas
yon» tesislerine verilecek döner sermaye hak
kındaki 209 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklen
mesine, bâzı maddelerin değiştirilmesine dair 
641 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısının görüşülmesi, 
ilgili komisyon hazır bulunmadığından, gelecek 
birleşime bırakıldı. 

Gelen kâğıtlardan gündeme alınmaları ka
bul edilen 1141, 1144, 1145, 1147, 1130 a ikinci 
ek ve 1146 sıra sayılı tasarı ve tekliflerden: 

931 sayılı İş Kanununun 110 ncu maddesin
de değişiklik yapılması hakkında kanun tasarı
sı görüşüldü ve tasarı komisyona geri verildi. 

Türkiye Halk Bankası ve halk sandıkları 
hakkında 8 . 6 . 1933 tarih ve 2284 sayılı Ka
nuna ek kanun teklifi ile, 

Halk Bankası ve Halk sandıklan hakkmda-

2. — GELEN K 

Tamın 

1. — 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı 2 sa
yılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısının, Millet Meclisince kabul olunan 
metni (Millet Meclisi 2/659) (Cumhuriyet 
Senatosu 1/907) (Bütçe ve Plân Komisyonuna) 

Raporlar 

2. — Ankara Üniversitesi Kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele bâzı kadrolar eklenmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisinde kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyonu raporu. (Millet Meclisi 1/447; Cum
huriyet Senatosu 1/906) (S. Sayısı : 1148) 
[Dağıtma tarihi : 5 . 7 . 1968] 

3. — Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Tek
nik öğretmen Okulları öğretmenlerinin intibakı 
hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince 
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ki Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun tasarısı ve 

1961 yılında Kars, Erzurum ve Ağrı illerin
de muhtaç durumda olan halka dağıtılan ye
meklik ve yemlik hububat bedellerinin terkini 
hakkında kanun teklifi görüşüldü ve kanunlaş
maları kabul edildi. 

Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hak
kındaki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 
(D) fıkrasının değiştirilmesiyle ilgili 18.5.1967 
tarih ve 864 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesi
nin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair kanun 
teklifinin görüşülmesi bitirildi. Teklifin açık 
oya sunulan 1 nci maddesinde saltçoğunluk sağ
lanamadığından maddenin gelecek birleşimde 
tekrar oylanacağı belirtildi. 

5 Temmuz 1968 Cuma günü saat 15 te top
lanılmak üzere birleşime saat 20,35 te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Hatay 

Mehmet Ünaldı Enver Bahadırlı 
Kâtip 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

îITLARA EK 

kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu raporu (Millet Meclisi 2/606; 
Cumhuriyet Senatosu 2/250) (S. Sayısı : 1149) 
[Dağıtma tarihi : 5 . 7 . 1968] 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti arasında 28 Şubat 1967 tarihinde Anka
ra'da imzalanan Türk - Sovyet hududunun ye
niden işaretlenmesi (Rödemarkasyonu) hakkın
da protokol ile bu protokole ek teknik proto
kol ve yeniden işaretleme (Rödemarkasyon) 
işlerinde çalışan personelin Türk - Sovyet hudu
dundan geçiş ve diğer taraf arazisinde muvak
kat kalış esaslarının onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu içişleri, Millî Savunma, Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma komisyonları raporları (Millet Mec
lisi 1/402; Cumhuriyet Senatosu 1/902) (S. 
Sayısı : 1150) [Dağıtma tarihi : 5 . 7 . 1968] 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başjkanvekili Sırrı Atalay 
KÂTİPLER : Sadık Artukmaç (Yozgat), Hüseyin Atmaca (Denizli) 

BAŞKAN — 60 ncı Birleşimi açıyorum. Gündeme geçiyoruz. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1, — Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görev- bul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Ge-
leri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı mad- cici Komisyon raporları ikinci oylaması (Mil-
desinin (D) fıkrasının değiştirilmesiyle ilgili let Meclisi 2/624; Cumhuriyet Senatosu 2/244) 
18 . 5 . 1967 tarih ve 864 sayılı Kanunun ek (S. Sayısı : 1130 a 2 nci ek) 

7 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının değinirime- BAŞKAN - Yeniden oylaması yapılacak-
sine dair kanun teklifinin Millet Meclisince ka- $ tır. Küreler dolaştırılacaktır. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 931 sayılı iş Kanununun 110 ncu mad-
â"siv.de değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler ve Bayın
dırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 1/471; Cumhuriyet Se
natosu 1/897) (S. Sayısı : 1141) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. Hükümet 
ve Komisyon yerlerini alsınlar. 

Bayındırlık, Ulaştırma ve imar - İskân Komis
yonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 
931 sayılı ilş Kanununun 110 ncu maddesin

de değişiklik yapılması hakkında kanun tasarı
sı Komisyonumuzun 27 . 6 . 1968 tarihli toplan
tısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştira
kiyle incelendi ve görüşüldü. 

031 sayılı iş Kanununun 110 ncu maddesi
nin (A) fıkrasında 3008 sayılı Kanunun ve bu 
kanunu değiştiren muhtelif kanunların kaldı
rıldığı zikredilen bunlar arasında 3008 sayılı 
Kamınla doğrudan doğruya bir ilgisi bulunmı-

(1) 1141 S. Sayılı basmayazı 4.7. 1968 ta
rihli 59 ncu Birleşim tutanağı sonuna eklidir. 

yan ve kaldırılması istihdaf edilmiyen 5842 sa
yılı Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı 
Kanunu da yanlışlıkla j^er almış bulunmakta
dır. 

Bu maksada matuf olarak hazırlanmış bulu
nan kanun tasarısı komisyonumuzca da uygun 
mütalâa edilmiş ve tasarı Millet Meclisinden 
geien şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü 
Çorum Afyon 

Sala Yaleuk Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Cumhurbaşkanınca S. ü. Erzurum 

Lûtfi Akadlı Sakıp Hatunoğiu 
Kars Balıkesir 

Söz hakkım mahfuzdur Cemaleddin inkaya 
Mehmet Hazer 

Konya Eskişehir 
Fakih özlen Gavsi Uçagök 

BAŞKAN — Sayın Yalçuk? Saym Kara
ağaçlıoğlu? Yok. Komisyon sözcüsü veya baş
kanı bulunmadığı cihetle bilâhara görüşülmek 
üzere geçiyoruz. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Sosyal işler Komisyonu metni diyelim çıksın 
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efendim, bu hususta bir önerge veriyoruz, Sa
yın Karaöz le birlikte. 

BAŞKAN — Sayın Karaöz siz raporunuzun 
görüşülmesini mi istiyorsunuz? Bu hususta 
önergenizi gönderdiniz mi Sayın Karaöz. 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Gönderiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Zaten Sayın Karaöz bir önerge 
ile gündeme alınmasını ve görüşülmesini de siz 
istemiş bulunuyorsunuz. Sizin raporunuzun gö
rüşülmesi için önergenizi yazıp gönderdiniz mi? 
Onu bekliyorum. 

Biraz önce okunmuş bulunan komisyon ra-
Porunun bas kan ve sözcüsü bulunmamaktadır. 
Ancak bu konuyu tetkik eden ve gündeme alın
ması ile diğer işlerden önce görüşülmesini isti-
yen Sosyal İşler Komisyonu sözcüsü kendi ra
porlarının görüşülmesini istemektedir. Bu hu
susu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. Gerekçeler aynı şe
kilde bulunmaktadır. Tümü üzerinde söz isti-
yen? 

Buyurun Sayın Artukmaç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, bu tasrı ile dün 
de arz etmiş olduğum gibi ilga edilen, kaldırı
lan bir kanun ihya edilmek isteniyor. Bu tutu
mun hukuka tamamiyle aykırı olduğu inancın
dayım. Kaldırılmış olan bir kanunun ihya edil
mesi ve kaldırıldığı zamana kadar makabline 
bu hükmün teşmil edilmesi tamamen hukuka 
aykırı bir durum olur, kaldırılan kanunun eğer 
hükümleri getirilmek isteniyor ise yeni bir ka
nun olarak getirilmesi icabeder. Halbuki bu ka
nun kaldırılan kanun da çok önemli bir kanun
dur. 5842 sayılı Denizcilik Bankası Türk Ano
nim Ortaklığı Kanunu. Demek ki, bu kanun 
Ağustos 1987 den bu yana kalkmış ve bu mü
essesenin bütün işleri kalmış ve hiçbir hüküm 
ifade etmemiş durumda olması icabeder. Bu hu
susu dikkat nazarlarınıza arz etmek istedim. 

ikinci cihet de bence bu da önemlidir. Ka
nunları hazırlıyan teknik dairelerin çok dik
katli ve hassas olmaları lâzımdır. Şube müdü
ründen, umum müdür muavininden, umum mü
düründen, müsteşarından itibaren bütün vekâ
let teşkilâtının hazırladığı bir tasari üzerinde 
dikkatli olması, hata yapmaması icabeder. Bu 
eyle bir hatadır ki, telâfisi ve tamiri de hemen 
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hemen mümkün değildir, müşkül bir durum 
arz etmiş bir hatadır. Yine dün de arz ettiğim 
gibi bu hatanın saiklerinden birisi de kendimiz 
olduğumuzu da kabul etmek durumundayız. 
Meclislerin komisyonlarında, Umumi heyetle
rinde geçmiş olan bu kanunda bu kadar bir 
fahiş hata yapılmış olması da üzüntü vericidir. 
Yine şunu da arz ediyorum ki, sayın üyelerin 
tetkik nazarlarına uzun zaman arz edilmemiş 
olduğu için devamlı surette ivedilik ve öncelik 
kararları alınmak suretiyle kanunlar Yüksek 
Meclislere getirildiği için bu gibi hatalar teva
li etmektedir. Bu hususa da Yüce Senatonun 
dikkatini çekmek istedim. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Başkan. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Saym 
Başkan, değerli senatörler; önce müsaadenizle 
Sayın Artukmaç'm konuşmasının sonundan 
başlamak istiyorum. Zira konuşmasının son kıs
mında ifade buyurdular ve dediler ki, kanun
ları öncelikle ve ivedilikle getirmekte, daha 
hassas olalım, zira bu birtakım yanılmalara 
sebeboluyor. Bunun doğruluk derecesini müna
kaşa edecek değilim. Ancak şu elimizdeki tasa
rı ile bunun bir gûna alâkası olmadığını da 
rahatça ifade edebilirim. Zira bu tasarı, yani 
931 sayılı iş Kanununun 3008 sayılı Kanun, 
tadili ve onun yerine getirilen bir teklif olarak 
ortaya çıkmış ve bilâhare de Meclislerden ge
çerek kanunlaşmıştır. 

Ancak bu kanun tasarısı Yüksek Senatonun 
da gavet iyi bildiği gibi haddizatında ilk ta
sarı 1962 yılında Parlâmentoya sevk edilmiş, 
görüşmelerden sonra yeni bir seçim devresine 
oirilmk. hilâhara Mecliste kabul edilmiş, Sena
toya gelmiş, Senatoda süre bakımından kanun
laştığı mütalâa edilmiş ve Sayın Cumhurbaşka
nı tarafından da diğer; Deniz İş Kanunu ve 
Askerî Personel Kanunu ve diğer kanunlarla 
birlikte veto edilerek yeniden Meclislere gönde
rilen ve bu suretle Meclislerce asgari iki defa 
uzun süre ile ve gayet dikkatli bir şekilde tet
kik edilen tasarılar arasındadır. Binaenaleyh 
bunun buradaki zühulün ivedilik ve öncelik
le teklifleri ile bir alâkası olmadığı bedihidir. 
Yüksek Senatoya buradaki zühulün de izah edil
mesinde, saym arkadaşımızın memurlara kadar 
varan ithamları karşısında şahsen kendimi mec-
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bur hissettim. Vaka şudur : Muhterem arkadaş
larım, 1962 yılında 3008 sayılı iş Kanununun 
yerini alacak yeni bir tasarı hazırlandığı zaman, 
bu tasarının o günkü şekli ile geçici 5 nci mad
desi aynen şöyledir : 

Geçici madde 5. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği günden başlıyarak A - 3008 sayılı Ka
nunun ve bu kanunu tadil eden 3516, 3612, 5518, 
5842, ki bu kanun, 5868, 6298, 7284 ve 7285 
sayılı kanunlar, B - 5837 sayılı Kanun ve bu 
kanunu tadil eden 6734 sayılı Kanun, C, Ç, D, 
E, P diye gidiyor. Bilâhare bu geçici madde 
yeni teklif ve vetolardan sonra gelen tasarıda 
10 ncu madde olarak ortaya çıkmış ve bugünkü 
931 sayılı Kanunun da 110 ncu maddesini teşkil 
etmiştir. Şimdi bu zuhül nereden gelmektedir? 
Bu zühul, rahmetli hocamız Ferit Hakkı Sey-
men'in 3008 sayılı İş Kanununun 71 nci madde
sinin altına koymuş olduğu bir notta şöyle de
mektedir : 10.8.1961 tarih ve 5842 sayılı Kanu
nun 40 nci maddesiyle mülga. Vakıa şu : De
nizcilik Bankası, ki 5842 sayılı Kanundur. Bu 
kanunun 40 nci maddesinde muayyen bir grupa 
tenzilâtlı tarife tatbik ediliyordu. 3008 sayılı Ka
nun çıkarken bu tenzilâttan sarfınazar edilmiş 
ve bu suretle de bu kanunun 40 nci maddesi
nin mülga olduğu derpiş edilmiştir. îşte yeni 
îş Kanunu tasarısı hazırlanırken yani 3008 in 
yerini alacak olan îş Kanunu tasarısı hazırla
nırken eksperler bu hazırlıkları sırasında bu 
şerhten de istifade etmek suretiyle mülga olan 
kanunlar muvacehesinde 5842 sayılı Kanunun 
42 nci maddesi de mülgadır denilmesi icabeder-
ken 42 nci madde bir daktilo hatası olarak or
tadan kalkıyor ve binnetice 5842 sayılı Kanunun 
durumu bu hale geliyor. 

Şimdi burada Sayın Artukmaç arkadaşımı
zın vermiş olduğu veyahut ileri sürdüğü tez
lerden birisi de şu : Bir kanun ilga edilmiştir. 
Onun yerine yeni bir kanun yapmak suretiyle 
meselenin tanzimi lâzımgelir. Haddizatında bu 
fikre bir ölçüde iştirak etmemek mümkün değil
dir. Şöyle olsaydı 5842 sayılı Kanun tıpkı 3008 
sayılı İş Kanunu yerine 931 sayılı İş Kanunu 
geldiği gibi yeni bir teklif ve tasarı olarak or
taya çıkmış olsaydı ve bu tasarı şu veya bu 
şekilde mülga duruma gelseydi, bilfarz Ana
yasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş olsay
dı bu hukukî boşluğu doldurmak için hakikaten 

yeniden bir tedvini kanun tasarısının hazırlan
ması ve Yüce Meclislerden geçmesi icabedi-
yordu. Halbuki buradaki durum şu : 931 sa
yılı Kanunun 110 ncu maddesi münferit bir 
madde olarak şu şu kanunlar mülga diyor, 
şimdi bizim ihya ettiğimiz madde veyahut değiş
tirdiğimiz madde haddizatında 5842 sayılı Ka
nun değil, 931 sayılı Kanunun 110 ncu maddesi, 
nitekim bu 110 ncu maddeye yeni bir şekil ve 
yeni bir hüviyet veren tasarı Meclislerden 
geçmiş Yüce Senatonun bugünkü gündemine 
girerek müzakeresine başlanılmıştır. Bu cüm
leden olarak 110 ncu madde sayın senatörlerin 
de ellerindeki tasarılardan müşahede ettikleri 
gibi, 

«Madde 1. — 931 sayılı İş Kanununun 110 
ncu maddesinin (A) fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

(A) 3008 sayılı Kanun ve bu kanunu de
ğiştiren 3516, 3612, 5518, 5868, 6298, 7284, 7285 
sayılı kanunlar» demek suretiyle mesele huku
ken halledilmiş bulunmaktadır, takdir Yüce He
yetinizindir, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. İvedilik hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler..." Etmiyenler,.. Kabul 
edilmiştir. 

931 sayılı iş Kanununun 110 ncu maddesinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — 931 sayılı İş Kanununun 110 ncu 
maddesinin (A) fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

(A) 3008 sayılı Kanun ve bu kanunu de
ğiştiren 3516, 3612, 5518, 5868, 6298, 7284, 7285 
sayılı kanunlar. 

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

Madde 2. — Bu kanun 12 Ağustos 1967 ta-
| rihinden itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
I Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar 

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

Kanun tasarısının lehinde aleyhinde söz is
tiyen?.. Yok. Tasarının tümünü oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Tasarı kanunlaşmıştır. 

2. — Kore Savaşma katılan Mehmet Mirza-
oğlu 1928 doğumlu Hacı Altıner'e vatani hizmet 
tertibinden maaş bağlanması hakkındaki kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi îşler 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 
3Ieclisi 2/355; Cumhuriyet Senatosu 2/247) (S. 
Sayısı : 1146) (1) 

BAŞKAN 
alsınlar. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 12 . 4 . 1968 tarihli 73 ncü 

Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Kore Savaşma katı
lan Mehmet Mirzaoğlu 1928 doğumlu Hacı Al
tıner'e vatani hizmet tertibinden maaş bağlan
ması hakkındaki kamın teklifi. Millet Meclisi 
Başkanlığının 16 . 4 . 1968 tarihli ve 2590 sa
yılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğına gönderilmekle, Komisyonumuzun 2.7.1968 
tarihli Birleşiminde Hükümet adına Devlet Ba
kanı Sadık Tekin Müftüoğlu da hazır bulundu
ğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Teklif, Kore Savaşında üstün kahraman
lıklar gösteren Hacı Altıner'e, hayatta olduğu 
müddetçe vatani hizmet tertibinden her ay 500 
lira maaş verilmesini öngörmektedir. 

Kanun teklifinin gerekçesinde; Hacı Altın
er'in 1D50 de Kore Savaşma er olarak iştirak 
ettiği ve gösterdiği kahramanlıkların dünya 
kamu oyunda geniş yankılar yarattığı, bu kah
ramanlıkların sonucu olarak kendisine pek çok 
nişan, madalya ve beraatler tevcih olunduğu, 
ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaş
kanının özel davetlisi olarak bir yıl süre ile 
Amerika'da misafir edildiği belirtilmektedir. 

(1) 1146 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

Hacı Altıner'in bugün, türlü tedaviler gö
ren ve fakat Kunuri savaşlarında aldığı 14 ya
ranın muhtelif tesirlerinden kurtulamıyarak 
bilhassa kafasına isabet eden şarapnelin yaptı
ğı beyin sarsıntısı sebebiyle asabi rahatsızlıklar 
içinde, çalışamaz ve kalabalık olan aile efradı
nı geçindiremez hale geldiği anlaşılmaktadır. 

Kendisine, Amerika Birleşik Devletleri eya-
letlerince tanınmış bulunan çeşitli maddî im
kânları da vatandan ayrılmak istememesi sebe
biyle kabul etmiyen Hacı Altıner'in hastalık ve 
yoksulluk içinde kalarak rızkını vatan toprak
ları dışında aramasına razı olmıyan Komisyo
numuz, bir kadirşinaslık örneği olarak telâkki 
ettiği teklifi uygun görmüş ve benimsemiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen 1 nci, 
2 nci ve 3 ncü maddeler Komisyonumuzca da 
aynen kabul edilmiştir. 

III - Teklifin Genel Kurulda öncelik ve ive
dilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul
ması kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Bu raporda Başkan 
ve Sözcü Kâtip 
Sakarya Uşak 

O. Salihoğlu M. F. Atayurt 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Aydın 

R. Üner t. C. Ege 
Trabzon Trabozn 

A. Ş. Ağanoğlu ö. L. Hocaoğlu 
Van Yozgat 

Söz hakkım saklıdır 1. Yeşilyurt 
F. Melen 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ayrım. 
YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Muhte

rem Başkan, sayın senatörler, dünya sulhunu 
korumak amaciyle Kore'de Savaşan, Birleşmiş 
Milletlere katılan kahraman Türk Tugayının 
o zamanki Kunuri Savaşları sırasında pek çok 
erlerin kahramanca dövüşerek şehidolduğu ve 
bu meyanda bugün kendisine vatani hizmet ter
tibinden maaş bağlanmasını arkadaşlarımızla 
birlikte teklif ettiğimiz Hacı Altıner'in birçok 
yararlıklar gösterdiği ve dünya kamu oyunda 
büyük yankılar uyandırdığı hepinizin malûmu
dur. O zaman Kars'ta birbirini taMbeden iki 
hâdise cereyan etmişti. Birisi, bir kurmay su
bayımızın kurye vazifesini yapan, Fuat Güzal-
tan öyle tahmin ediyorum. Ruslar tarafından 
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vazife anında trende şehit edilmesi, onun cena
zesi Kars'a getirildiği zaman bütün gözler yaş
lı vaziyette, bütün Kars halkı ve civar köyler 
cenazeyi alarak caddeleri dolaştırmış ve son
ra da Ankara'ya yolcu etmiş idik. Bunu takibe-
den yıllarda Kore Savaşının gazisi, bugün ken
disine 500 lira yardım talebini istediğimiz Ha
cı Altmer geldiği zaman hakikaten bütün Doğu 
halkı kükremiş bir durumda bir sel gibi kah
raman Türk askerini karşılamaya gelmişlerdir. 
Fakat bununla beraber pek tabiî ki, Hacı Al
tıner ile birlikte savaşa iştirak edip şehidolan 
erlerimizin aziz hâtıralarını hürmetle yadeder-
ken muhtaç durumda olanların, Hacı Altıner 
gibi muhtaç durumda olanların da maddeten 
sıkıntıdan kurtulması gerekmekte idi. Bunu se
zen bâzı arkadaşlarımla birlikte bu kanun tek
lifini yaptık. Hattâ o zaman şöyle bir durum 
da hasıl olmuştu. Amerika Cumhurbaşkanının 
davetlisi olarak Hacı Altıner Amerika'ya gitti
ği zaman orada bir yıl müddetle gezdirildi, bir
çok nişanlarla taltif edilmişti ve Amerika'da 
kalmayı kabul ettiği takdirde kendisine Tüm
generallik rütbesinin verileceği va'dedilmişti 
fakat Hacı Altmer vatana dönmek pahasına 
bunların hepsini reddetmiş ve Anavatana dön
müştür ve geçimini kendi emeği ile kazanmayı 
istemişse de bilâhara almış olduğu 14 yaradan 
kafasına isabet edenlerin tesiri ile son yıllarda 
Mecliste hademe iken birdenbire sinir krizleri 
geçirmeye başlamış ve sıhhi durumu fenalaş-
mıştır, bugün mağdur bir durumdadır. Bu Ko
re gazisine elinizi uzatmak için Yüce Senato
nun bu kanuna müspet oy kullanmasını arz 
eder hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Arıburun. 

TEKİN ARIBURUN (istanbul) — Saym 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, bu kanun ta
sarısı büyük Türk Milletinin kendisi için, yine 
kendisini yurt dışında kanını dökerek bütün 
dünyanın hayretlere uğradığı büyük kahra
manlıkları göstermiş bulunan ve bu uğurda 
ağır yaralanmış olan bir Kore gazimize şükran 
borcunu ödemesi için dolayısiyle onu sıkıntı
dan da kurtarması için getirilmiş bir kanun 
tasarısıdır. Hiç şüphesiz hepimizin yüreği min
net ve şükranla doludur. Bu tasarının iki yön
den dikkati çeken önemi var. Bir tanesi, bu 
kahraman mahmetçiğimizin hakikaten Türk 

kahramanlığının şanını şerefini âdeta unutul
maya başlamış olan bu şan ve şerefi bütün dün
yada yeni baştan yedisinden, yetmişine kadar 
duyuracak şekilde yaymış ve uyandırmış olma
sıdır. Bu kahraman mehmetçik Amerikan Rei
sicumhurunun özel davetlisi olarak bir sene 
Amerika'da dolaştırıldı. Gerek oradan gelen 
arkadaşlarımızın, gerek gazetelerde taMbetti-
ğimiz an bâzı hususlar vardı, eğer bizim Hü
kümetimiz milyarlar sarf etseydi bu kadar bü
yük bir Türkiye hakkında büyük bir propa
ganda yapmasına imkân olamazdı. Tek başına 
bütün Amerika'da bir sene zarfında dolaşıp da 
Türkler hakkında yapmış olduğu propaganda
nın memleketimiz için, Türk Ulusu için ve istik
balimiz için ne kadar mühim olduğunu zannedi
yorum hepimiz tahmin ederiz ve takdirle karşı
larız. Bir defa ona o yönden şükran borcumuz 
vardır, ikincisi Amerikalılar kendisine kalın bu
rada demişlerdir. Bu zat Amerika'da kalmasını 
reddetmiştir. Amerika'da kalsaydı kendisine 
büyük mikyasta dünyalık verilecekti. 

Hayatının sonuna kadar ailesi ile birlikte 
pekâlâ feri fagur orada oturacak durumda idi. 
Bu hususa erişecekti, reddetmiştir. Bunu ar
kadaşlarım zannederim ki, yine hepimizin müt
tefikiz bu kolay kolay hele yabancı bir mil
letler için; millet fertleri için reddedilecek bir 
husus değildir. Fakat bu feragati bizzat bir 
Türk kahramanı göstermiştir. Milletine, mem
leketine olan bu bağlılığının neticesidir. Bu
rada ayrı başına zatı tebşir etmek gibi bir va
zife verildi bize. İşte kanunun ikinci yönden 
ehemmiyeti de buradadır. 

Üçüncü yönden sayın arkadaşlarım bu kahra
man Mehmetçik gibi yani Mehmet Mirzaoğlu 
Hacı Altıner gibi ismi unutulmakta olan ve 
unutulmuş olan birçok kahramanlarımız daha 
vardır ve sefalet içindedirler, birçokları unu
tulmuştur. Zavalılar yol, iz bilmezler, müra
caat etmesini dahi bilmezler ve sükûnetle bel
ki torunlarına anlatırlar bu hikâyeyi. Bizim 
bir vazifemiz de bu gibi zevatı bulup çıkarmak
tır. İşte benim temennim, ilgili Bakanlıktan, 
hattâ Başbakanlıktan, bilhassa bu gibi kenarda, 
köşede kalmış unutulmuş, elinden tutmamız 
icabeden, şükran borcunu ödememiz icabeden 
bu gibi kahramanları bulup çıkarmak için ufak 
bir teşkilât kurmak ve sessiz sedasız çıkarıp bu 
arkadaşların hali vakti yerinde olmıyanlara 
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Devlet, millet elini uzatmak ve onları sefalet
ten kurtarmak suretiyle hiç olmazsa o yönden 
yapmış oldukları kahramanlığa karşı biz de 
borcumuzu ödemiş olmak yoluna gidelim. Bu te
menni ile Kore'de, bilhassa bütün dünya hayran
lığını bir daha üzerimize çekmiş olan kahraman 
şehitlerimizi de yâdederek saygı ve selâmlarım
la huzurunuzdan ayrılıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ege. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, kıymetli ar
kadaşım Hüsnü Dikeçligil ve diğer arkadaş
ların imzalıyarak vermiş oldukları bu kanun 
tasarısı üzerinde benden önce konuşan muhte
rem Paşamın fikirlerine aynen katılıyorum, bel
ki bâzı arkadaşlarım madem ki katılıyorsun 
niçin mikrofonu tekrar işgal ediyorsun gibi bir 
düşünceyi kafalarından geçirebilirler. Çünkü 
ben oturduğum yerde zaman zaman bunu geçi
ririm. Fakat meselenin ehemmiyetini bir de 
ben kendi üslûbum içinde ifade etmek için hu
zurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, biz millet olarak 
millî kaynaklarımızdan, tarihimizden ve anane
lerimizden,. gelen gücü gün geçtikçe maalesef 
yitirir bir havanın içerisindeyiz. Bizim en yüce 
kürsülerimiz olan Parlâmento kürsüleri dahi 
daima politik çekişmelerin mâkes bulduğu yer 
halinden gayri maalesef çoğu zaman başka 
bir şey olamıyor. Halbuki zengin, hakikaten 
çok muhteşem tarihi olan Türk Milletinin kah
ramanlık hasleti bütün dünyanın gözlerinde 
ve gönlünde yaşamaktadır. Ben şu meseleyi 
ifade etmek isterim ki, Kore savaşları başladığı 
günlerde idi ve bizim de Kore savaşlarına Türk 
Milleti, olarak katılmamız icabettiği günlerde 
idi, bir Mecliste arkadaşlarla yapmış olduğu
muz münakaşada artık biz Türk olarak eski 
hamasî gücümüzü kaybettiğimizi, eski kudre
timizi, o şaşaalı devirlerdeki Türkün asaletini 
vs cesaretini kaybettiğimizi, Orta - Asya'lardan 
kopup da Avrupa'nın ortalarına kadar giden 
insanların artık insanlar olmadığını söyliyecek 
kadar ileri giden bâzı münevver kişilerle müna
kaşa ve mücadele etmekte idim. îşte o gün
lerde Kore'de ve Kunuri'de büyük zaferler ka
zandı, oradaki Türk Mehmetçikleri. 

Muhterem arkadaşlarım, hepimiz hatırlarız 
ki, Türkiye'yi tanıtmak için turizm yönünden 

olsun, spor yönünden olsun Türklüğü temsil 
etmek ve Türkiye'yi dolayısiyle dünyada an-
dırabilmek için yapmış olduğumuz çabalar, 
harcadığımız milyonların yanında hakikaten 
Bu Kunuri ve Kore'de savaşmış olan Hacı Al-
tıner'in ve arkadaşlarının meydana getirdik
leri Türklük için büyük zafer, büyük unutul
maz günleri dünyaya andırmalarını her zaman 
hatırlarız. Hatırlarız yalnız şu spor veya bu 
sporda muvaffak olan kişilere daireler bağış
larız, bunlara dünyalıklarını veririz ama bu 
memleketin maddî ve mânevi cephesinde sa
vaşmış, kanını dökmüş, canını vermiş veya 
memlekete ilmî eserler kazandırmış, memlekete 
teknik yönden, memlekete sanat yönünden bü
yük değerler getirmiş insanlarımızı unut
makta, hafıza zayıflığı göstermekte bir tuhaf 
tarafımız olsa gerek, işte ben cümlenizin ma
lûmu olduğu halde üzerinde hassasiyetle dur
duğum ve Sayın Hacı Altmer gibi Kore'de ve 
Kunuri'de savaşmış, dünyanın bütün nazarla
rını üzerlerine, takdirlerini üzerlerine çekmiş 
olanların hakikaten bugün muhtaç durumda 
bulunanları varsa bunların biran önce tesbit 
edilmesi ve bunlara da bu yolda yardımlarda 
bulunulması, maaş bağlanması ve kendilerinin 
her hangi bir şekilde geçimlerini temin edemi-
yecek, hattâ sefalet içerisine yuvarlanmış 
olacakları düşüncesiyle tedbir alınması ge
rektiğine inanıyorum. Bunun için gereken mü
racaatların yapılabilmesi için de bu konuşma
larımızın elbette efkârı umumiyeye aksedece
ğini ve haber alanların Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Dilekçe Komisyonuna başvurmaları 
imkânının olduğunun duyurulması gerektiğini 
burada ben ifade etmek isterim. Muhterem arka
daşlarım, hakikaten çok yerinde bir tekliftir. 

Bu teklif ve buna benziyen teklifleri milleti
mizin ve memleketimizin .kurtulmasında kanını 
ve canını harcamış, bu memleketin ilmî, bu 
memleketin teknik kalkınmasında eserler ver
miş, bu memlekete büyük sanat eserleri ge
tirmiş insanların korunması ve onların taltif 
edilmesi, onların unutulmaması Türkiye'nin 
geleceği için bizi daha güçlü, daha umutlu 
daha imanlı hale getirebilir, bunlar güzel 
jestlerdir, bunların tevali etmesini temenni 
eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Çumralı. 
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SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Muhterem 
arkadaşlarım, benim arz edeceğim hususların 
mühim kısımlarını benden evvel konuşan arka
daşlarım intikal ettirdiği için fazla meşgul et-
miyeceğim. Şimdi asker arkadaşlarımızdan öğ
rendiğimize göre Kore'de şehit miktarımızın 
450 olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. 450 va
tan çocuğu bu memleketin haysiyetini, taahhüt
lerini yerine getirmek için garip diyarlarda 
canlarını yine bu topraklar için vermiş bulu
nuyorlar. Sayın Ege arkadaşımız eğer teşmil 
etse idi, şöyle ifade etse idi ben hiç söz almı-
yacaktım, bunlar teker teker Dilekçe Komisyo
nuna müracaat edip de haklarını almasını bekle
mek güç olur. Bu zavallıların yetimleri, dul ka
rılan nerelerdedir, ne yoldadır, kimse bilmiyor, 
yalnız bilinen bir şey varsa şehit adedinin belli 
oluşudur. Bu itibarla Hükümetten rica ediyor 
ve soruyoruz, öyle teker teker gelinmektense 
ki, bu tasarının katiyen aleyhinde değiliz, ve
rilmesine taraftarız, İstiklâl Madalyası sahiple
rine verilen tazminat gibi bunlara da verilmek 
düşünülüyor mu Hükümetçe veya nazarı iti-
bare alınması ifade edilir mi? Ayrıca, birçok yine 
rakamlarda farklar vardır. Ama eli kopmuş, 
ayağı kesilmiş birçok kahramanlar da bu vazi
yette malûl vaziyette kalmaktadırlar. Hükü
met bunlar için bir şey düşünüyor mu benim 
sualim konuşmadan ziyade konuşmam sual ha
linde kalmaktadır. Hükümet cevap verirse min
nettar oluruz. 

BAŞKAN — Sayın Melen Komisyon üyesisi
niz bu bakımdan lehinde mi aleyhinde mi? 

FERİD MELEN (Van) — Söz hakkım mah
fuzdur. 

BAŞKAN — Söz hakkınız saklıdır da soru
yorum, lehinde mi, aleyhinde mi 

FERİD MELEN (Van) — Lehinde. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FERİD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlar, bu tasarıyı tetkik eden Komisyonun 
üyesi bulunuyorum ve söz hakkımı mahfuz tu
tarak bir meşruhat verdim, mazbataya. Tasarı
nın esasının aleyhinde değilim. Arkadaşlar da 
hikâye ettiler. 

Bu türlü bir kahramanlık yapmış olan bir 
vatandaşımıza Meclis olarak ne yapsak hiç şüp
hesiz azdır. Ancak bu mesele ile Hükümetin 
dikkatine bir meseleyi arz etmek istiyordum, 

benden evvel konuşan arkadaşlarım, bu benim 
söyliyeceğim şeyleri söylediler. Hakikaten Ko
re savaşında bütün bir Tugay olarak erlerimiz 
Cihana örnek olan bir kahramanlık örneği ver
mişlerdir. Münferit kahramanlıklar da şüphe
siz vardır. Ancak arkadaşlarımızın da belirtti
ği gibi sadece bu zattan, yani Hacı Altıner'-
den de ibaret değil kahramanlıkları gösteren
ler. Sanıyorum ki, daha başka kahramanlarımız 
vardır, ve bunlar arasında muhtemeldir M, 
bugün Hacı Altmer gibi sıkıntıda bulunanlar 
da bulunsun. Hükümetten ricamız bu vesile ile 
hakikaten bu vaziyette olanlar varsa onları da 
tetkik ederek, tahkik ederek onlar hakkında da 
vazifemizi yapmamıza imkân verecek tedbirleri 
düşünsünler ve buraya getirsinler. Arz ettiğim 
gibi mazbataya muhalefet şerhini münhasıran 
bu sebeple koymuştum ve bu noktayı Hüküme
tin dikkatine arz etmek üzere koymuştum, hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sorulara cevap vermek üzere 
Hükümet söz istiyor mu? 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Halen 
meri olan kanunla zaten şehit ailelerine gerek
li maaş bağlanmaktadır. Ancak son defa çıkan 
bir kanunla istiklâl Madalyası olan bütün va
tandaşlarımıza da malûmu âliniz bir maaş bağ
lanmıştır. Bunun dışında olan arkadaşlarımız, 
Kore gazileri olan arkadaşlarımız için de bir 
temennide bulunmuşlardır. Bunun üzerinde du
rulacaktır. Benim de arkadaşlarımdan bir istir
hamım şudur. Bütün parlömanterler bir bölge
nin senatörü veya milletvekilidirler. Eğer seya-
iürüerhıde vatandaşlarla, temaslarında bu gibi 
ahvale şahidolurlarsa istirham edeceğim; bizim 
işimizi kolaylaştırmak için bize intikal ettirme
lerini rica edeceğim. Hürmetlerimle. 

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

muhterem senatörler, bu kanun teklifini şük
ranla karşılıyorum ve bizzat yaşadığım bir sah
neyi sizlere bir iftihar hissesini de nakletmek 
gayesiyle arz edeceğim. 1950 veyahut 1951 yı
lında Newyork'ta bulunuyordum. Bu Hacı Al
tmer Amerikan Cumhurbaşkanının davetlisi 
olarak Amerika'ya gelmişti. Newyork Belediye 
Reisi kendisini Newyork şehrinin belediye mer
divenlerinde karşılıyarak ve büyük bir mera
simle kendisine en büyük nişan verildi, biz de 
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Türk olarak oraya gitmiştik, kendisine en bü
yük devlet adamı merasimi yapılmak suretiyle 
bütün Amerika gezdirildi. Bu sırada ilk defa 
olarak Türkiye hakkında Amerika'da bir fikir 
doğmasına yol açan bu kahraman asker sadece 
cephede gösterdikleri kahramanlıklarla değil 
Amerika umumi efkârında Türklüğün hususi
yetlerini, Türklüğün kahramanlıklarını tanıt
ma fırsatını vermiştir. Amerikan gazete, tele
vizyon ve radyoları günlerce kendisinden geniş 
bir şekilde bahsetmiştir. Biz de o sırada yaşı-
yan vatandaşlar olarak hakikaten büyük bir 
gurur duymuştuk. Bu gururum, o gördüğüm 
sahneler şu anda bu kanun teklifi vesilesiyle 
gözümün önüne geldi, bunu da hepinizin, muh
terem Senatonun üyelerinin de hissesi bulundu
ğunu hatırlıyarak bu sahneyi burada arz etme
yi bir vazife addediyorum. Kanun teklifini des
teklemenizi bu bakımdan da yani, bize iyi niyet 
elçiliği yapmış bir insan olarak bu değerli as
keri taltif etmenin çok yerinde olduğunu arz 
etmek için söz aldım, saygılarımla. 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesi hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

ivedilik hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kore Savaşına katılan Mehmet Mirzaoğlu 1928 
doğumlu Hacı Altıner'e vatani hizmet tertibin
den maaş bağlanması hakkında kanun teklifi 

Madde 1, — Kore Savaşında emsalsiz üstün 
kahramanlıklar gösteren, Sarıkamış ilçesi Ka-
raurgan bucağı islâmsor köyünden Mehmet Mir
zaoğlu 1928 doğumlu Hacı Altıner'e hayatta bu
lunduğu müddetçe vatani hizmet tertibinden ay
da 500 lira maaş bağlanmıştır. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili bir önerge 
vardır, okutuyorum. 

Senato Başkanlığına 
1146 sayılı Kanunla Kore kahramanlarından 

Hacı Altıner'in bugünkü hayat pahalılığı kar
şısında beşyüz lira gibi bir para ile yaşaması 
mümkün olmıyacağmdan birinci maddenin de
ğiştirilerek bin liraya çıkarılmasını saygılarım
la arz ederim. 

Sivas istanbul 
Hüseyin öztürk Cemal Yıldırım 

istanbul 
Mebrure Aksoley 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-

TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Sayın 
Başkan, bu hususta hamiyet yarışma giriştiği
miz takdirde haddizatında kahramanlık bede
lini ödemek mümkün değildir. Bu taayyün et
miş bir miktardır. Bundan evvelki gerek istik
lâl Harbinde, gerekse diğer harplerde bu şe
kilde yararlık göstermiş olan ve vatani hizmet 
tertibinden maaş bağlanan arkadaşlarımız bir 
emsaldir. Bu sebeple katılmıyoruz, özür dile
rim. 

BAŞKAN — Komisyon? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA

NI OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Hacı 
Altıner ile görüşen arkadaşlar dün burada ken
disi dahi beşyüz liranın kâfi geldiğini ve başka 
geliri olduğunu, bunun kâfi bir miktar olduğu
nu beyan etmiştir. Şimdi arkadaşlarımız böyle 
hamiyet yarışma girişmesinler, katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin öztürk. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler, Hacı Altıner'in yaptığı 
kahramanlık hakikaten 1950 de Türk Ulusunu 
büyük bir sevince, büyük bir millî şuurun şah
lanışına götürmüştür. Ben yedek subaydım, is
tanbul'da arkadaşlarımla bunu radyoda dinle
yip, gazetelerde okuduktan sonra hakikaten 
yapılan kahramanlığın çok büyük olduğunu gör
düm. Makinalı tüfeğinin başında bilhassa ko
münistlerin kesmiş olduğu köprüyü tek başına 
açık tutmaya zorlıyarak muvaffak olmuş, tuga
yın geri çekilmesinde büyük bir hizmet yapmış, 
ayrıca diğer tümenlerin kurtuluşuna bile etki
li olmuştur. Bu bakımdan insanlığa hizmet var
dır burada, insanlık önünde büyük bir kahra
manlık vardır. Bu millî ve hamasi şuuru bu ka
dar güçlendiren bir insanın bugünkü hayat 
şartları içerisinde ben beşyüz lira ile geçinirim 
diyorsa bu tevazu göstermiş oluyor demektir. 
Beş çocuğunu, beş tane çocuğu vardır, nasıl 
olur da beşyüz lira gibi bir para ile geçindi
rir. Geçindirse bile bizim vereceğimiz örnek, 
yani bundan sonra memleket uğruna vatan uğ
runa, millet uğruna kahramanlık yapacak, kah
ramanlığa koşacak insanları teşvik bakımından 
da fayda olabileceği gibi bugünkü hayat şart
ları içerisinde 500 lira gibi az bir paranın bir 
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geçim kaynağı ve geçimi sağlıyacak bir meb
lâğ olmadığı bilinmelidir. Bu bakımdan biz bi
rinci maddedeki durumun değiştirilerek bin li
raya çıkarılmasını ve bunu diğerleri ile Hükü
met sözcülerinin belirttikleri gibi kıyaslama
dan üstün bir vasıfla ifade etmek gerektiğini 
ve bu şekilde taltif edilmesini uygun buluyo
ruz bu yönde oylarınızı kullanırsanız memle
ketin kahramanlığına hizmet edecek insanlara 
büyük parlâmentonuz ışık tutmuş, güç katmış 
olacaktır. 

Saygı ile selâmlarım. 
BAŞKAN — önerge üzerinde görüşme aç-

mıyacağım için Sayın Bingöl'e söz vermiyeee-
ğim. önergenin dikkate alınıp alınmamasını oy
larınıza arz edeceğim, önergenin dikkate alın
masını oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

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

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

Madde 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

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

Kanun teklifinin tümü üzerinde Sayın Hüs
nü Dikeçligil. 

Açık oy için oylarını kullanmıyan sayın 
üye? Yok. Açık oylama işlemi bitmiştir. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Efen
dim. bu kanunu bendeniz ve arkadaşlarımla 
birlikte teklif ettim. Türk Milleti büyük kahra
manlar yaratmıştır. Tarihine altın yazılarla 
Türk Milletinin şanını şerefini bu mehmetçik-
ler geçirmiştir. Ama o Türk Milleti de kadir 
bilirdir onun. Parlâmento üyeleri de kadirbilir
dir. Nitekim Meclis komisyonlarında Mecliste 
bütün arkadaşlarımız bu kanunu desteklemiş
ler ve kabul etmişlerdir. Muhterem Yüce Heye
tiniz de kemali samimiyetle belirtelim ki bü
tün arkadaşlarımız içlerinden gelerek konuştu
lar ve takdirle karşıladılar. Ve takdirle, ilti
fatla reylerini verdiler "bu da Türk Milleti
nin, Türk Parlâmentosunun kadirbilirlik hasle
tini gösterir. 

Hepinize saygılarımı sunarım, hayırlı olsun 
arkadaşlar. 

BAŞKAN — Kanun teklifinin tümünü oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemimizde başka görüşülecek bir şey 
yoktur. Ancak gündeme alınması gereken bâzı 
teklifler vardır. 

«3. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvele bâzı kadrolar eklenmesine dair kanun ta
sarısının Millet Meclisinde kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonu ra
poru. (Millet Meclisi 1/447; Cumhuriyet Sena
tosu 1/906) (S. Sayısı : 1148) (1) 

BAŞKAN — Kanun tasarısının gelen kâğıt
lardan gündeme alınıp görüşülmesini Geçici 
Komisyon Başkanı tarafından istenmektedir. 
Yine bu hususu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Gerekçesini okutuyorum. 
Hükümet ve komisyon buradalar. 
Geçici Komisyon raporunu okutuyorum. 

Geçici Komisyon raporu 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 3 . 7 . 1968 tarihli 84 ncü 

Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Ankara üniversitesi 
kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvele bâzı kadrolar ek
lenmesine dair kanun tasarısı, Millet Meclisi 
Başkanlığının 3 . 7 . 1968 tarihli ve 5525 sayılı 
yasılan ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
gönderilmekle, Geçici Komisyonumuzun 4 Tem
muz 1968 tarihli Birleşiminde ilgili temsilciler 
de hasır bulundukları halde tetkik ve müzake
re olundu. 

I - Millet Meclisi metni, Ankara Üniversite
si Fen Fakültesine 80 aded asistan kadrosu ve
rilmesini ve bunlardan 40 adedinin (L) cetve
line alınmasını öngörmektedir. 

Tasarının gerekçesinde de belirtildiği üzere, 
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinin teşkilât 
Kanunu, 1948 yılında, on yıllık bir sürenin ih-

(1) 1148 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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tiyaçları dikkate alınarak kabul edilmiş oldu
ğu halde, bugüne kadar hiçbir ilâve yapılma
dan uygulanmaktadır. 

Kuruluşunda sadece 50 kadar öğrenciye dört 
yıllık lisans öğretimi yapan Fen Fakültesi, bu
gün 2 000 i aşan öğrenciye lisanstan başka, al
tı aylık yüksek lisans, yüksek mühendislik ve 
doktora öğretimi yapacak kadar gelişmiş bu
lunmaktadır. üç kademeli bu öğretim ile, buna 
paralel araştırmalar; matematik, astronomi, fi
zik, kimya, botanik, jeoloji ve zooloji dalların
da yapılmaktadır. 

Fakültenin bundan 20 yıl önce tesbit edilen 
asistan kadrosu ise sadece 75 ten ibaret oldu
ğu cihetle; öğretim ve araştırmanın zamanın 
şartlarına uygun olarak ilerlemesi, ayrıca öğ
renci sayısının artmış olması, Fakültenin asis
tana olan ihtiyacını da artırmış ve halen mev
cut asistan miktar, yetersiz bir seviyede kal
mıştır. Nitekim, /inkara Üniversitesi Fen Fa
kültesi, ikinci beş Yıllık Plân için asistan mev
cudunun 75 ten 230 a çıkarılmasını talebetmiş 
bulunmaktadır. 

Fen Fakültelerinin asistan kadroları mesele
sini, sadece bu fakültenin ihtiyaçları açısından 
ele almak, bu önemli konuyu tam mânasiyle orta
ya koymaya kifayet etmiyecektir. Gerçekten, 
fen fakültelerinde asistanlık müessesesi, memle
ketimizin yegâne fen adamı kaynağım teşkil et
mektedir. Bu konu, yalnız üniversitelerimizin 
ve temel bilimlerin zamanımızda dünyadaki 
önemi bakımından olduğu kadar, gün geçtikçe 
gelişen sanayiimizin ve bunun sonunda millî 
ekonomimizin gelişmesi bakımından da büyük 
önem taşımaktadır. 

Bu itibarla, Fen Fakültesinin bugünkü 
asistan ihtiyacını lasmen de olsa karşılıyabil-
nıek maksadiyle hazırlanmış bulunan tasarı, ko
misyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş ve be
nimsenmiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen 1 nci, 
2 nci ve 3 ncü maddeler ilişik cetvellerle birlik
te Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

III - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bu
lunulması da kararlaştırılmıştır, 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü 
Elâzığ Trabzon 

C. Ertuğ ö. L. Hocaoğlu 
Kâtip 

Kastamonu Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
M. Çamlıca R. Üner 

istanbul Bitlis 
H. Berkol O. Kürüm 
Trabzon Sivas 

A. Ş. Ağanoğlu H. öztürk 
Yozgat 

i. Yeşilyurt 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz 
istiyen var mı? Yok. Maddelere geçilmesini oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

ivedilik hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkın
daki 5239 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
le bâzı kadrolar eklenmesine dair kanun tasarısı 

Madde 1. — Ankara Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Fen Fakültesi kısmına, ilişik 
(1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiş, (2) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolar (L) cetveline alın
mıştır. 

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

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

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

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

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

Tümü üzerinde lehte ve aleyhte söz istiyen 
var mı? Yok. Tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısı kanunlaşmıştır, 
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4. — Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Tek
nik Öğretim okulları öğretmenlerinin intibakı 
hakkın dafii kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu raporu (Millet Meclisi 2/606; 
Cumhuriyet Senatosu 2/250) (S. Sayısı : 1149) 
(D 

BAŞKAN — Kanun tasarısının gelen kâğıt
lardan gündeme alınıp görüşülmesi Geçici Ko
misyon Başkanı tarafından istenmektedir. 
Gündeme alınması hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyon ve Hükümet? Burada raporu 
okutuyorum. 

Geçici Komisyon raporu 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 3 . 7 . 1968 tarihli 84 ncü 

Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Millî Eğitim Bakan
lığı meslekî ve teknik öğretim okulları öğret
menlerinin intibakı hakkında kanun teklifi, 
Komisyonumuzun 4 Temmuz 1968 tarihli Birle
şiminde ilgili Hükümet temsilcileri de hazır bu
lundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Teklif, meslek öğretmen okulu mezunu 
öğretmenlerle, kız teknik ve erkek teknik öğ
retmen okulu mezunu öğretmenler arasında 
mevcut maaş farklılığının ortadan kaldırılma
sını öngörmektedir. 

Bilindiği üzere, kız ve erkek sanat enstitü
lerine meslek dersi ve atelye öğretmeni yetişti
ren öğretmen okulları ilk kuruluşlarında «Mes
lek öğretmen okulu» adı altında faaliyet göster
miş ve memleketin teknik personele olan ihti
yacım kısa zamanda karşılamak üzere bu okul
ların tahsil süresi üç yıl olarak tesbit edilmiş
ti. 

Biiâhara, okul ve öğretmen mevcutları istik
rar bulunca, adı geçen okulların bünyelerine 
halel gelmemek şartiyle tahsil süreleri üç yıl
dan dört yıla çıkarılmış ve adlanda «Kız teknik 
ve erkek teknik öğretmen okulu» olarak değiş
tirilmiştir. 

(1) 114,9 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

Ancak, bu değişikliklerden sonra; meslek 
öğretmen okulu mezunlarının vazifeye 25 lira 
aslî maaşla başlattırılmalarına karşılık, Teknik 
öğretmen Okulunu bitirenler için başlangıç 
maaşının 30 lira olarak kabul edilmesi ortaya 
bariz bir eşitsizliğin çıkmasına sebebolmuştur. 
Filhakika, teknik öğretmen okullarının mezun
ları 30 lira aslî maaşla vazifeye başlamış olduk
larından, kısa zaman içinde kendilerine öğret
menlik yapmış olan eski mezunları maaş bakı
mından geride bırakılmışlardır. 

Kanım teklifinin gerekçesinde; 5242 sayılı 
Kanunla bir kısım ilkokul öğretmenlerinin ve 
6273 sayılı Kanunla da ilk ve ortaöğretim öğ
retmenlerinin maaş intibakları yapılmasına rağ
men, söz konusu kanunlara meslekî ve teknik 
öğretmen okulları meslek ve atelye öğretmen
lerinin dâhil edilmemesi sebebiyle, mağduriyet
lerin halen devam ettiği belirtilmekte; ve 720 
elemanın istifadesi maksadiyle bu kanun tekli
finin hazırlandığı ifade olunmaktadır. 

Memleketimizin gelişmesinde faal vazife 
alacak olan teknik elemanları yetiştiren öğret
menlerin eski yıllardan intikal eden mağduri
yetlerinin giderilmesi suretiyle, bu elemanla
rın mesleklerine bağlılıklarının devamını sağ-
lıyacak olan teklif komisyonumuzca da uygun 
mütalâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen 1 nci, 
2 nci, 3 ncü ve 4 ncü maddeler komisyonumuz
ca da aynen kabul edilmiştir. 

III - Teklifin Genel Kurulda öncelik ve ive
dilikle görüşülmesi hususunda istemde bulu
nulması da kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Elâzığ 

C. Ertuğ 
Kâtip 

Kastamonu 
M. Çamlıca 

Bitlis 
O. Kürüm 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Sözcü 
Trabzon 

ö. L. Hocaoğlu 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
R. Üner 
istanbul 

H. Berkol 
Sivas 

H. öztürk 
Yozgat 

i. Yeşilyurt 
ZERİN TÜZÜN (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) 

— Tümü üzerinde söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Dikeçligil daha önce is
tediler. Sıra ile kaydedeyim. Bir, Dikeçligil, iki 
Tüzün. 

Buyurun Sayın Dikeçligil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Başkanım, maruzatım kısa olacaktır. Arkadaş
larım, bu kanun bir haksızlığı ortadan kaldırı
yor. İlköğretimin ve ortaöğretimin intibakı ya
pıldı fakat, meslekî teknik öğretimde çalışan ar
kadaşlarımızın meslekî teknik öğretimde çalı
şan arkadaşlar fedakâr arkadaşlardır. Cidden 
mesleğinin ehli yerini dolduran fedakâr insan
larla yüklüdür, biz bu arkadaşlarımızla iftihar 
ederiz. Bu kanun ile 25 lira asli maaşla başlı-
yan eski meslekdaşlarımız diğer arkadaşlarına 
ulaşacak. Bir hoca düşününüz talebesini oku
tuyor 25 ile başlamıştır, kendisinin yetiştirdiği 
insanların maaşı da onu geçiyor. İşte bu kanun 
bunu ortadan kaldıracak, adaleti sağlıyacaktır. 
Tahmin ediyorum ki, meslekî teknik öğretimine 
mensup arkadaşlardan Yüce Senatodaki arka
daşlarımız iltifatlarını esirgemiyecekler ve bu 
kanun kabul edilecektir, hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Tüzün, buyurun. 

ZERİN TÜZÜN (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) 
— Sayın Başkan, sayın senatörler, burada uzun 
bir konuşma yaparak vaktinizi alacak değilim. 
Sadece 30 küsur yıldır devam eden bir mağdu
riyeti Önlemek maksadiyle getirilmiş bulunan bu 
kanun dolayısiyle duyduğum memnuniyeti 
ifade etmek için söz aldım. 

Muhterem senatörler, hepinizin malûmu ol
duğu üzere memleketimizde teknik öğretime 
önem verilmesi bu konudaki okulların açılması 
ve memleket sathına yayılması fikri Cumhuri
yetten sonra doğmuştur ve bu cümleden olarak 
teknik öğretim sahasında öğretim yapacak okul
lara öğretim elemanı yetiştirmek amaciyle Mes
lekî öğretmen okulları kurulmuştur. Bunlardan 
Kız Meslek öğretmen Okulu önce, bunu taki
ben de erkek Meslek öğretmen Okulu kurul
muştur ki, raporda da belirtildiği üzere bilâhare 
bu okullara Erkek ve Kız Teknik öğretmen 
Okulu ismini almıştır. Bu okullar, ilk mezunla
rını 1936 yılında vermeye başlamışlardır. Ve ha
kikaten bugün memlekette mevcut gerek kadın 
eğitimi sahasında ve gerekse teknik personel ye
tiştirme sahasında muhtacolduğumuz öğretim 
elemanını büyük bir salâhiyetle yetiştirmişler

dir. Şimdi özellikle bu okullardan ilk mezun 
olan kimseler bütün tecrübesizliklerine rağ
men, büyük sorumluluk taşıyan görevleri yük
lenmek zorunda kalmışlardır. Bunlardan bir kıs
mı okullar açmak ve bu okulları çevreye kabul 
ettirmek, bir kısım büyük sorumluluğu bulunan 
idari makamlar işgal etmek, bir kısmı yetiştiri
lecek olan öğretmenleri yetiştirmek gibi önemli 
görevleri omuzlarına almışlardır. 

Muhterem senatörler, ben dört senedir bu 
Parlâmentodayım, burada muhtelif vesilelerle 
yapılmakta olan konuşmalarda teknik öğretimin 
daima olumlu karşılandığını başarılarından bah
sedildiğini duydum ve hakikaten bu öğreti
min bir mensubu olarak da bundan daima ifti
har duymuş olduğumu da burada ifade etmek 
isterim. Ancak şunu da açıkça belirtmek zo
rundayım ki, bugün bu olumlu durumun yara
tılmasında. bu meslekî teknik öğretimin başa
rılı bir hale gelmesinde en ağır yükü. eski 

j öğretmenler, ilk zamanın mezunlarını taşımış 
durumdadır. Henüz kuruluş yıllarında olmanın 
bütün güçlükleri ve bunlarla savaşmak mecbu
riyeti halk tarafından tammnıyan müessesele
ri halka sevdirmek, tanıtmak bununla uğraş
mak teknik öğretimi kademe kademe tâ köy
lere kadar bütün yurt sathına yayılmasını te
min etmek, bu ilk mezunların görevi olmuştur. 
Onların başarısı olmuştur. Ama biraz evvel ra
porda da izah edildiği üzere ne üşüntü verici bir 
durumdur ki, bu eski öğretmenler evvelâ meb
de naaşları dolayısiyle daha sonra çeşitli 
kadro noksanlıkları dolayısiyle mağdur duru
ma düşmüşlerdir. Ve bir gün gelmiş her biri 
değil suçlu olmak Bakanlık tarafından teb
rik ve takdire lâyık görülmüş olmasına rağ
men, kendi öğrencilerinden ve aynı sahada 
kendileri beraber çalışan öğrencilerinden daha 
az maaş alır bir duruma düşmüşlerdir. 

İşte bu kanun 30 küsur yıl evvel mezun ol
muş bulunan ve o zamandan beri bu mağduri
yeti çekmekte bulunan eski öğretmenlere ve 
bugün hâlâ kendisine verilmiş olan vazifeyi 
yılmadan ve başarı ile yapmak yolunda bu 
mağduriyeti dikkate almadan büyük bir gayret 
ve fedakârlıkla çalışmakta olan öğretmenlerin 

! bu mağduriyetlerini hiç olmazsa mânevi yönden 
! giderecek bir imkân getirmektedir. Mânevi 
i yönden demekteyim, zira bugün artık geçmiş 
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yılların kayıplarını maddeten telâfi etmeye im
kân yoktur ve otuz küsur senelik öğretmenlerin 
birçoğu artık emeklilik çağına girmişlerdir ve 
verilmiş olan bu imkân hiç değilse emeklilikle
rinde kendilerine haklan olan bir parayı al
maları imkânını sağlıyacaktır. Kanaatimizce 
bu kanunun çıkarılması Büyük Türk Milletine 
ve onun Parlâmentosuna yakışan en büyük ka
dirşinaslık örneği olacaktır. Bu itibarla hepi
nizin bu kanun hakkında olumlu oy kullanaca
ğınızdan emin bulunmaktayım. Bu emniyet ve 
memnuniyetimi ifade etmek için söz aldım. He
pinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Varışlı. 
MEHMET VARIŞLI (Konya) — Sayın Baş

kan, muhterem senatörler; Çok kısa süren 
Parlâmento hayatımda aşağı - yukarı bir aya 
yaklaşıyor; bu bir ay içinde Yüce Senato çok 
mühim kanunlara el basmış ve hakikaten bü
yük değer taşıyan kanunlar çıkarmıştır. Ama 
bugün huzurunuza gelen şu İntibak Kanunu 1936 
senesinden bu yana hakikaten Millî Eğitimin 
bir kanadını teşkil eden meslekî ve teknik öğ
retim üyelerinin ve öğretmenlerin büyük bir ıs
tırabını dindirecek bir kanundur. Bugün tek
nik öğretim kanadında saçlarını ağartmış ho
calar, öğretmen arkadaşlarım, ben de onların 
içinden gelen bir kişi olarak konuşuyorum ve 
henüz aralarından ayrılalı bir ay kadar oldu 
ve bu bir aylık zaman içinde daima arkadaşları
mın haklarını korumak için fırsat arıyordum. 
Yüce Senatonun bu büyük teveccühiyle kabul 
edilecek bu kanun aşağı - yukarı 700 e yakın 
Meslekî ve Teknik öğretim Teşkilâtında çalı
şan memleketin, hizmetinde büyük ölçüde va
zife görmüş öğretmenleri çok sevindirecek ve 
onların bu sevinçlerinde biz de parlömanterler 
olarak büyük gurur duyacağız. 

Muhterem senatörler, Millî Eğitimin Meslekî 
ve Teknik öğretim kanadını teşkil eden büyük 
bir kütlenin temsilcileri olarak bu 700 kişi, bu 
kanun eıkmasiyle hakikaten mesleklerinde 
uzun seneler çalışmış olmalarından dolayı Se
natonun ve Yüce Meclisin kendilerine bir tak
dir nişanesi olarak kabul edilecektir. Bu ba
kımdan bu tasarıya müspet oy kullanmanızı ve 
tasarının hakikaten meslekî ve teknik öğretimde 
çalışan öğretmenlere büyük bir iltifat olacağını 
sislere ars eder, hepinizi en derin saygı ile se
lâmlarım. (Alkışlar) i 

BAŞKAN — Saym Atmaca. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Değerli 
Başkan, saygı değer arkadaşlarım; memleketi
mizde meslekî teknik öğretimin yaygın hale gel
mesinde ve gelişmesinde meslekî teknik öğreti
min ve öğretmen okullarının payı çok büyük
tür. 1936 - 1937 öğretim yılından itibaren plân
lı ve memleketin dört köşesine yayılacak şekil
de bir meslekî teknik öğretim plânlamasına ge
çildikten sonra bu okullara ihtiyaç duyulmuş 
ve kısa zamanda bu okulların mezun verip mem
leketin ihtiyacı olan meslekî teknik okulların 
açılabilmesi için bu okulların öğretim süresi 
üç yıl olarak tesbit edilmişti. 1946 yılında bu 
okulların öğretim süresi dört yıla çıkarılmış ve 
daha geniş saman içinde daha kaliteli öğret
menler yetiştirilmesine çalışılmıştır. Diğer ta
raftan bu üç yıllık meslek öğretmen okulu 
mezunlarının da dört yıllık meslekî teknik öğ
retmen okulu mezunlarının seviyesine çıkartmak 
için bütün tatil aylarında daha evvel mezun olan 
öğretmenler seminerlere ve kurslara tabi tutul
mak suretiyle ve dört yıllık Teknik öğretmen 
Okulu müfredatından imtihan yapmak suretiyle 
aynı seviyeye getirilmiş ve Talim Terbiye He
yetinin kararı ile aynı haklar kendilerine ta
nınmıştı. Bu haklar tanındıktan sonra maaş „ 
yönünden de aynı hakların kendilerine veril
mesi gerekiyordu. Bu kaçınılmaz bir zaruret
ti. Çünkü formasyon bakımından aynı seviyeye 
getirilmiş ve aynı mesuliyet ve sorumlulukları 
taşıyan vazifeler kendilerine verilmiş bulun
makta idi. Esasen 3656 sayılı Kanunun 19 nen 
maddesi de yanılmıyorsam iki yıldan fazla yük
sek öğrenim yapmış olanlara zaten 30 lira asli 
maaşı hak olarak tanımakta idi. Ama bunlar 
kız ve erkek sanat enstitülerinin üzerine üç 
yıl yüksek öğrenim yaptıkları halde maalesef 
25 lira asli maaşla tâyin edilmişler ve sonradan 
kendilerinin okuttukları çocuklar 30 lira asli 
maaşla tâyin edilmeye başladıktan sonra, öğ
rencileri, öğretmenlerini maaş bakımından geçer 
hale gelmiş ve haksızlıklar da ayan l;syan or.a-
ya çıkmıştır. 

işte bugün bu kanun bütün geçmiş haksız
lıkların, ayrılığın adaletsizliğin ortadan kalk
masını sağlamak bakımından çok yerinde bir ha
reket olacaktır. Çünkü üç yıllık Meslekî Öğ
retmen okullarından mezun olan 720 civarında
ki meslekdaşımız bugün Millî Eğitim Bakan-
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lığının okullarında ve Millî Eğitim Bakanlığı
nın üst kademelerinde öğretmen olarak, idareci 
olarak feragatle ve üstün başarı ile çalışan ar
kadaşlarımızdır ve memleketin teknik öğretim 
sahasındaki gelişmesini bu arkadaşlar omuzla-
mışlardır ve onlar ilk acemiliklerine rağmen 
memlekette meslekî teknik öğretimin tutunma
sını, yaygın hale gelmesini sağlamış bulunmak
tadırlar. Bu kanunla olumlu oy vermenizi rica 
ederken Sayın Millî Eğitim Bakanından ve Hü
kümetten de bir ricam olacak, bu kanım tatbi
katında kadro yetersizliği veya yüksek kadrola
rın bulunmaması gibi sebeplerle kanunun tat
bikatı geciktirilip bu arkadaşlarımızın mağduri
yetleri daha uzun müdddet sürdürülmesin. Eğer 
kadro yetersizliği ortaya çıkarsa tatbikatta 
kadro kanununu da en kısa zamanda Parlâmen
toya getirmek suretiyle çıkarılmasının teminini 
rica ediyorum. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Kürüm. 
ORHAN KÜRÜM (Bitlis) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; benden evvel 
konuşan arkadaşım temas etti, ben de kadro 
durumu üzerinde durmak üzere söz istemiştim. 
Benim burada Hükümet mensubu arkadaşlarım
dan istirhamım şudur : Kadro durumu nedir, 
bugünkü vaziyette... Eğer kadro kifayetsizliği 
varsa bu yolda ne gibi tedbirler alacaklardır. 
Bu mahzur, giderildiği takdirde kanunun lehin-
deyim, muhterem üyelerin de bu kanunun lehin
de oy kullanmalarını istirham ederim. 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesi hususu
nu oylarınıza arzediyorum. 

MEBRURE AKSOLEY (istanbul) — Tümü 
hakkında bir sualim var sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Aksoley. Tü
mü hakkında buyurun. 

MEBRURE AKSOLEY (istanbul) — Millî 
Eğitim Bakanlığı mesleki ve teknik öğretim 
okulları öğretmenlerinin intibakından bahsedi
liyor. Bu arkadaşların mağduriyetleri giderile
cek. Benim aklıma bifrşey geldi. Bu arkadaş
lardan emekliye sevkedilmis olanların durumu 
ne olacaktır? Bir ay iki ay, bir sene evvel 
emekliye ayrılmış olanların durumları?.. 

BAŞKAN — Sayın Ki*1rüm'ün de vardı. 
Sayın Aksoley bu hususları maddelere geçil
diği zaman soracağız efendim. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

ivedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arzediyorum Kabul edenler... Etmeyenler... ka
bul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı meslekî ve teknik öğre
tim okulları öğretmenlerinin intibakı hakkında 

kanun teklifi 

Madde 1. — Bu kanun yürürlüğe girdiği 
tarihte Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî 
ve teknik öğretim okullarında öğretmenlik ya
panlarla bu okullar öğretmenliğinden gelip 
Millî Eğittim Bakanlığı merkez ve taşra teşki
lâtında çalışanlardan : 

Kız ve erkek meslek öğretmen okulları ile 
yurt içinde veya dışında bu okullara muadil 
tahsil veren okullardan mezun olduktan sonra 
3007 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin B, C, D 
ve E fıkralarına göre tâyin edilip 30 liradan 
dun maaş veya ücretle vazifeye başlatılmış 
olanlar vazifeye başlaidıkları tariihten itibaren 
mebde maaşları 6 ay 26 lira aslî maaşta çalış
tıktan sonra (30) lira olmak ve başarılı geçen 
her üç yılda bir terfi ettirilmek suretiyle inti
bakları yapılır. 

Yapılan intibak neticesinde maaşları yük
seltilenlerin pjrtan yılları bu kanunla yükselti
len son maaş derecesinde geçmiş sayılır. Ancak, 
yapılacak yükseltmeler bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte alınan aylığın iki üst derecesini 
ve iki kıdem yılını geçemez. 

BAŞKAN — Komisyona, biraz önce Sayın 
Kürümoğlu ve Sayın Atmaca'nm konuşmasın
dan da mülhem olarak kadro durumunun ne ol
duğunu sordular. Sayın Aksoley, de 1930 yı
lında intibak etmiş olup da emekliye ayrılmış 
olanların durumlstünda da intibak yapılıp ya
pılmayacağı hususları sorulmaktadır. Komisyo
nun bu hususta bilgi vermesini rica edeceğim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 
ERTUĞ (Elâzığ) — Efendim, evvelâ bu intiba
kı karşılayacak kadro durumu tamamen temin 
edilmiş vaziyettedir. Yâni bu intibaktan sonra 
kadro müşkülâtı olmayacaktır. Daha evvel alı
nan kadrolarla karşılanacaktır. 

ikinci durum emeklilik durumu. Meri ka
nunlara göre emekli olanlar kendilerinin emek-
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li olduğu zaman meri, câri emeklilik kanunları
na tabi olacaklardır. Çünki bunun aksini dü
şünmek mümkün değildir. Esasen bir kişi mev
cuttur bu şekilde emekli olan, o da halen Sena
tomuzda üye bulunan sayın Zerin Tüzün'dür, 
almış olduğumuz bilgiye göre. Başka emekli 
olmuş kimse yoktur. 

BAŞKAN — Maidde üzerinde söz isteyen sa
yın üye varmı? yok. Maddeyi oylarınıza arz
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanunun birinci marde-
sinde yazılı şartları haiz olanlardan kendi ar
zulan ile meslekten ayrılmış olup da bu kanu
nun yayınından evvel veya sonra tekrar mesle-
ke dönmüş veya dönecek olanlar da bu kanun 
hükmünden faydalanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye varm mı? yok. Maddeyi oylarınıza &z-
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler Kabul 
edilmiştir. 

Geçici Madde — Hizmet durumlarına 
göre aylığı yükseltilenlere, bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten başlamak üzere, yükselti
len aylıkları ödenir. Geçmiş yıllar için aylık far
kı ödenmez. 

Ancak, bu kanuna gcfre yeniden intibakları 
yapılanların, eski derece tutarları üzerinden ke
silmiş bulunan kesenek, karşılık ve artış fark-
lan ile yeniden tesbit edilecek derece tutarlan-
na göre kesilmesi gereken kesenek, karşılık ve 
artış farkları arasındaki falrklar kurumca he
saplanarak toplamı ilgililer adına borç kayde
dilir ve aylıklanndan aynca her ay % 10 ora
nında kesilerek Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına gönderilijr. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz is
teyen yok. Geçici maddeyi oylarınıza arzedi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzetrinde söz isteyen 
yok. Maddeyi oylarınıza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir... 

Madde 4. — Bu kanun hükümlerini Ma
liye ve Millî Eğitim bakanlan yürütür. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
yok. Maddeyi oylarınıza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun teklifinin leh ve aleyhinde söz iste 
yen yok. Tümünü oylarınıza arzediyoirum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanun teklifi üzerindeki işlemler bitmiştir. 

Biraz önce gündeme alınan 1150 sıra sayılı 
tasarının görüşülmesine geçiyoruz. 

5 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti 
arasında 28 Şubat 1967 tarihinde Ankara'da 
imzalanan Türk Sovyet Hududunun yeniden işa
retlenmesi (Eödemarkasyonu) hakkında pro
tokol ile bu protokole ek teknik protokol ve ye
niden işaretleme (Rödemarkasyon) işlerinde ça
lışan personelin Türk - Sovyet Hududundan ge
çiş ve diğer taraf arazisinde muvakkat kahş esas
larının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair. 
Kanun Tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumuhuriyet Senatosu İçişleri, 
Millî Savunma, Dışişlori, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/402; 
(C. Senatosu 1/902) (S. Sayısı : 1150) (1) 

BAŞKAN — Dışişleri komisyonu Başkanı ta
rafından gündeme alınıp görüşülmesi teklif edil
mektedir. 

Kanun tasarısının gelen kâğıtlardan 
gündeme alınarak görüşülmesini oyiannı-
za sunuyorum. Kabul edenler,.. Etmeyenler,.. Ka
bul edilmiştir. 

Hükümet ve Komisyon yerini alsın, 

Gerekçeyi okutuyorum: 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve 4.7.1968 
Tanıtma komisyonu 

Esas No. 1/902 
Karar No. 9 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye CumJhııriyeti Hükümeti ile Sovyet 

Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti ara-

(i) 1150 S. Saydı basma yan tutanağın sn-
nundadır. 
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sında 28 Şubat 1987 tarihinde Ankara'da imza
lanan Türk - Sovyet hududunun yeniden işaret
lenmesi (Rcdemarkasyonu) hakkında Protokol 
ile bu protokole ek Teknik Protokol yeniden işa
retleme arazisinde muvakkat kalış esaslarının 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı Komisyonumuzun 4 . 7 . 1968 günkü 
toplantısında ilgili bakanlık temsilcilerinin de iş
tirakiyle incelendi ve görüşüldü. 

Tasarısının gerekçesinde belirtilen hususla,T 
Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden 
Millet Meclisi metni aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel 
kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Bu Kanunda Sözcü 
Samsun İstanbul 

F. Tevetoğlu T. Arıburun 
Elâzığ Konya 

C. Ertuğ F. Halıcı 
Ağrı Kütahya 

S. Türkmen O. Akça 
Kırşehir Urfa 

H. özmen i. E. Karakapıcı 
Çorum 

S. Yalçuk 

BAŞKAN — Sayın Hazer. 

MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar
kadaşlar, Türkiye ile Sovyet Rusya arasındaki 
sınırda yapılacak yeni işaretleme hakkında pro
tokol metninde yer alan bir iki husus etrafında 
malûmat almak ihtiyacını duydum ve bir nokta
da Hükümetin dikkatini çekmeyi lüzumlu gör
düm. 

Muhterem arkadaşlarım, bu yeni işaretleme
de bilhassa Araş vadisinde hudut hattının dai
ma Türkiye aleyhinde bir gelişme gösterdiği bir 
vakıadır. Nehir umumiyetle bizim tarafta ara
ziyi tahribetmektedir, sınır hattı da değişmek
tedir. Bunun önlenmesi için nehir hattının te
mizlenmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyaç bu
güne kadar hissedilmiş, duyulmuş ama maalesef 
bir tedbir alınmamıştır. Bu aleyhte devam ede-
gelen gelişmeler dolayısiyle bu civardaki işaret
lerin de değişmesi zaruret haline gelmiştir. Bu
nun önlenmesi bir Hükümet vazifesidir, geç ka
lıyor, Hükümetten bilhassa bu hususta tedbir 
rica ediyorum. 

Bir diğer nokta da yine protokolde yer alan 
hattın iki tarafında birer km. dahilindeki yer
lerin hudut sınır hattı sayılarak burada mül
kiyet hakları mahallî askerî makamların tak
dirine göre, birtakım muamelelere tabi tutul
maktadır. Bâzı askerî postalar veya kuman
danlar bir kilometreyi, beş kilometreye çıkar
makta ve bazan üçyüz metreye indirmektedirler. 
Böylece bu saha içinde arazisi, emlâki bulu
lan vatandaşların çalışmaları müdahalelere 
mâruz kalmaktadır. Eğer Hükümet bu saha dâ
hilinde hususi şahısları, sivil kişilerin bulun
durulmasını istemiyorsa bizim Anayasaya 
göre yapacağımız şey bu sahayı kamulaştır
maktır. Hem bu saha kamulaştırılmıyor, hem 
de bu saha dahilindeki vatandaşların tasar
rufları oradaki askerî birlikler tarafından şah
si takdirlerle her sene değişik muamelelere 
tabi tutuluyor. Bir kısmının otunu biçtiriyor 
ekinini ektiriyor, fakat toplanmasında burası hu
duttur giremezsin diyor. Yani, daha tafsilâtlı 
arz etmeyi mahzurlu görüyorum, bu kadarla ik
tifa ediyorum. Bilhassa Hükümetin, Millî Sa
vunmanın bu noktada hassas olması lâzımgeldi-
ği kanaatindeyim. 

Bir başka nokta daha var. Yine protokol 
metninde yer almış bu sınır haritasının Sovyet 
Rusya ile müştereken yapılması da derpiş edil
mektedir. Bu haritaya bizim bakımımızdan 
çok lüzum vardır. Sınır civarında yapılması 
düşünülen bir, iki sulama tesisi, sırf harita ya
pılmadığı için gecikmişti. Halen bölgede elde 
bulunan haritalar eski Ruslardan kalma 1/40000 
mikyaslı haritalar olduğu için bugünkü ihtiyaç
lara uymuyor. Bunların 1/5 ve 1/25 mikyasın
da yapılması da bir zaruret halinde Hükü
metçe de hissedilmiş ve Rusya ile yapılacak 
baraj konusunda da bu nokta ele alınması lâ-
zımgelen bir mesele olmuştur. Şimdi bu hari
taları Sovyet Rusya ile müştereken elemanlar 
yapacaklardır. Zannediyorum ki bir kısmına 
başlanmış fakat tamamı henüz bitmemiş oldu
ğu için yalnız bir kilometre hudut içinde değil, 
bunun daha içeride yeniden yapılacak yeni 
tesisler için böyle bir haritaya ihtiyaç duyul
maktadır. Bu haritaların yapılması mevzuun
da Rusya bir zamanlarda mukavemet gösteri
yordu, her halde bu yeni anlaşma ile bu ber
taraf edilecektir. Fakat gerek öyle ve gerek
se böyle olsun bizim Harita Genel Müdürlü-

— 403 
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ğümüz bu konuyu yakın zamanda tamamlarsa 1 
oradaki çalışmalar daha kolaylaşmış olcaktır. j 
Ben bu üç noktayı kısaca arz etmek için huzu- j 
runuzu işgal ettim. Eğer tatmin edici cevaplar | 
alırsam memnun kalacağım. Yeni hudut işaret
lemesi yapılırken, çok dikkat edilecek nokta da 
şudur arkadaşlar : 

Yalnız nehirlerde değil, bâzı kara parçala- ı 
rmda sınır direkleri evlerin hemen yanıbaşm-
dan geçmektedir. Bu evlerin yanından geçen sı
nır direklerinin ötesinde Sovyetlerin telörgü- ı 
leri vardır, bizim tarafta telörgü yoktur. Telör
gü olmayınca bilhassa hayvanlar hudut boyla
rında suya gitme ve sair suretle sınır hattını ge
çiyor. Bu da daimî bir münakaşa ve Ruslarla 
birtakım yeni mülakatları gerektiriyor. Bu böl
gelerde ihtilâfların azalması için kanaatimce 
bizim de bâzı yerlelrde smırı telörgülerle çizme
miz lâzımgelmektedir. Aksi takdirde Sovyet 
Rusya ile hudut makamları devamlı olarak 
protokol görüşmeleri yapmak zaruretinde bu
lunulmakta ve çoğu kere biz sanki istiyerek 
hududu ihlâl eder bir devlet durumuna düş
mekteyiz. Şunu ifade edeyim ki, Rusya ile bi
zim sınır arasında kaçakçılık da olmamaktadır. ı 
Bunun pek çok sebepleri yanında, Rusların al
dıkları sıkı tedbirler de müessir olmaktadır. 

Şimdi bizim tarafta arz ettiğim saha içinde ! 
serbest tasarrufta bulunabilmek için sınırın 
bâzı noktalarının telörgü ile emniyet altına 
alınması zarureti vardır. Hükümet bir zaman
lar kuleler yapmıştı. Çelik kuleler, kârgir ku
leler yapıldı. Bunlar lâzımdı. Fakat, yeterli 
değildir, Bu işaret ettiğim noktalarda da Hü
kümetin smırı bir zaptırapta alması icabetmek-
tedir. Bunu da bir önemli nokta olarak Hükü
metin dikkat nazarına arz etmeyi faydalı gör
düm, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI 

TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Ben istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Arıburun, siz Komisyon 
sözcüsüsünüz. İsterseniz izahat verirsiniz. Sayın 
Ha •s er'in konuşması üzerinde Hükümet bir iza
hatta bulunacak mı efendim? Teknik protokole ! 
ek 6 ve 7 nci maddelerinde Sayın Hazer'in ile- ! 
ri sürdüğü hususlar baklanda kâfi bilgi vardır, j 
Başka izahata lüzum görmüyorlar. j 

DEVLET BASANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Sayın 
Başkan, tasarıda vardır. 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oyla'rı-
niza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir, ivedilik hususu vardır. 
ivediliği oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasın
da 28 Şubat 1967 tarihinde Ankara'da imzala
nan Türk - Sovyet hududunun yeniden işaret
lenmesi (Rödemarkasyonu) hakkında Protokol 
ile bu Protokole ek teknik Protokol ve yeniden 
işaretleme (Rödemarkasyon) işlerinde çalışan 
personelin Türk - Sovyet hududundan geçiş ve 
diğer taraf arazisinde muvakkat kalış esasları
nın, onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 

kanun tasarısı 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
Hükümeti arasında 28 Şubat 1967 tarihinde 
Ankara'da imzalanan, Türk - Sovyet hududu
nun yeniden işaretlenmesi hakkında Protokol 
ile bu Protokole ek teknik Protokol ve yeniden 
işaretleme işlerinde çalışan personelin Türk-
Sovyet hududundan geçiş ve diğer taraf arazi
sinde muvakkat kalış esaslarının onaylanması 
uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz is
tiyen? Buyurun Sayın Hazer. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Baş
kan 4 ncü, 5 nci, 6 ncı ve 7 nci maddelerde be
nim sorduğum suallerin cevabı yoktur. 

BAŞKAN — Ek teknik maddede hudu
dun 1 Km... 
MEHMET HAZER (Kars) — Arz ediyorum, 

okuyorsunuz, bilhassa Hükümete taallûk eden 
ve hudut hattını tasarrufla ilgili hiçbir hüküm 
yok burada. Bu tedbirin Hükümet tarafından 
alınması lâzımgelir. 

BAŞKAN — Haritaların çekilmesi hakkın
da teknik ek protokolün 7 nci maddesinde ar
zu ettiğiniz şekilde bilgiler vardır. Yalnız ted
birler hususunda Hükümetten bilgi istiyorsu
nuz, Hükümet verip vermemekte serbesttir. 
Hükümetten soralım., efendim bilgi verecek mi
siniz? Buyurun efendim. 
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DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, Sayın Hazer'in bil
hassa Araş Nehri, daha doğrusu hududun bir 
kısmını teşkil eden nehir yatakları bakımın
dan ileri sürdüğü husus var. Nehir, zaman za
man şu tarafta, bu tarafta yatağını değiştiri
yor. Bu sebeple sıhhatli bir hudut meselesi ol
muyor buyurdular. Protokolün 2 nci maddesin
de gayet sarih olarak mesele ortaya koyulmuş
tur. Diyor ki, işbu protokoldeki hududun yeni
den işaretlenmesi tâbiri aşağıdaki anlamda 
kullanılmıştır. 

A) 1928 tarihli Türk - Sovyet Genel 
Protokolü ve eklerine göre kara hudut hattının 
ve nehirlerin yataklarının değişikliğe uğrama
mış olan kısımlarında da nehir hudut hattının 
kontrolü ve ihyası, 

B) Nehirlerin yataklarının değişikliğe uğ-
rıyan kısımlarında hudut hattının tesbiti, 

C) Hududun yeniden işaretlenmesi vesika
larının modern usullere göre tanzimi, 

D) Hudut hattının yeni hudut işaretleriy
le işaretlenmesi. 

Bilhassa burada Sayın Hazer arkadaşımızın 
endişesini bertaraf etmek için 5 nci maddenin 
2 nci paragrafından da okumayı faydalı bulu
yorum. Bu şudur; «Hudut hattının nehirlerin 
yeni yataklarından geçirilmesi hakkındaki bu 
maddenin tatbiki sırasında tarafların toprak 
kaybına mahal verilmemesi esastır» diye hü
kümler konmuştur. Zannediyorum ki, Sayın 
Hazer Protokolü kâfi tetkik imkânını bulama
dılar. Buldukları takdirde... 

MEHMET HAZER (Kars) — Ben tetkik 
ettim, siz tetkik etmemişsiniz. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLÜ (Devamla) — Ben ettim. Beyefendi 
sizin söylediğiniz hudut boyundaki bir kilomet
relik şerit, hattızatında memnu mıntaka olarak 
ilân edilmiş bir şerit değildir. Hududun tespiti 
sırasında tarafların teknik elemanlarının hu
duttan geçip gelmeleri icabediyor ki, protoko
lün bir hükmü de odur. Bunun bir kilometrelik 
şerit hattı içinde yapılmasına mütedairdir. Hat
tızatında mevcut askerî memnu mıntakalar ka
nunu ihtiva eden hükümlerde bu şerit hattı, 
üçyüz metre ile altıyüz metre arasında değiş
mektedir. Bu sebeple buradaki bir kilometre

lik şeriti hattı onunla karıştırmamak lâzımdır 
kanısındayım. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlarım, konuşmam kısa olduğu için belki 
tam anlatamadım. Ben okudum tetkik ettim 
şimdi Sayın Bakan yasak bölgeler meselesinden 
bahsettiler, bu ayrı bir mevzudur, ayrı bir ka
nun işidir, bununla alâkası yoktur. Benim arz 
ettiğim sınır boylarında oradaki mahallî askerî 
birliklerin posta kumandanlarının filân şahsi 
takdirleriyle birtakım tasarruflarda bulunuyor. 
Vatandaş bundan şikâyet ediyor. Bunun önlen
mesinin (Protokolde yeri yok sesleri) Protokol
de yeri yok bunun fakat, Hükümetle ilgisi var. 

2. — Araş vadisi dolmuş, vadinin temizlen
mesi lâzımgeldiği DSİ tarafından da ihtiyaç 
halinde belirmiştir. Bu temizleme kısa zamanda 
yapılırsa, bundan sonra hiç olmazsa bizim aley
himize toprak kaybına sebebiyet vermez, bizim 
tarafımızda eşiyor. Hudut hattı malûm bulun
duğu üzere su olan yerlerde suyun ortasından 
geçer, telvek hattından geçer telvek hattı da 
daima bizim aleyhimize gelişmektedir. Bu nok
tada Hükümetin dikkatini oelbettim. 

Bir diğer mesele de, harita açısından o mm-
takanın ihtiyacını belirttim. 

Benim arz ettiğim bunlardır ve bn^larm 
hepsi tetkik mahsulüdür, ihtiyaç mahsulüdür. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tekin. 

ÂKÎF TEKİN (Antalya) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler, Sayın Hazer'in dediği, şu nok
tayı ihtiva ediyor : «Nehirler yatak değiştirir, 
sınır da nehirdir, bu da bizim alayhimize olmak
tadır, bunun tesbitinde dikkatli olunmalıdır. 

Mesele şöyledir, efendim biliyorsunuz ki, 
Türkiye'nin 1/25000 lik haritaları vardır. Bun
lar Gavuskruker sistemine göre yapılmıştır. 
25 cm.lik hatayı, mesafe ve açıda kabul etmez, 
sahih haritalardır. Bu haritalar Türkiye'nin arz 
ve tûl derecelerine göre beşer kilometrelik şebe
kelere ayrılmıştır. Bu şebekelerin istmadet'iği 
nirengi noktaları ve koordinatları te^bit edilir. 
Bu haritalar yapılırken burada bir noktaya işaret 
etmek lâzım. Sınır bölgesinde bu nirengi şebe
kesi çoğaltılacaktır. Protokolde bu vardır. 
Bunun mânası, mahallî şebeke dediğimiz şebeke 
tesis edilecek, gerekli yerlere nirengi noktaları 
çoğaltılarak ölçüş kolaylaştırılacaktır. Şimdi 
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bunlar çoğaltıldıktan sonra nehir ne kadar 
yatak değiştirirse değiştirsin, koordinatları as
kerî tâbirle sağ ve yukarı değerleri o nokta
nın sabittir, nehir ileri de gitse, geri de gitse 
koordinatlarına göre nehir yatağının işaretine 
nehre getirilecektir. Arazi kaybı bu haritaların 
ve nirengilerin yapılması suretiyle önlenmiş 
olacaktır. Bunu burada belirtmek istedim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kor, buyurun. 
ORHAN KOR (izmir) — Sayın Başkan, de

ğerli senatörler, 1021 de imzalanan Kars - Mos
kova Andlaşması ile tesbit edilmiş bulunan Sov
yet - Türk hududu üzerinden 40 yıl geçmiş 
olması hasebiyle bugünün icaplarına ve daha 
önce konuşan arkadaşlarımızın da belirttiği gi
bi bir kısım hususları bugün artık cevap vere
mez durumdadır. Bunun için Sovyet Rusya ta
rafından yapılmış olan bu hududun yeniden tes
bit ve Rödemarkasyon işlemi Türk Hükümeti ta
rafından da kabul edilmiştir. Ve her iki Hükü
met de bugünün icaplarına göre ne lazımsa 
hangi usullerin kullanılması icabediyorsa müş
tereken kabul ederek aralarında bu protokolü 
imzalamış bulunmaktadırlar. Bu protokole göre, 
mevcut hududun bir kısım bölgesinde nehirle
rin yatak değiştiren bölgelerinde ve değiştir -
miyen bölgelerinde de ve aynı zamanda kara hu
dutlarında da evvelce tesbit edilmiş bulunan 
1921 Kars ve Moskova Andlaşmalarma göre, ev
velce tesbit edilmiş bulunan haritalara göre hu
duda göre ve o zaman yapılmış bulunan bu
günün icaplarına cevap vermiyen protokolün 
değiştirilmesi hususunda yeni bir hudut tesbit 
edilecek ve bu hududun her iki t?Jrafm da birer 
kilometre bir kısım, bir koridor tesbit edilerek 
ve bu hudut aynı zamanda dört bölgeye ay
rılarak ve 4 bölgenin iki bölgesi nehir, iki böl
gesi de kara olmak üzere ve her iki tarafa da, 
hem Türk Hükümeti, hem de Rus Hükümetine 
yarısı kara, yarısı nehir bölgesi olmak üzere 
ikişer bölge verilmektedir ve Türk Hükümeti
nin teknik personeli tarafından çalışılacak 
olan bölgelerde Sovyet Rusya kontrolör bulun
duracak ve Sovyet Hükümetinin çalıştığı böl
gede de yine Türk Hükümeti kontrolörler bu
lunduracaktır. 

Yetişmiş elemanlarımız vardır. Ve hava fo-
toğraflariyle de bu bölge tesbit edilecek ve 
hava fotoğraflarının yapılmasında bilhassa 

1/25000 mikyaslı ve icabederse iki tarafın anlaş-
masiyle 1/10000 mikyaslı haritalar da yapılacak
tır. Ve evvelce tesbit edilen hudut bölgesin
de bugünün icaplarına cevap verecek şekilde 
iki Hükümetin de anlaşmasiyle daha evvel ko
nuşan arkadaşlarımızın da belirttiği isteklere 
de cevap vermek üzere bir protokol hudut hattı 
tesbit edilecektir. Âzami iki yıl bir çalışma sü
resi verilmiştir, icabederse yine bu uzatılabile
cektir. 

Bu protokolün ek teknik protokolün de o böl
gede çalışacak olan personelimizin Sovyet Rus
ya bölgesindeki çalışmalarında, o bölgeye ge
çişlerinde ve onların personelinin de bizim böl
geye geçişlerinde o bir kilometrelik koridor böl

gesindeki çalışmalarında da o ek teknik protokol
de gayet güzel maddeler meydana getirilmiş ve 
protokolde bu şekilde imzalanmış bulunmak
tadır. Bu hudut tashih durumu, hududun yeni
den tesbit edilmesi durumu, bizzat Sovyet Rus
ya tarafından gelmiş olması daha önce 2 nci 
Dünya Harbinden sonra Sovyet Rusya'nın Tür
kiye'den Kars ve Ardahan bölgesini istemiş bu
lunması ve oranın arazi talebinde bulunmuş ol
masını da bugünkü gelişmiş olan bugünün şart
larına göre iyi bir duruma gelmiş bulunan po
litikalarımızın da iyi bir neticeye gittiğini gös
terir. Artık Türkiye'den her hangi b?I: arazi 
parçasının istenmediğinin de bir delili olarak 
tahmin etmekteyiz ve buna inanıyoruz. 

BAŞKAN — 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? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

Tasarının tümü üzerinde leh ve aleyhte söz 
istiyen? Yok. Tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın Baş-
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kanım, yalnız protokolün 7 nci sayfasında mad
de 15 13 yine bir mürettip hatası olarak «not
ların» var, notaların» olacak. 

BAŞKAN — Evet 15 nci maddenin 2 nci 
sayfasında «İhbar eden notaların» olacaktır. 
Bu şekilde tashih edilecektir. Açık oylarınıza 
ayrıca arz edilecektir. Küreler dolaştırılıyor 
efendim. «Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 nci 
maddesinin (D) fıkrasını değiştirmesi ile ilgili 
18 . 5 . 1967 tarih ve 864 sayılı Kanunun ek 
7 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilme
sine dair kanun teklifinin 2 nci oylamasına 105 
sayın üye iştirak etmiş 101 kabul, 4 ret oy tes-
bit edilmiştir. 

Bu şekilde diğer açık oylama sonucunu bek-
liyeoeğiz. 

Oylarını kullanmıyan sayın üyeler? Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 

Biraz önce açık oya sunulan sınır anlaşması 
ile ilgili kanun tasarısı üzerinde 113 oy tesbit 
edilmiş, 113 kabul oyu görülmektedir. Kanun 
tasarısı ile gerekli işlem yapılmıştır. 

Yüksek Heyetiniz daha önce 30 Eylüle de
ğin tatile girilmesi karan vermiş bulunmakta
dır. Sayın üyelere bu yaz tatilinde esenlik ve 
başarılar diler, 30 Eylül 1968 Pazartesi günü 
saat 15,00 te toplanılmak üzere Birleşimi kapa
tırım. (Alkışlar) 

Kapanma Saati : 17,00 

5. — SORULAR VE CEVAPLARI 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, banka kredilerinin illere göre dağılı
şına dair yazdı sorusu ve Başbakan Süleyman De-
mirel'in yazdı cevabı (7/390) 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygılarımla rica ederim. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 

Merkez Bankası hariç, amaçlara ve sektörlere 
göre tesbit edilen banka kredilerinden : 

A) Malî amaçlı krediler 
B) Genel bütçeli krediler 
C) Katma bütçeli krediler 
D) özel sektör kredileri 
E) Ekonomik araçlı krediler 
F) İhtisas kredileri 
G) Küçük sanat ve esnaf kredileri 
H) Tarım kredileri 
î) Sanayi bankaları kredileri 
K) Mesken inşaat kredileri 
L) İktisadi Devlet Teşekkülleri olarak 

1. 1962, 1963, 1964, 1965, 1966 yıllarında 
miktarı ne olmuştur? 

2. Bu kredilerin her yıl ayrı ayrı olarak il
lere göre dağılımı nasıldır? 

3. illere göre dağılımı yapılmıyanlar han
gileridir ve hangi sektörlere veya teşebbüslere 
yapılmıştır? 

T. C. 
Başbakanlık 3.7.1968 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77-252/4722 

Konu : Cumhuriyet Senatosu 
Kars Üyesi Sırrı Atalay'ın ya
zılı soru önergesi cevabı 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
îlgi : 27.11.1967 tarih ve 7/390-870/05924 

sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata
lay'ın «Banka kredilerine» dair Başbakanlığa 
yöneltip Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına ver-
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miş olduğu yazılı soru önergesinin cevabı, üç 
nüsha olarak, eklice sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay'm «Banka kredilerinin illere göre dağılışı» 
hakkındaki yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

1. T.C. Merkez Bankası hariç yurdumuzda 
faaliyette bulunan bankaların 1962 - 1966 döne
minde açmış oldukları kredilerin sektörler ve 
amaçları itibariyle dağılışı ekli tabloda göste
rilmiştir. 

2. Bu kredilerin her yıl illere göre dağılışı* 
nı gösteren istatistik çalışmalar gerek banka
cılık sistemi ve tekniği, gerek bankalar huku
kundan doğan sebeplerle şimdiye kadar yapıla
mamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 
bünyesinde bu nevi istatistiklerin geliştirilmesi 
için hazırlık mahiyetinde çalışmalar yapılmak
tadır. Ancak, kredi istatistiklerinin teşebbüs
ler plânına kadar indirilmesi, risk santralizasyo-
nu dışında bankacılık sisteminin gizlilik prensip
lerine göre çalışması esasına aykırılık arz etti
ğinden imkânsız görünmektedir. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BANKA KREDİLERİ 

Malî amaçlı krediler 
Genel bütçeli idarelere 
Katma bütçeli idarelere 
Mahallî idarelere (Başlıca 

Ekonomik amaçlı krediler 
Özel sektör kredileri 
Muhtelit krediler 
Sanayi sektörü 
İktisadi faaliyet kolları 

İhtisas kredileri 

İller Bankası) 

Küçük sanat ve esnaf (Halk Bankası) 
Tarım kredileri (Ziraat Bankası) 
Sınai Kalkınma bankaları 
Mesken inşaatı kredileri 

İktisadi Devlet Teşebbüslerine 

kredileri 

1962 

1 194 
213 

13 
968 

9 168 
8 889 
5 310 
1 515 
3 795 
3 579 

183 
1 931 

334 
1 131 

279 

1963 

1 221 
159 

8 
1 054 

10 665 
10 065 
5 872 
1 737 
4 135 
4 193 

202 
2 312 

385 
1 294 

600 

(Milyo 
1964 

1 324 
149 

o 
1 173 

12 120 
11 483 

6 232 
1 969 
4 263 
5 251 

247 
2 991 

485 
1 528 

637 

n Tl.) 
1965 

1 

1 
14 
13 
7 
2 
5 
5 

o o 

1 
1 

410 
164 

2 
244 
690 
561 
792 
559 
233 
769 
312 
206 
593 
658 
129 

1966 

1 504 
220 

1 
1 283 

18 687 
17 617 
10 074 
3 296 
6 778 
7 543 

427 
4 531 

817 
1 768 
1 070 

Toplam 10 362 11 886 13 444 16 100 20 191 

5.2.1968 tarih re 67/2904 sayılı yazının ekidir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Bifat Öztürkçine'nin, dükkân ev münasebetlerine 
dair sorusu ve Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'ın 
yazılı cevabı (7/453) 

Sayın Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıda arz edilen sorularıma Sayın Maliye 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevap verilme
sini saygı ile dilerim. 

Dr. Rifat öztürkçine 
İstanbul Senatörü 

1. Birkaç odalı bir evin bir odasının sokak
tan kapı açılmak ve ev ile irtibatı kesilmek su
retiyle dükkân haline getirilmesi ve evin diğer 
kısımlarının yine mesken olarak kullanılması 
halinde yalnız dükkân olan odayı mı yoksa evin 
tamamını mı? 

2. Ticarethane olarak gayrisâfi iradı tak
dir edilmiş bulunan bir dükkânın bir zaman son
ra sokakla irtibatı kesilmek suretiyle oda hali
ne getirilip bitişiğinde bulunan evin müştemi
lâtına ithal olunması halinde evin müştemilâtı-
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na ithal olunan yalnız bir odaya mı yoksa evin 
tamamına mı? j 

3. Yeniden gayrisafi irat takdir edileceği 
hususunda yapılan müracatlara İstanbul İl Özel 
İdaresi : 

1. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 63 ncü 
maddesinin 5 nci fıkrası ile, 

2. Bina Vergisi defter ve muamele talimat
namesinin (c) fıkrasına aykırı olarak bütün bi- ; 
nanın tamamının yeniden iradı gayrisâfiyesi ci- | 
hetine gittiği öğrenilmiştir. j 

Bu durum ise gerek 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 63 ncü maddesinin 5 nci fıkrasiyle 
Bina Vergi defter ve muamele talimatnamesinin j 
5 nci fıkrasına aykırı tatbikatı yüzünden binler- ! 
ce mükellef mağdur duruma düşürülmektedir. ! 

Bu hatalı tatbikatın giderilmesi için : j 
1. Bir genelge ile valiliklere bildirilmesini, i 
2. Yanlış tatbikattan dolayş lüzumsuz ve | 

fuzuli olarak para ödiyen mükelleflerin bu öde- i 
dikleri paraların geriye iadesi hususunda \ 

Ne gibi tedbirler alınacağının yazılı olarak i 
cevap buyurulmasını saygı ile arz ederim. 

a) Tutanaklara geçmesi için Cumbhuriyet 
Senatosuna, 

b) Sonuç hakkında adresime bilgi veril
mesini, 

c) Genelgeden birkaç aded gönderilmesini ; 
istirham ederim. I 

17 . 4 . 1968 I 
Dr. Rifat öztürkçine 

İstanbul Senatörü 
Zeytinburnu 

T.C. 
Maliye Bakanlığı 2.7.1968 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
Sayı : 27720-22/27492-555 

Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğine 

Kanunlar Müdürlüğü : 
İlgi : 11.6.1968 tarih ve 9106-555/7-453 sa

yılı yazıları. 
İstanbul Senatörü Dr. Rifat öztürkçine tara-

rafmdan Yüce Başkanlığınıza verilen ve tarafım
dan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 
17.4.1968 tarihli önerge tetkik olunmuş ve bir
kaç odalı bir evin bir odasının dükkân haline 
getirilmesi veya ticarethane olarak kullanılmak-' 
ta olan bir yerin bir süre sonra oda haline geti

rilerek bitişiğindeki binaya katılması halinde 
Bina Vergisi yönünden yapılacak muamele, 
4.6.1968 tarih ve 27720-22/23277-29 sayılı genel 
yazımızla valiliklere tebliğ edilmiş bulunmakta
dır. 

Özel İdare Vergi dairelerince daha önce ya
pılmış olan bu tebliğde belirtilen esaslara ay
kırı işlemlerin, Vergi Usul Kanunu hükümleri 
dairesinde her zaman için düzeltilmesi mümkün
dür. 

Bahis konusu genel tebliğden 10 adedi Sayın 
Dr. Rifat öztürkçine'ye takdim edilmek üzere 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Maliye Bakanı 
Cihat Bilgehan 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
Sayı : 27720 - 22 - 29/23277 

Konu : 213 sayılı Kanunun 63/5 
maddesi hükmünün tatbik şek
li Hk. 

4 . Haziran . 1968 
VALİLİĞİNE 

özel idare Md. 

ilgi : 12 Aralık 1966 tarih ve 27720-22/50590-
Ö9 sayılı yazımıza ek. 

Bazı Valiliklerden alman yazılardan ve Ba
kanlığa vaki müracaatlardan; 

1 — Birkaç odalı bir evin bir odasının sokak
tan kapı açılmak ve ev ile irtibatı kesilmek su
retiyle dükkân haline getirilmesi ve evin diğer 
kısımlarının yine mesken olarak kullanılması 
halinde, yalnız dükkân olan odaya mı, yoksa 
evin tamamına mı; 

2 — Ticarethane olarak gayrisafi iradı tak
dir edilmiş bulunan bir dükkânın bir stüre son
ra sokakla irtibatı kesilmek suretiyle oda hali
ne getirilip bitişiğinde bulunan evin müştemi
lâtına ithal olunması halinde sadece evin müş
temilâtına ithal olunan odaya mı, yoksa evin 
tamamına mı; 

Yeniden gayrisafi irat takdir edileceği hu
susunda tereddüde düşüldüğü anlaşılmaktadır. 

Bilindiği üzere 213 sayıh Vergi Usul kanu
nunun 63. maddesinin 5. fıkrasında, bir apart-
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manın her dairesinin ayin bir bina sayılacağı, 
aynı kanunun 306. maddesinin 1. fırasında ise 
bir çatı altında bulunup da kullanış tarzı ve 
kapıları ayrı olan bina kısımları için ayrı ayrı 
irat takdir edileceği belirtilmiştir. 

Aynı çatı altında bulunmakla beraber müs
takil birer daire, dükkân, mağaza veya depo 
teşkil eden bina kısımlairının, bina vergisi tat
bikatı yönünden müstakil üniteler sayılması
nın ve bunlardan herbiri için ayrı ayrı gayri
sâfi irat takdiri zaruretinin tabii bir sonucu 
olarak Vergi Usul Kanununun yine 63. madde
sinin 9,10 ve 5 nci fıkralarında, bir binanın if
raz ve taksim edilmesi ve müteaddit parça ve 
hisselere ayrılmış olan bir binanın bütün par
ça ve hisselerinin birleştirilmesi ile bir binanın 
ikamete mahsus mahallerinden bir kısmının 
dükkân, mağaza, depo gibi ticaret ve san'at ic
rasına mahsus mahaller haline veya bu haller
de bulunan yerlerin ikamete mahsus mahaller 
haline kalbedilmesi tadilât sebebi olarak kabul 
edilmiş ve bütün bu hallerde bina gayrisâfi 
iratlarının tadilât yoluyla tahmin ve yeniden 
takdir olunacağı hükme bağlanmıştır. 

Ancak, tadilâtın prensip itibariyle yeniden 
tahmin ve takdir suretiyle yapılmasını öngören 
bu hükmün bazı istisnaları vardır. Nitekim, 
Vergi Usul Kanunu'nun 69. maddesinde bir bi
nanın taksim veya ifrazı dolayısiyle yapılacak 
tadilâtta, binanın gayrisâfi iradının yeniden 
takdiri yoluna gidilmeyip, vergide kayıtlı gay
risâfi iradın rnüfrez parçalar ve hisseler arasın
da, bunların yüz ölçümüne, mevkiine ve şerefi
ne göre taksimi ile iktifa edilmesi, mütaaddit 
hisselere ayrılmış olan bir binanın bütün hisse
lerinin birleştirilmesi halinde de, keza binaya 
yeniden gayr isaf i irat takdir edilmeyip, yeni 
iradın birleştirilen hisselerden herbirinin gayri-
sâfi iratlarının toplanması suretiyle tes'bit olun
ması öngörülmüş durumdadır. 

Diğer taraftan yine aynı kanunun 63. mad-, 
desinin 5. fıkrasının parentez içerisinde, yer 
alan ibaresinde, yalnız kullanış tarzı tamamen 
veya kısmen değiştirilen dailrenin iradının ye
niden takdir edileceği açıklanarak kullanış tar
zı değiştirilmiyen bina kısımlarının gayrisâfi 
iratlarının, 69. madde hükmüne uygun olarak, 
eski irat esas alınmak suretiyle tashih ve tadil 
edileceği belirtilmek istenmiş bulunmaktadır. 

Açıklanan şu hükümler muvacehesinde : 
1 — Bir kaç odalı bir bina veya dairenin bir 

kısmının, sokaktan kapı açılmak ve diğer kı
sımla irtibatı kesilmek suretiyle bölünmesi ha
linde, birbirinden ayrı ve müstakil hale gelen 
her iki bölümün, Vergi Usul Kanununun 63. 
maddesinin 5 inci ve 306 . maddesinin 1. fıkrası 
hükmü icabı ayrı birer bina sayılması ve bu 
durumun 63 maddenin 9. fıkrası hükmü gere
ğince tadilât sebebi olajrak kabul edilmesi ge
rekir. Ancak, ayrılan bina bölümlerinin kul
lanış tarzında bir değişiklik olmaması halinde, 
69. maddenin âmir hükmü icabı, bunlara ait 
gayrisâfi iratların yeniden takdir edilmek sure
tiyle değil, mevcut iradın müfrez parçalar ara
sında bunların yüz ölçümüne, mevkiine ve şere
fine göre taksimi suretiyle tesbit olunması icab-
eder. 

İfraz edilen bina bölümlerinden birisinin 
istimal tarzının değiştirilerek dükkân, mağaza, 
depo gibi ticaret ve san'at icrasına mahsus ma
haller şekline kalbolunması halinde, mesken 
olarak kullanılmasına devam edilen kısım için 
yukarıda açıklanan biçimde tefrik olunan ira
dın aynen muhafaza ve ipkası ve 63. maddenin 
5. fıkrası gereğince sadece kullanış tarzı değiş
tirilen bina bölümüne isabet eden iradın telki
ni ile bu kısım için yeniden gayrisâfi irat tah
min ve takdir edilmesi gerekir. 

2 — Vergide dükkân olarak kayıtlı bulu
nan yerlerin, bir süre sonra sokakla irtibatı 
kesilip oda şekline getirilmek suretiyle biti
şiğindeki evin müştemilâtına ithâl edilmesi ha-
Vr.*e de, evvelâ dükkânın kullanış tarzı değişti
rilerek odaya kalbedildiğini ve ondan sonra 
oda olarak evin müştemilâtına katıldığını göz-
önünde bulundurmak suretiyle, önce 63. madde
nin 5. fıkrası hükmü mucibince odanın gayri
sâfi iradının yeniden takdir olunması ve bilâ-
hara takdir olunajı bu iradın, 69. maddenin ikin
ci paragrafı hükmü icabı, odanın ithal olundu
ğu evin iradına ilâve edilmesi suretiyle binanın 
yeni gayrisâfi iradının bulunması iktiza eder. 

Bilgi edinilmesini ve gereğinin ona göre ifa
sı hususunun alâkadarlara tebliğini tamimen 
rica öderim. 

MALİYE BAKANI Y. 
Adnan Başer Kafaoğlu 
Gelirler Genel Müdürü 
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13 . 4 . 1968 
3. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Ko-

çaş'în, otomobille gelen turistlere dair Gümrük 
ve Tekel ve Turizm ve Tanıtma bakanlarından 
sorusu ve Turizm Bakanı Nihad Kür şad'm ya
zılı cevabı (7/457) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Gümrük ve Tekel Ba

kanlığı ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına müsa
adelerini saygılarımla arz ederim. 

Sadi Koçaş 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

Türkiye'ye otomobille gelecek turistlere ko
laylık göstermek ve bu suretle otomobilli tu
rizmi teşvik etmek amaciyle alındığını memnu
niyetle öğrendiğim, Türkiye'ye bir giriş - çıkış 
için karne döpasaj istenmesi hakkındaki kara
rın tatbikatında bâzı aksaklıklar müşahede edil
diği hakkında bilhassa Türk ve Arap pek çok 
kimseden şikâyetler dinledim. 

Yurt dışında bulunan işçi ve talebelerden de 
buna benzer şikâyetler duydum. Bu şikâyetler 
kısaca : 

1. — Türkiye'ye gelip bir süre kaldıktan son
ra başka bir yabancı memlekete gitmek için çı
kan, sonra kendi memleketine dönmek için tek
rar Türkiye'ye gelenlerin bu haktan faydalana-
madıkları, bu suretle istenilen teşvikin tam ya
pılamadığı, 

2. — Yukarıdaki imkândan yurt dışındaki 
Türkler faydalandırılmadıklan için, Türk işçi, 
talebe ve diğer vatandaşlarının bulundukları 
memleketlerin otomobil kulüplerinden karne 
döpasaj almak için çok yüksek masraf ve banka 
mektubu ücreti ödedikleri şeklindedir. 

Dünyanın birçok memleketlerinde bu forma
liteleri kolaylaştırmak için alınan pek çok ted
birlere şahsan şahidolduk. Türkiye'ye otomobil
le turist gelmesini büyük ölçüde teşvik edecek 
olan bu kabil kolaylıkların turistlere tatbiki, 
aynı zamanda yurt dışındaki Türk vatandaşları
nın yurda muvakkaten gidiş gelişlerinde büyük 
ölçüde masraftan kurtarılmaları için aynı usul
lerin bunlara da tatbiki hakkında ilgili bakan
lıklarca her hangi bir çalışma mevcudolup olma
dığının; yok ise, bu hususun faydalı mülâhaza 
edilip edilmediğinin yazılı olarak cevaplandı

rılmasına müsaadelerini saygılarımla arz ede
rim. 

T. C. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 

Bakanlık Sözcülüğü 
32 - 8381 

Konu : Cumhuriyet Sena
tosu Üyesi Sadi Koçaş'in 
yazılı soru önergesi Hk. 

4 . 7 . 1968 
Cumhuriyet Sentosu Başkanlığına 

İlgi : 11 . 6 . 1968 gün ve Genel Sekreterlik 
Kanunlar Müdürlüğü, 9104 - 524 - 7/457 sayılı 
yazılan. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Koçaş ta
rafından verilen otomobille gelen turistlere da
ir yazılı soru önergesi cevabı ilişikte takdim 
kılınmıştır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Nihad Kürşad 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 

Bakanlığımızca hazırlanıp Başbakanlık ta
mimleri ile sorumlu kuruluşlara duyurulan Tu
rizm sezonu tedbirlerimizden 1966 yılı tedbir
lerinde, otomobilleri ile yurdumuza gelen ya
bancılar için kolaylıklar temin edilmesi öngö
rülmüştür. 

Ayrıca; yapılan temaslar neticesinde, Tür
kiye Turing ve Otomobil Kurumu ile ilgili ku
ruluşlar arasında, bu konuda, toplantılar yapıl
dığı ve fakat halihazırdaki tatbikatta bir deği
şiklik yapılmadığı, buna sebebolarak da vergi 
kaçakçılığının gösterildiği öğrenilmiştir. " 

4. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Ko-
çaş'ın, Yayladağ gümrüğü tesislerine dair Tu
rizm ve Tanıtma ve Gümrük ve Tekel bakanla
rından sorusu ve Turizm Bakanı Nihad Kürşad'
ın yazılı cevabı (7/458) (1) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Turizm ve Tanıtma 

Bakanlığı ile Gümrük ve Tekel Bakanlığı tara-

(1) Gümrük ve Tekel Bakanı İbrahim Te
kindin cevabı 2 7.6. 1968 tarihli 56 ncı Birleşim 
tutanağındadır. 

— 411 — 
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fımdan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulmasmı saygılarımla arz ederim. 

Sadi Koçaş 
Cumhuriyet iSenatosu üyesi 

Otomobille son defa Lübnan'a yaptığım bir 
seyahatte yayladağ gümrüğümüzde: 

1. — Gümrük tesislerinde elektrik ve grup 
elektrojen mevcudolduğu halde gece 23,00 ten 
ten sonra elektrik yanmadığı, yolcuların gemici 
feneri ve lüks lâmbası ışığı ile gümrük ve pasa
port muamelelerinin yapıldığını, buna sebebola-
rak da yakıt tahsisatının kâfi olmaması yüzün-
dien saat 23,00 te grup elektrojenin çalıştırıl
madığını, 

2. — Gümrük ve pasaport muamelesinin ya
pıldığı odalarda en basit mefruşatın bulunmadı
ğı, mevcut masaların, saçtan mamul odun soba
sının, sandalyaların en iptidai bir şekilde bulun
duklarını müşahede ettik. 

Buna mukabil hemen karşımızdaki Suriye 
gümrüğünde ışıklandırma, mefruşat (Çelik masa 
ve koltuklar) ve gaz sobaları ile lüks olmamak
la beraber, temiz, muntazam ve medeni bir du
rum mevcuttur. Oldukça işlek bir hudut kapısı 
olan Yayladağ'dan Türkiye'ye giren her yaban
cının dikkatini çekecek, Türkiye hakkında ilk 
intibaı yaratacak, komşumuz Suriye ile muka
yeseler yapılmasına sebebolacak bu durumun 
ıslahının hiç de büyük külfetlere ve masrafla
ra sebebolmıyacağı aşikârdır. 

Hemen bizden evvel Sayın Gümrük ve Tekel 
Bakanımızın da teştif ettiğini memnuniyetle öğ
rendiğimiz bu hudut kapımızda yukarıda be
lirttiğim hususların süratle ıslah edilerek, Tu
rizm bakımından büyük ümitler beslediğimiz 

bu devrede, bilhassa Turizm yönünden değerli 
ve zaruri mütalâa ettiğimiz bu halin düzeltil
mesi için ilgili bakanlıklarca bir tedbir düşü
nülüp düşünülmediğinin yazılı olarak bildiril
mesine müsaadelerini saygı ile arz ederim. 

T.C. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 

Bakanlık Sözcülüğü 
31-8382/511 

4.7.1968 

Konu : Cumhuriyet Senatosu 
Üyesi Sadi Koçaş'm yazılı soru 
önergesi hakkında 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 11.6.1968 gün ve Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü 9105-511-7/458 sayılı yazı
ları 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Koçaş tara
fından verilen, Yayladağ gümrüğü tesislerine 
dair, yazılı soru önergesi cevabı ilişikte takdim 
kılınmıştır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Nihad Kürşad 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 

Gümrük kapılarının ışıklandırılması ve bu 
yerlerdeki tesislerin mefruşatının tamamlanarak 
çalışmaların daha düzenli bir hale getirilmesi 
için, 1965 - 1966 yıllarında Bakanlığımızca ha
zırlanan ve Başbakanlık tamimleri ile sorumlu 
kuruluşlara duyurulan Turizm sezonu tedbir
lerinde yer almıştır. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile yapılan son 
temaslarda 1969 yılı bütçesine bu hususta tah
sisat konulacağı ve aksaklıkların giderileceği 
öğrenilmiştir. 

6. — DÜZELTÎŞ 

5.7.1968 tarihli 60 ncı Birleşim tutanağı sonuna ekli 1150 S. Sayılı basmayazıda aşağıdaki düzel-
tişler yapılacaktır. 

1. Sayfa : 2 İçişleri Komisyonu raporu sonuna 

Siirt 
Abdurraihman Kavak 

Gaziantep 
Salih Tanyeri 

2. Sayfa : 5, Madde : 2 a) satır 2 deki 
«uğramış olan» ibaresi, «uğramamış olan» şeklinde düzeltilecektir. 
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Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkın daM 4841 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (D) 
fıkrasının değiştirilmesi ile ilgili 18 . 5 . 1967 tarih ve 864 sayılı. Kanunun ek 7 nci maddesinin 
3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifinin Bürinci maJddesinin ikinci oylamasında 

verilen oyların sonucu 
(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 105 

Kabul edenler : 101. 
Reddedenler : 4 
Çckinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 78 
Açık üyejlkler : 0 

[Kabıd edenler] 

TABİÎ ÜYELER ' 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Enıanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri üzdilek 
Selâhattin Özıgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYOxN KARAHİSAR 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapardı 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Celâl ettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 

Cemalettiıı İnkaya 
Nejat S arlı cali 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürüm 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergendi 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbaş Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebruro Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıbu.'un 
Fikret Gündoğan 
Rifat Öztürkeine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozuklar 
MÜiımin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrını 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusrc-t Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat ÇumraU 
Fakih özlen 

M ARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Kara öz 

MUŞ 
İsa Ilisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhaıı 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlıı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Rofet Rendcci 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Comal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
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TRABZON 
Ali Şak ir Ağ an oğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Safchk Artukmae 

ZONGULDAK 
Ahnıet Detairvüeie 

Meihnıet Ali Pestilei 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Vehap Güvene 

KARS 
Mehmet Hazer 

[Reddedenler] 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEE 
Hayri Dener 

Sadi Koçaş 
Zerin Tüzıün 

[Oya katıl mıy anlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet Öz güneş 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaeh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Halil Goral 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılnıaatürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
(B.) 

ÇANAKKALII 
Nahit Alt an 
Ziya Termen 

ÇORUM 
M. Şevket Öizjçetm 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topal oğlu 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Öznıen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin AÎTyurt 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan BaruteuJoğlu 
Oral Karalosmanioğlu 
A. Orhan Süersaıı 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Hüseyin Öztürk 

TOKAT 
Zihni Betil 

URFA 
İ. Eteni Karakapıeı 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
îsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadîı 
Hidayet Aydıner 
Mehmet İzmen 
Fahri Eorutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madan oğlu 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen 
Ragıp Ün er 
Âdil Ünlü 
Su a d Hayri Ürgüplü 

• c * ^ 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğ-i Hükümeti arasında 
28 Şubat 1967 tarihinde Ankara'da imzalanan Türk - Sovyet hududunun yeniden işaretlenmesi 
(Rödemarkasyonu) hakkında Protokol ile bu Pro Lokole ek teknik Protokol ve yeniden işaretleme 
(Rödemarkasyon) islerinde çalışan personelin T ark - Sovyet hududundan geçiş ve diğer taraf 
arazisinde muvakkat kalış esaslarının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısına 

veriler, oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Salâhattin Özgür 
Haydar Tunckanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 

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

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

Üye s<* 
Oy vere 

Kabul ed^ 
Reddedc 

Çekins< 

iyisi : 183 
nler : İl:1. 
n7.er • İLİ 
nler : 0 
^rler : 0 

Oya katılmıyanlar : 70 
Acık üyelikler : 0 

[Kabul e 

AYDIN 
Ali Gel âlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettiıı înkaya 
Nejat Sarhcalı 

BİTLİS 
Orhan Kürüm 

BTTRDUR 
ü. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Eı tuğ 
Salim Hazerdağh 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 

denlerj 

Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GtMÜŞANR 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçinc 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Müimin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Camlıca 

j 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeeligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fakih özlen 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
\- Et cm Erdinç 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanloğlu 
A. Orhan Süeraaaı 

- Ruhi Tutnakaaı 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdur rahman Bay ar 

MUĞLA 
ilyas Karaöz 

MUŞ 
i'sa llisan Bingöl 
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Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SÎYAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Rifat Öçten 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Ünaldı(Bşk. Y.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AMASYA 
Maeit Zeren (BşkY.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Yiğit Köker 
Man sur Ulusoy 

ANTALYA 
Akif Tekin ( t Â.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmaztüjrk 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
II. Enver Işıklar 

BURSA 
İ. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğru 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

IÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkeîâmoğlu 

KARS 
S im Atalay (Bşk. Y.) 
Mehmet Hazer i 

KAYSERİ I 
Sami Turan j 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
/ili Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

KIRŞEHİR 
Halil Ö/zmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Osman Nuri Canpolat 
Mehmet Varışlı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Baruteıuoğlu 

MARDİN 
Abdülkerim İSaraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
I Osman Salihoğlu 
I SİVAS 
I Hüseyin öıztürk 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMIIURBAŞKA ^ LN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadh 
Hayri Dener 
Sadi Koçaş 
Zerin T üz ün 
Rag'.p Ün er 

TEKİRDAĞ 
Llayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Beti! 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hoeaoğlu 

URFA 
İ. Eteni Karakapıeı 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Ahmet Demiryüce 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydme? 
Vehap Güvene 
Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madan oğlu 
Nadir Nacli 
Tayfur Sökmen 
Âdil Ünlü 
Sun.d Hayri Ürgüplü 

[Oya kaUJmıyanlar] 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

60 NCI BİRLEŞİM 

5.7.1968 Cuma 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . —Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve görev
leri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı mad
desinin (D) fıkrasının değiştirilmesiyle ilgili 
18 . 5 . 1967 tarih ve 864 sayılı Kanunun ek 7 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine da
ir kanun teklifinin Millet Meclisince kabul edi
len metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporları (Millet Meclisi 2/624; Cum
huriyet Senatosu 2/244) (S. Sayısı : 1130 a 
2 nci ek ) [Dağıtma tarihi : 4 .7 .1968] 

n 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 931 saydı İş Kanununun 110 ncu mad
desinde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal işler ve Bayın
dırlık, Ulaştırma ve imar - iskân komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 1/471; Cumhuriyet 
Senatosu 1/897) (S. Sayısı : 1141) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 7 .1968] 

2. — Kore savaşına katılan Mehmet Mir-
zaoğlu 1928 doğumlu Hacı Altıner'e vatani hiz
met tertibinden maaş bağlanması hakkındaki 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve iktisadi 
İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(Milet Meclisi 2/355; Cumhuriyet Senatosu 
2/247) (S. Sayısı : 1146) [Dağıtma tarihi : 
4.7.1968] 

»o<t 





Toplantı 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 1146 

Kore savaşına katılan Mehmet Mirzaoğlu 1928 doğumlu Hacı Al
tmer'e vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkındaki ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları 

raporları (Millet Meclisi 2 /355 ; Cumhuriyet Senatosu 2/247) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 433) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2590 - 2/355 

16 . 4 . 1968 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 12 .4 .1968 tarihli 73 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, Kore Savaşına katılan Mehmet Mirzaoğlu 1928 doğumlu Hacı Altmer'e vatani 
hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkındaki kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Milet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 26 . 7 . 1966 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 12 . 4 . 1968 tarihli 73 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 433) 

Malî ve İktisadi işler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 

Esas No. : 2/247 
Karar No. : 8 

2 . 7 . 1968 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale duyurulan Kore Savaşına katılan 'Mehmet Mirzaoğlu 1928 doğumlu 
Hacı Altmer'e vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkında kanun teklifi, Komisyonumuz
da ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle her yönden tetkik ve ımüzakere edildi. 

Teklifin gerekçesinde tafsilen belirtilen hususlar ve bunlara mütedair toplantıda hazır bulunan 
temsilcilerin verdikleri tamamlayıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden ba
his konusu kanun teklifi Millet Meclisi Genel Kurulunca 'kabul edilen şekli ile aynen kabul edıillımiş-
tir. 
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Havalesi gereğince, öncelik ve ivedilikle görüşülmesi dileği ile Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 

Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunudur. 

Başkan 
Balıkesir 

Mehmet Güler 

Erzurum 
Osman Alihocagil 

Giresun 
İhsan Topaloğlu 

Sözcü 
Muş 

îsa Bingöl 

Maraş 
Adnan Karakügük 

Saımısun 
Rıza Isıtan 

Afyon K. 
Y. Kemal Şenocak 

Muğla 
îlyas Karaöz 

Tabiî Üye 
M. Şükran özkaya 

Çanakkale 
Ziya Termen 

Ordu 
Bekir Sıtkı Baykal 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Mehmet îzmen 

Diyarbakır 
Azmi Erdoğan 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. 2/247 
Karar No. 84 

2 . 7 . 1968 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 12 . 4 . 1968 tarihli 73 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Kore Savaşına katılan Mehmet Mirza oğlu 1928 doğumlu Hacı Altmer'e 
vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkındaki kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığı
nın 16 . 4 . 1968 tarihli ve 2590 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderil
mekle, Komisyonumuzun 2 . 7 . 1968 tarihli Birleşiminde Hükümet adına Devlet Bakanı Sadık 
Tekin Müftüoğlu da hazır bulunduğu halde tct'Jİ'k ve müzakere olundu. 

I - Teklif, Kore Savaşında üstün kahramanlıklar gösteren Hacı Altmer'e, hayatta olduğu 
müddetçe vatani hizmet tertibinden her ay 500 lira maaş verilmesini öngörmektedir. 

Kanun teklifinin gerekçesinde; Hacı Altmer'in 1950 de Kore savaşma er olarak iştirak ettiği 
ve gösterdiği kahramanlıkların dünya kamu oyunda geniş yankılar yarattığı, bu kahramanlıkla
rın sonucu olarak kendisine pek çok nişan, madalya ve beraatler tevcih olunduğu, ayrıca, Ame
rika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanının özel davetlisi olarak bir yıl süre ile Amerika'da mi
safir edildiği belirtilmektedir. 

Hacı Altmer'in bugün, türlü tedaviler gören ve fakat Kunuri savaşlarında aldığı 14 yaranm 
muhtelif tesirlerinden kurtulamıyarak bilhassa kafasına isabet eden şarapnelin yaptığı beyin sar
sıntısı sebebiyle asabi rahatsızlıklar içinde, çalışamaz ve kalabalık olan aile efradını geçJmdiremez 
hale geldiği anlaşılmaktadır. 

Kendisine, Amerika Birleşik Devletleri eyaleti erince tanınmış bulunan çeşitli maddî imkânları 
da vatandan ayrılmak istememesi sebebiyle kabul etmiyen Hacı Altmer'in hastalık ve yoksulluk 
içinde kalarak rızkını vatan toprakları dışında aramasına ra;zı olmıyan Komisyonumuz, bir ka
dirşinaslık örneği olarak telâkki ettiği teklifi uyj-un görmüş ve benimsemiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen 1 nci, 2 n i ve 3 ncü maddeler Komisyonumuzca da aynen 
kabul edilmiştir. 

III - Teklifin Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması 
kararlaştırılmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1146) 
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Grenel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Bu Eaporda Başkan 
ve Sözcü 
Sakarya 

0. Salihoğlu 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Kâtip 
Uşak 

M. F. Atayurt 

Trabzon 
ö. L. Hocaoğlu 

Cumhurbaşkanınca S. 
R. Üner 

Van 
Söz hakkım saklıdır 

F. Melen 

Ü. Aydın 
İ. C. Ege 

Yozgat 
İ. Yeşilyurt 

Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

Kore Savaşına katılan Mehmet 
Mirzaoğlu 1928 doğumlu Hacı 
Altıner'e vatani hizmet terti
binden maaş bağlanması hak

kında kanun teklifi 

MADDE 1. — Kore Savaşın
da emsalsiz üstün kahraman
lıklar gösteren, Sarıkamış ilçe
si Karaurgan bucağı îslâmsor 
köyünden Mehmet Mirzaoğlu 
1928 doğumlu Hacı Altmer'e 
hayatta bulunduğu müddetçe 
vatani hizmet tertibinden ayda 
500 lira maaş bağlanmıştır. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu 
Maliye Bakanı yürütür. 

Malî ve iktisadi İşler 
Komisyonunun kabul 

ettiği metin 

Kore Savaşma katılan Mehmet 
Mirzaoğlu 1928 doğumlu Hacı 
Altıner'e vatani hizmet terti
binden maaş bağlanması hak

kında kanun teklifi 

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

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

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

Bütçe ve Plan Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Kore Savaşına katılan Mehmet 
Mirzaoğlu 1928 doğumlu Hacı 
Altıner'e vatani hizmet terti
binden maaş bağlanması hak

kında kanun teklifi 

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

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

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü m^adde 
aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1146) 





Toplantı : 7 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1148 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvele bâzı kadrolar eklenmesine dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Geçici Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/447; Cumhuriyet 

Senatosu 1/906) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 686) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 3 . 7 . 1968 

Kanunlar Mudilrlüğü 
Sayı : 5525 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 3 . 7 . 1968 tarihli 84 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanıma bağlı 
(1) sayılı cetvele bâzı kadrolar eklenmesine dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı Y. 

Nurettin Ok 

Not : Bu tasarı 11 . 12 . 1967 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 3 . 7 . 1968 tarihli 84 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 686) 

Geçici Komisyon raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyonu 4 . 7 . 1968 
Esas No. : 1/906 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 3.7.1968 tarihli 84 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvele bâzı kadrolar eklenmesine dair kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 
3.7.1968 tarihli ve 5525 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, 
Geçici Komisyonumuzun 4 Temmuz 1968 tarihli Birleşiminde ilgili temsilciler de hazır bulundukları 
halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Millet Meclisi metni, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesine 80 aded asistan kadrosu veril
mesini ve bunlardan 40 adedinin (L) cetveline alınmasını öngörmektedir. 

Tasarının gerekçesinde de belirtildiği üzere, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinin teşkilât Ka
nunu, 1948 yılında, on yıllık bir sürenin ihtiyaçları dikkate alınarak kabul edilmiş olduğu halde, 
bugüne kadar hiçbir ilâve yapılmadan uygulanmaktadır. 
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Kuruluşunda sadece 50 kadar öğrenciye dört yıllık lisans öğretimi yapan Fen Fakültesi, bugün 

2 000 aşan öğrenciye lisansdan başka, altı yıllık yüksek lisans, yüksek mühendislik ve doktora öğ
retimi yapacak kadar gelişmiş bulunmaktadır. Üç kademeli bu öğretim ile, buna paralel araştırma
lar; matematik, astronomi, fizik ,kimya, botanik, jeoloji ve zooloji dallarında yapılmaktadır. 

Fakültenin bundan 20 yıl önce tesbit edilen asistan kadrosu ise sadece 75 ten ibaret olduğu ci
hetle; öğretim ve araştırmanın zamanın şartlarına uygun olarak ilerlemesi, ayrıca öğrenci sayısının 
artmış olması, Fakültenin asistana olan ihtiyacım da artırmış ve halen mevcut asistan miktarı, 
yetersiz bir seviyede kalmıştır. Nitekim. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, İkinci Beş Yıllık 
Plân için asistan mevcudunun 75 ten 230 a çıkarılmasını talebetmdş bulunmaktadır. 

Fen Fakültelerinin asistan kadroları meselesini, sadece bu fakültenin ihtiyaçları açısından ele 
almak, bu önemli konuyu tam mânasiyle ortaya koymaya kifayet etmiyecektir. Gerçekten, fen 
fakültelerinde asistanlık müessesesi, memleketimizin yegâne fen adamı kaynağını teşkil etmekte
dir. Bu koınu, yalnız üniversitelerimizin ve temel bilimlerin zamanımızda dünyadaki önemi bakı
mından okluğu kadar, gün geçtikçe gelişen sanayiimizin ve bunun sonumda mlillî ekonomimizin 
gelişmesi bakımından da büyük önem taşımaktadır. 

Bu itibarla, Fen Fakültesinin bugünkü asistan ihtiyacını kısmen de olsa karşılayabilmek mak-
sadiyle hazırlanmış bulunan tasarı, komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen 1 nci, 2 nci ve 3 ucü maddeler ilişik cetvellerle birlikte Ko
misyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

III - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul
ması da kararlaştırılmıştır. 

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

Başkan 
Elâzığ 

C. Ertuğ 
İstanbul 

H. Berkol 

Sözcü 
Trabzon 

Ö. L. Hocaoğlu 
Bitlis 

O. Kürüm 

1. 

Kâtip 
Kastamonu 
M. Çamlıca 

Trabzon 
A, 8. Ağanoğlu 

Yozgat 
Yeşilyurt 

Cumhurbaşkanınca S. Ü 
R. Üner 

Sivas 
H. Öztürk 

MİLLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hak
kındaki 5239 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvele bâzı kadrolar eklenmesine dair kanun ta

sarısı 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Fen Fakültesi kısmına, ilişik 
(1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiş, (2) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolar (L) cetveline 
alınmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkın
daki 5239 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele 
bâzı kadrolar eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 ncü madde aynen kaibul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 1148) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metne bağlı 
cetveller) 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Görevin çeşidi Aded Aylık 

7 Asistan 
8 » 
9 » 

20 
30 
30 

800 
700 
600 

[2] SAYILI CETVEL 

10 
15 
15 

800 
700 
600 

7 Asistan 
8 » 
9 » 

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metne bağlı 
cetveller) 

[1] SAYILI CETVEL 

Millet Meclisi metnine bağlı (1) sayılı cet
vel aynen kabul edilmiştir. 

[2] SAYILI CETVEL 

Millet Meclisi metnine bağlı (2) sayılı cet
vel aynen kabul edilmiştir. 

!>•<( 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1148) 





Toplantı : 7 i 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | 

Millî Eğitim Bakanlığı meslekî ve teknik öğretim okulları öğretmen
lerinin intibakı hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonu raporu 

(Millet Meclisi 2 /606; Cumhuriyet Senatosu 2/250) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 685) 

Millet Meclisi 4.7. 1968 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğil 
Say?: 5644 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 3 . 7 . 1968 tarihli 84 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, Millî Eğitim Bakanlığı meslekî ve teknik öğretim okulları öğretmenlerinin 
intibakı hakkında kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. "'^"J? i 
Millet Meclisi Başkanı Y. 

Nürettin Ok 

Not: Bu teklif 27 . 12 . 1967 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 3 . 7 . 1968 tarihli 84 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 685) 

Geçici Komisyon raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyonu 4 . 7 . 1968 
Esas No. : 2/250 

Karar No. : 3 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 3 . 7 . 1968 tarihli 84 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle 'görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Millî Eğitim Bakanlığı meslekî ve teknik öğretim okulları öğretmenleri
nin intibakı hakkında kanun teklifi, Komisyonumuzun 4 Temmuz 1968 tarihli 'Birleşiminde ilgili 
Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Teklif, meslek öğretmen okulu mezunu öğretmenlerle, kız teknik ve erkek teknik öğretmen 
okulu mezunu öğretmenler arasında mevcut maaş farklılığının ortadan kaldırılmasını öngörmekte
dir. 

Bilindiği üzere, kız ve erkek sanat enstitülerine meslek dersi ve atelye öğretmeni yetiştiren öğ
retmen okulları ilk kuruluşlarında «'Meslek öğretmen okulu» adı altında faaliyet »göstermiş ve mem
leketin teknik personele olan ihtiyacını kısa zamanda karşılamak üzere bu okulların talhsil süresi 
üç yıl olarak tesbit edilmişti. 

Bilâbara, okul ve öğretmen mevcutları istikrar bulunca, adı geçen okulların bünyelerine halel 
gelmemek şartı ile tahsil süreleri üç yıldan dört yıla çıkarılmış ve adları da «Kız teknik ve erkek 
teknik öğretmen okulu» olarak değiştirdlmiftir, 
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Ancak, bu değişikliklerden sonra; meslek öğretmen okulu -mezunlarının vazifeye 25 lira aslî 
maaşla başlattırılmalarına karşıbk, Teknik öğretmen Okulunu (bitirenler için Ibaşlangıç maaşının 
30 lira olarak kabul edilmesi, ortaya (bariz bir eşitsizliğin çıkmasına sebeb olmuştur. Filhakika, tek
nik öğretmen okullannm mezunları 30 lira aslî maaşla vazifeye başlamış olduklarından, kısa zaman 
içinde kendilerine öğretmenlik yapmış olan eski mezunları maaş bakımından geride bırakmışlar
dır. 

Kanun teklifinin gerekçesinde; 5242 sayılı Kanunla bir kısım ilkokul öğretmenlerinin ve 6273 
sayılı Kanunla da ilk ve ortaöğretim öğretmenlerinin maaş intibakları yapılmasına rağmen, söz 
konusu kanunlara meslekî ve teknik öğretmen okulları meslek ve atelye öğretmenlerimin dâhil 
edilmemesi sebebiyle, mağduriyetlerin halen devam ettiği belirtilmekte; ve 720 elemanın istifa
desi nıaksadiyle bu kanun teklifinin hazırlandığı ifade olunmaktadır. 

Memleketimizin gelişmesinde faal vazife alacak olan teknik elemanları yetiştiren öğretmen
lerin eski yıllardan intikal eden mağduriyetlerinin giderilmesi suretiyle, bu elemanların meslek
lerine bağlılıklarının devamını sağlıyaeak olan tekMf komisyonumuzca da uygun mütalâa edil
miş ve benimsenmiştir. 

I I - Millet Meclisince kabul edilen 1 nci, 2 nci, 3 neti ve 4 neti maddeler komisj^onumuzca da 
aynen kabul edilmiştir. 

III - Teklifin Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulma
sı da kararlaştırılmıştır. 

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

Başkan Sözcü Kâtip 
Elâzığ Trabzon Kastamonu Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

C. Ertuğ Ö. L. Hocaoğlu M. Çamlıca R. Üner 

Bitlis İstanbul Trabzon Sivas 
O. Kürüm H. Berkol A. Ş. Ağanoğlu H. Özti'ırk 

Yozgat 
t. Yeşilyurt 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Millî Eğitim Bakanlığı meslekî ve teknik öğre
tim okulları öğretmenlerinin intibakı hakkında 

kanun teklifi 

MADDE 1. — ıBu karuun yürürlüğe girdiği 
tarihte Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî 
ve teknik öğretim okullarında öğretmenlik ya
panlarla bu okullar öğretmenliğinden gelip 
Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşki
lâtında çalışamlardatn : 

ıKız ve erkek (meslek öğretmen okulları ile 
yurt içinde veya dışında bu okullara muadil 
tahsil veren okullardan mezun olduktan sonra 
3007 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin B, C, D 
ve E fıkralarıma göre tâyin edilip 30 liradan 
dün maaş veya ücretle vazifeye başlatılmış 

GEÇİCİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Millî Eğitim Bakanlığı meslekî ve teknik öğre
tim okulları öğretmenlerinin intibakı hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Müüet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (»S. Sayısı : 1149) 



((Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

olanlar vazifeye başladıkları tarihten itibaren 
mebde maaşları 6 ay 26 lira aslî maaşta çalış
tıktan sonra (30) lira olmak ve başarılı geçen 
her üç yılda bir terfi ettirilmek suretiyle inti
bakları yapılır. 

Yapılan intibak neticesinde maaşları yük
seltilenlerin artan yılları bu kanunla yükselti
len son maaş derecesinde geçmiş sayılır. Ancak, 
yapılacak yükseltmeler bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte alınan aylığın iki üst derecesini 
ve ikd kıdem yılını geçemez. 

MADDE 2. — Bu kanunun birinci madde
sinde yazılı şartları haiz olanlardan kendi ar
zuları ile -meslekten ayrılmış olup da bu kamu
nun yayınından evvel veya sonra tekrar mesle-
ke dönmüş veya dönecek olanlar da bu kanun 
hükmünden faydalanır. 

GEÇİCİ MADDE — Hizmet durumlarına 
göre aylığı yükseltilenlere, bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten başlamak üzere, yükselti
len aylıkları ödenir. Geçmiş yıllar için aylık far
kı ödenmez. 

Ancak, bu kanuna göre yeniden intibakları 
yapılanların, eski derece tutarları üzerinden ke
silmiş bulunan kesenek, karşılık ve artış fark
ları ile yeniden tesbit edilecek derece tutarları
na göre kesilmesi gereken kesenek, karşılık ve 
artış farkları arasındaki farklar kurumca lıe-
isaplanarak toplamı ilgililer adına borç kayde
dilir ve aylıklarından ayrıca her ay % 10 ora
nında kesilerek Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına gönderilir. 

MADDE 3. — Bu kanım yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Ma
liye ve Millî Eğitim bakanları yürütür. 

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabuü. edilen 
2 nci madde aynen kabul edümEştib. 

GEÇİCİ MADDE — Millet Meclisince kabul 
odüLen geçici madde aynen kabul ediHmişir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince ıkabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edilen 
4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1149) 





Toplantı : 7 I i Ü A 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : S I 5 1 1 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliği Hükümeti arasında 28 Şubat 1967 tarihinde Ankara 'da imza
lanan Türk - Sovyet hududunun yeniden işaretlenmesi (Rödemar
kasyonu) hakkında Protokol ile bu Protokole ek Teknik Protokol ve 
yeniden işaretleme (Rödemarkasyon) işlerinde çalışan personelin 
Türk - Sovyet hududundan geçiş ve diğer taraf arazisinde muvak
kat kalış esaslarının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu İçişleri, Millî Savunma ve Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma komisyonları raporları (Millet Meclisi î / 4 0 2 ; Cumhuriyet 

Senatosu. 1/902) 

(NTot : Millet Meclisi S. Sayısı : 702) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 15 . 6 . 1968 
Sayı : 4811 - 1/402 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 12 . 6 . 1968 tarihli 75 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliği Hükümeti arasında 28 Şubat 1967 tarihinde Ankara'da imzalanan Türk - Sovyet hudu
dunun yeniden işaretlenmesi (Rödemarkasyonu) hakkında Protokol ile bu protokole ek teknik 
protokol ve yeniden işaretleme (Rödemarkasyon) işlerinde çalışan personelin Türk - Sovyet hu
dudundan geçiş ve diğer taraf arazisinde muvakkat kalış esaslarının, onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 17 . 7 . 1967 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 10 ve 12 . 6 . 1968 tai'ihli 74 ve 75 nci Birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 702) 
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içişleri Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/902 
Karar No. : II 

27 . 6 . 1968 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 'Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti ara
sında 28 Şubat 1967 tarihinde Ankara'da imzalanan Türk - Sovyet hududunun yeniden işaretlen
mesi (Rödemarkasyon) hakkımda protokol ile bu protokole ek teknik protokol ve yeniden işaret
leme i(Rödemarkasyon) işlerinde çalışan personelin Türk - Sovyet hududundan geçiş ve diğer ta
raf arazisinde (muvakkat kalış esaslarının, onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısı, ilgili bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle 'komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

•Gerekçede sarahaten belirtilen hususlar uygun görülerek tasarı komisyonumuzca da aynen ka
bul edilmiştir. 

Mevzuun önemi nazarı itibara alınarak, tasarının öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temenniye 
şayan görülmüştür. 

Havalesi gereğince »Millî Savunana Komisyonu-la tevdi buyurıulmak üzere Yüksek Başkanlığa 
saygı ile sunulur. 

Başkan 
Boırsa 

C. Ortaç 

Sözcü 
Aydın 

C. Coşkun 

Kâtip 
Mardin 

K. Saraçoğlu 
Tokat 

A. Altuntaş 

Niğde 
H. A. Göktürk 

Tabiî Üye 
M. Ataklı 

Sinop Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
N. İnebeyli O. Koksal 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma 

Komisyonu 
Esas No. : 1/902 

Karar No. : 7 

4 . 7 . 1968 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti ara
sında 28 Şubat 1967 tarihinde Ankara'da imzalanan Türk (Sovyet Hududunun yeniden işaretlen
mesi (Rödemarkasyoıî) hakkında protokol ile bu protokole ek teknik protokol ve yeniden işaret
leme (Rödemarkasyoıî) işlerinde çalışan personelin Türk Sovyet hududundan geçiş ve diğer 
taraf arazisinde muvakkat kalış esaslarının, onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısının Millet Meclisinde kabul edilen metni ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonu
muzda müzakere edildi: 

Kanun tasarısının tümü üzerinde cereyan ed ıı müzakereler ve ilgili bakanlıklar temsilcileri
nin vâki izahatından sonra Millet Meclisi metni:ıin aynen kabulüne karar verilmiştir. 

Yalnız protokol metnimin (Sayfa 5) ikinci maddesinin (a) bendinde matbaada hatalı olarak 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1150) 
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basılan (uğramış) kelimesi Dışişleri 'Bakanlığındaki asıl metne uygun olarak (uğramamış) olarak 
düzeltilmesi gerekir. 

Konunun ehemmiyetini dikkate alan komisyonumuz, mütaakıp komisyon ve Genel Kurulda da 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda temenni kararı almış bulunmaktadır. 

Dışişleri Komisyonunda görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Komisyon Başkanı 
İstanbul 

T. Arıburun 

İçel 
T. Özdolay 

Bu raporda sözcü 
İzmir 

0. Kor 

Kayseri 
S. Turan 

Kâtip 
Samsun 

/ / . E. Işıklar 

Tabiî Üye 
F. Özdilek 

Ankara 
M. Ulusoy 

. Cumhurbaşkanmc 
S. Koçaş 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtına Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 

Karar No. 9 
Esas No. 1/902 

4 . 7 . 1968 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında 
28 Şubat 1967 tarihinde Ankara'da imzalanan Türk - Sovyet hududunun yeniden işaretlemmesi 
(Rödemarkasyonu) hakkında Protokol ile bu protokole ek Teknik Protokol yeniden işaretleme 
(Rödemarkasyon) işlerinde çalışan personelin Türk - Sovyet hududundan geçiş ve diğer ta^af 
arazisinde muvakkat kalış esaslarının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı Ko
misyonumuzun 4 . 7 . 1968 günkü toplantısında ilgili bakanlık temsilclilerinin ele iştirakiyle in
celendi ve görüşüldü. 

Tasarıma! gerekçesinde belirtilen hususlar Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden 
Millet Meclisi metni aynen kabul edilmiştir. . 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulum tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Samsun 

'. Tevetoğlu 

Elâzığ 
C. Ertuğ 

Bu Kanımda Sözcü 
İstanbul 

T. Arıburun 

Konya 
F. Halıcı 

Çorum 
S. Yalçuk 

Ağrı 
8. Türkmen 

Kırşehir 
H. özmen 

Kütahya 
0. Akça 

Urfa 
/. E. Karakapıcı 

Cnıo,h.u,riyet Senatosu ,(!8. Sayısı : 1150) 
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MÎLLET MECLİSİNİN KABUL BTTİ&İ 

METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında 
28 Şubat 1967 tarihinde Ankara'da imzalanan 
Türk - Sovyet hududunun yeniden işaretlenmesi 
(RÖdemar&asyonu) hakkında Protokol ile bu 
Protokole ek teknik Protokol ve yeniden işaret
leme (Rödemarkasyon) işflerinde çalışan perso
nelin Türk -' Sovyet hududundan geçiş ve diğer 
taraf arazisinde muvakkat kalış esaslarının, 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
Hükümeti arasında 28 Şubat 19*67 tarihinde An
kara'da imzalanan, Türk - Sovyet hududunun 
yeniden işaretlenmesi 'hakkında Protokol ile hu 
Protokole ek teknik Protokol ve yeniden işaret
leme işlerinde çalışan personelin Türk - Sovyet 
•hududundan geçiş ve diğer taraf arazisinde mu
vakkat kalış esaslarının onaylanması uygun 'bu
lunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN . . . . . 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sos-
yalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında 
28 Şubat 1967 tarihinde Ankara'da imzalanan 
Türk - Sovyet hududunun yeniden işaretlenmesi 
(Rödemarkasyonu) hakkında Protokol ile bu 
Protokole ek teknik Protokol ve yeniden işaret
leme (Rödemarkasyon) işllerinde çalışan perso
nelin Türk - Sovyet hududundan geçiş ve diğer 
taraf arazisinde muvakkat kalış esaslarının, 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kalbul edilen 
2 n-ci madde aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kalbul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı ; 115Ö) 
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MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında 
28 Şubat 1967 tarihinde Ankara'da imzalanan 
Türk - Sovyet hududunun yeniden işaretlenmesi 
(Rödemarkasyonu) hakkında Protokol ile bu 
Protokole ek teknik Protokol ve yeniden işaret
leme (Rödemarkasyon) işlerinde çalışan perso
nelin Türk - Sovyet hududundan geçiş ve diğer 
taraf arazisinde muvakkat kalış esaslarının, 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

DIŞİŞLERİ, TURİZM VE T A N I M A KOMİS
YONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında 
28 Şubat 1967 tarihinde Ankara'da imzalanan 
Türk - Sovyet hududunun yeniden işaretlenmesi 
(Rödemarkasyonu) hakkında Protokol ile bu 
Protokole ek teknik Protokol ve yeniden işaret
leme (Rödemarkasyon) işllerinde çalışan perso
nelin Türk - Sovyet hududundan geçiş ve diğer 
taraf arazisinde muvakkat kalış esaslarının, 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

. . > . - *>&<( 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1150) 




