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1. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Başkan, Avrupa Konseyinin kuruluş yıldö
nümü münasebetiyle, Konseyin amaç ve çalış
ma alanları ile başarılarını ifade ve Avrupa gü
nünün tüm insanlar için iyi ve mutlu günlere 
erişmenin yakın ve gerçek bir tarih olması dile
ğinde bulundu. 

Malatya Üyesi Hamdi özer; geçen birleşim
de kendisine vâki isnadı ret ile evini nasıl yap
tırdığını anlattı ve her Parlömantere mal beya
nında bulunma mecburiyetinin konulmasının 
bu gibi itham ve iftiralar? önliyeceğini beyan et
ti. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Kasım Gülek; Av
rupa günü münasebetiyle, Konseye nasıl girdi
ğimizi anlattı ve bugün Konseyin ileri derecede 
kuvvetli bir üyesi olduğumuzu ve Türkiye'nin 
Avrupa Birliği yolunda hizmete devam edeceği
ni belirtti. 

Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan; memurların 
durumuna temasla, Personel Kanununun geti
rilmemesinin mahzurlarını ifade etti. 

Maliye Bakanı Mesut Erez: Personel Ka
nunu hazırlıklarının son safhalasına geldiğini 
karşılığının bütçeye konduğunu, gecikmelerin 
konunun çok teknik olmasından ileri geldiğini 
belirtti. 

Tabiî Üye Suphi Gürsoytrak'm Türk Hava
yolları ve Uçuş Servisi Anonim Ortaklıkları iş
letmelerindeki huzursuzluk konusunda araştır
malarda bulunmak üzere bir Cumhuriyet Se
natosu Araştırma Komiyonu kurulmasına dair 
önergesi okundu ve Başkanlıkça İçtüzüğe göre 
gereğinin yapılacağı bildirildi. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Nadir Nadi'nin, 
Cumhuriyet Senatosu Üyeliğinden istifası* ve bu 
talebin Genel Kurula arzına dair Başkanlık Di
vanı tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa ek ka
nın tasarısı tümü üzerinde bir süre görüşüldü. 

Tasarıyı görüşen Geçici Komisyonun Anaya
sanın 85 nci maddesine uygun olarak teşkil edil
mediği cihetle, tasarının Başkanlığa geri veril
mesine dair önerge kabul olundu ve tasarı Baş
kanlığa iade edildi. 

7 Mayıs 1970 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere birleşime, saat 19,42 de, son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Eskişehir 
Sırrı At alay Ömer TJcuzal 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Âdil Ünlü 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 

1. — Silâhlı Kuvvetlerde «förevli muvazzaf 
veteriner hekimlere de tazminat verilmesi hak
kında kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savun
ma ve Bütçe ve Plân komisyonları rapor
ları (Millet Meclisi 2/18, Cumhuriyet Senatosu 
2/290) (S. Sayısı : 1410) 

2. — 930 sayılı Tasarruf Bonoları ihracı 
hakkındaki Kanunun geçici 1 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum

huriyet Senatosu Bütçe .ve Plân Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/199, Cumhuriyet Se
natosu 1/1096) (S. Sayısı : 1411) 

3. — Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve 
Teknik öğretim okulları öğretmenlerinin inti
bakı hakkındaki 1064 «ayılı Kanunun 1 nci 
maddesine 2 ek madde ilâvesine ve geçici mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 2/61; 
Cumhuriyet Senatosu 2/286) (S. Sayısı : 
1412) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — BaşkanveMli Sim Atalay 
KÂTİPLER : Sami Turan (Kayseri), Âdil ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 66 ncı Birleşimi açıyorum. Yeter sayı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Kars Üyesi Mehmet Hazer'in, geçen 
birleşimde gündem dışı konuşan bir üyenin bir 
sözüne verdiği cevabın o üyenin şahsına mahsus 
ve münhasır bulunduğuna dair demeci. 

' MEHMET HAZER (Kars) — Geçmiş tuta
nak hakkında söz istiyorum. Bir hususu tavzih 
edeceğim. 

BAŞKAN — Geçmiş tutanak hakkında, han
gi hususta? 

MEHMET HAZER (Kars) — Geçen birle
şimde benim ifademe uymıyan, ve benim ifade 
etmediğim bir hususu düzeltmek için söz isti
yorum. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Söyle
mediğini söylediler. 

BAŞKAN — Hangi hususu^ tavzih edeceksi
niz? 

MEHMET HAZER (Kars) — Benim söyle
mediğim bir husus yanlış olarak zapta geçtiği 
için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Geçen tutanak yalnız muay
yen bir hususun düzeltilmesidir, o hususu siz 
ifade edeceksiniz, Başkanlık o ifade ettiğiniz 
hususu bilecek ve ona göre size söz verecek. 

MEHMET HAZER (Kars) — Ne kütleye, 
ne sınıfa hitabetmediğim halde, bunlara hita-
bettiğim ifade edilmiştir, onu tavzih edeceğim. 

BAŞKAN — Yalnız bu hususa münhasır ol
mak üzere buyurun. 

MEHMET HAZER (Kars) — Değerli arka
daşlarım, geçen birleşimde tashihine, tavzihine 
imkân bulamadığım bir hususu, zabıtlarda tas
hih ve tavzih etmek için huzurunuzu işgal edi
yorum. 

Yüce heyetinizce de hatırlanacağı üzere, 
gündem dışı konuşmaların hududunu aştığı yo
lunda, usul hakkında yaptığım bir konuşmada, 

bir arkadaşın, bu izahım sırasında, «yarası 
olan gocunur» tarzındaki sataşması üzerine, 
vâki olan cevabım tamamiyle o arkadaşa ve 
muhatabına mahsus ve münhasırdır. Bunu baş
ka istikametlerde izah etmek, esastan ayrılmak 
hakikati taşırmak ve maksadın hilâfına çık
maktır. 

Bir de ben gerek usul hakkındaki konuş
mamda, gerek başka zamanlarda hiçbir suretle 
bir sınıf, bir mevki, bir rütbeyi asla hedef al-
mamışımdır; mutadım da değil ve hele mason
luğu ne savunmuşum, ne övmüşümdür. Bu iti
barla arkadaşın geçen birleşimde vâki olan bu 
konuşmalarını tavzih ve tashih etmeyi vazife 
saydım. 

Teşekkür ederim. 

2. — İzmir Üyesi Mümin K%rlı,nın; geçen yıl 
birtakım aşırı solcuların tahriki ile işgale uğrı-
yan Torbalı'nın köylerinde arazi tevzi edildiğine, 
bu işgale «toprak işliyenin, su kullananın» slo-
ganınm ve doğa kanunlarının tatbiki yolundaki 
teşviklerin sebebolduğuna dair demeci. 

BAŞKAN - - Gündem dışı söz talebi hak
kında iki önerge vardır, ilki Sayın Mümin Kır
lı'ya aittir, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Torbalı Kazası Atalan ve Gollüce köylerin

de köylü vatandaşlara yapılan toprak tevzii ile 
ilgili, çok kısa beyanda bulunmak üzere, müsa
adelerinizi rica ederim. Saygılarımla. 

izmir 
Mümin Kırlı 

BAŞKAN — Sayın Kırlı, buyurun. 
MÜMİN KIRLI (izmir) — Sayın Başkan, 

Cumhuriyet Senatosunun muhterem üyeleri; 
geçen sene bu sıralarda Torbalı kazasının Ata
lan ve Gollüce köylerinde Türkiye'de büyük 
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polemiklere yol açan bir hâdise oldu. Meclis 
kürsülerinde, mitinglerde, talebe nümayişlerin
de bu hâdiseler geniş surette istismar edildi. 
Bu hâdise, orada tapulu arazisi bulunan bir kı
sım vatandaşların tapulu olan bu arazilerinin 
bir kısım köylü tarafından, bilhassa aşın sol 
tarafından tahrik edilmek suretiyle, içine giril
mesi ve hattâ bu araziler üzerinde buradaki 
köylü vatandaşlarımız tarafından ekim yapıl
ması idi. 

Hâdisenin esası köylülerin elinde ekecek 
topraklarının bulunmaması idi. Bu doğru. Fa
kat tahrik yanlış idi. Bugün memnuniyetle 
öğreniyoruz ki, bu iki köyümüzde vatandaşları
mıza kendi mülkiyetlerinde bulunmak kaydiyle 
Ziraat Bankası kredileriyle toprak temin edil
miş ve vatandaşlarımız, köylü vatandaşlarımız 
arzu ettikleri bu toprağa kavuşmuşlardır. 

Arkadaşlarım, aşırı solun tahrikiyle meyda
na gelen bu hâdisede, bilhassa C. H. P. Sayın 
Genel Sekreterinin tahrik edici bir sloganı hâdi
seleri daha da içinden çıkılmaz bir hale getir
mek istidadını göstermiş idi.. Slogan: «Toprak 
işliyenin, su kullananın» şeklinde idi. Bu düşü
nüş hükümranlıkların, devlet otoritelerinin te
sis edildiği tarihten bu yana artık doğru olmı-
yan bir düşünüş olsa gerekti. Artık zamanımız
da devlet otoritesi ve hukuk sistemleri vatanda
şın ihtiyacı bulunan her şeyi bu açıdan ele ala
cak ve bu açıdan neticeye bağlıyacak bir du
rumdaydı, ki bunun neticesini, bu hâdisenin bu 
şekilde halledilmiş olmasiyle gayet veciz bir su
rette Devlet otoritesi göstermiştir. 

Bu vesile ile arkadaşlarım şunu da söylemek 
isterim : Partilerimiz, siyasi gruplarımız ve fi
kir topluluklarımız, hukuk Devleti, sosyal Dev
let anlayışında, asgari müştereklerde birleşirsek 
memleketin içinde bulunduğu dâvaların pek ço
ğunu çok kısa bir zamanda halletmememiz için 
hiçbir sebep yoktur. 

Bu gibi halk hareketlerinin sosyal nitelikte 
olması lâzımdır. Sosyal niteliği bozulduğu ve 
politik bir mahiyet gösterdiği andan itibaren 
Türkiye anarşiye doğru gider. Yalnız Ataian ve 
Gollüce hâdiselerinde değil, diğer birçok hâdi
selerde de biz bunun canlı şahidi olduk ve hâ
lâ da olmaktayız. Bu hâdiselerin safiyetlerinin 
bozulması, yani sosyal niteliklerini kaybetmele
ri netice alınmasına muhakkak surette tesir eder 

bir görünüş göstermektedir. Başlangıçta sos
yal nitelik gösterdiği halde, sonradan bilhassa 
aşırı solun tahriki ile politik nitelik taşır bir du
ruma gelen Ataian ve Gollüce hâdiselerinin ne
tice vermesinin tek sebebi, baştaki bu sosyal 
görünümünün yanında idarecilerin sabır ve gay
retleri ve halk umuruna işler başarmak isteme
lerinin bir güzel örneğidir. 

"Gollüce köyünde bugün 32 aile 320 dekar 
araziye sahip hale gelmiştir. Ataian köyünde 
Q6 aile 828 dekar araziye sahibolmuştur. Bun
lar elbette bugünkü sistemlerimiz içinde, Zira
at Bankası kredilerinden bu köylü vatandaşla
rımızı istifade ettirmek suretiyle yapılmıştır. 
Bu vesile ile söylemek istediğim bir söz daha 
var. Bu memlekette doğa kanunlariyle memle
keti idare etmek istiyen zihniyet ile Türkiye 
Cumhuriyetinin mer'i kanunlariyle memleketi 
idare etmek istiyen anlayışın, ikisi arasındaki 
bu iki farklı zihniyetin tezahürleri memleketi 
nasıl kötüye doğru götürmek niteliğini göster
diğini de gezler cnüne sermek isterim. Bu vasi
le ile... 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Sen 
anlıyamamışsm. 

MÜMİN KIŞLI (Devamla) — Kanunların 
durduğu yerde doğa kanunları işler; ne ise be
nim anlayışım da odur. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Do
ğa kanunları meselesini sen anlıyamarnışsm. 

MÜMİN KIRLI (Devamla) — Bu vesile ile 
ban, İzmir Valisi Sayın Namık Kemal Şsntûrk'e, 
Torbalı Kaymakamı Sayın Necdet Onııt'a, Zira-
at Bankası ilgililerine ve bu işte, bu neticenin 
alınmasında gayretlerini esirgemiyen Hükümet 
ilgililerine teşekkürü bir vazife bilirim. Saygı
larımla. 

3. — İstanbul Üyesi Fikret Gündoğan'ın, bir 
partinin sloganına yapılan tecavüzün o partinin 
mânevi şahsiyetine tecavüz olacağına dair de
meci. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan, bu kürsüde konuşan hatip mensubu 
bulunduğumuz C. H. P. ne karşı,.. 

OAHİT ORTAÇ (Bursa) — Gelecek birle
şimde zaptı sabık hakkında söz alır konuşur
sunuz. (Gürültüler.) 

v. 
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BAŞKAN — Sayın Ortaç, Senatoyu siz ida
re etmiyorsunuz, bir dakika izin verin. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Ya
zılı belge; C. H. P. nin seçim, beyannamesinde 
bütün millete ilân ettiği iki büyük inancını 
ve sloganını yerdiler... Bu hal düpedüz parti
mizin mânevi şahsiyetine müdahaledir ve suç 
isnadıdır, cevap vermek lüzumunu hissediyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, Sayın Kırlı 
konuşmasında, C. H. P. Genel Sekreterinin, bir 
sloganı çeşitli olaylara sebebiyet vermiştir, de
mek suretiyle partinize sataşmış bulunmakta
dır. Bu sebeple size söz veriyorum, buyurun. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Tabiî, 
tabiî sen partiyi yereceksin, sonra. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı yardımcı 
olun. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, sizden de 
ricam konuşmanız yalnız bu hususa aidolacak. 
Bir başka hususa geçerseniz, taşarsanız üzüle
rek sözünüzü keserim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Bu 
kürsüden bu yaşa gelmiş, bu başta kimsenin, 
içinde bulunmasını asla tasvibetmediğim bir 
ürkeklik ve korkaklıkla, bir partinin ina
nışlarına saldırıda bulunmasını, aslında çok 
ucuza seçim bölgelerinde seçim endüstrisi ica-
batmdan olarak, kendisine birtakım çıkarlar 
sağlama ve teşebbüsü olarak niteliyorum. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Yeni
den sataşma oluyor. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, siz de yeni 
bir sataşmaya sebep vermiyecek şekilde ko
nuşun. Onu rica edeyim. (A. P. sıralarından 
«Sataşma var» sesleri.) 

FİKRET GÜNDOĞAN — (Devamla) C.H.P. 
olarak bütün Türk milletine ve dünyaya yazı ile 
ilân ettiğimiz veçhile, iktidara geldiğimiz günün 
birinci saatinde, Anayasanın icaplarına tam 
bir uygunluk içinde ve Anayasal düzeni vasıta 
etmek suretiyle, Türkiye'de topraksız ya da 
az topraklı köylüye, ya da su ihtiyacında bu
lunan çiftçiye, üzerinde bulunduğu toprağı, 
kullandığı suyu Anayasal düzen içinde derhal 
mülk edinmek şartiyle vermeye ahdü peyman 
etmişiz; taahhüdediyoruz. (Gürültüler.) 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Yok öyle 
bir şey. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bu 
anlayışımızdan, bu inanışımızdan hiç kimse... 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — C. H. P. 
ne iftira etmeyin, C. H. P. böyle bir garabet 
içinde değildir. (Gürültüler.) 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Hiç 
kimse bizi döndüremiyecektir. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Verile-
lecek verilecek.. Sen C. H. P. nin beyanname
sini okumamışsın. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Hezardağlı, 
bir dakika sayın üyeler, Sayın Tığlı... 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — İftira 
ediyorsunuz; şahit misiniz? 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Oku
mamışsınız C. H. P. nin beyannamesini. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı bir dakika, Sayın 
Hazerdağlı (Gürültüler.) Bir dakika... 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Toprak 
işleyenin, su kullananındır. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, Sayın Hazer
dağlı... 

ORHAN KOR (İzmir) — Toprak tapusu 
olanındır, işte bu yüzden kazanamıyorsunuz, 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Böyle idare 
olmaz... 

BAŞKAN — Sayın Kor (Gürültüler) Bir 
dakika Sayın Tığlı, Sayın Hazerdağlı. Görüş
ler ifade edilir. Toprak kimindir, kimin değil
dir. Bir kanaat şöyle söyler, diğeri böyle söy
ler. Meclis kürsülerinde fikirler serbest ve açık
ça söylenir. Bu sebeple Başkanlığın vazifesi 
kürsüdeki hatibin görüşlerini serbestçe ifade et
mesine yardımcı olmak ve bunu sağlamaktır. 
Nasıl Sayın Mümin Kırlı'nın konuşmasını te
min ettim ise Sayın Gündoğan'm da konuşması
nı bütün görüşlerini sadece sataşma hudutları 

i içinde yapmak üzere temin etmek benim bura
da görevimdir, üyelerde bu görevde Başkanlı
ğa yardımcı olacaklardır. Yoksa karşı gelme fi
kirlerle, müzakerelerin içinden çıkılmaz. Bu se-

| heple karşılıklı fikirlere tahammül etmek mec
buriyetindeyiz. Demokratik düzen bu. 

Sayın Gündoğan devam edin. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bunu 
böyle bilesiniz, böyle inanasınız ve böyle ya-

i pasınız. Bir daha bu kürsülerden bir partinin 
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özellikle Türkiye'de en ciddî bir partinin, slo
ganlarına saldırmak cüretinde bulunmayasınız, 
başınıza gelmedik felâket kalmaz. Çünkü; si
zin.... 

MEHMET NURİ ADEMOĞLU (Adana) — 
Bırak şu tehdidi. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Otur yerine. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim. Sayın Gün-

doğan, başınıza gelmedik felâket kalmaz tâbiri, 
bir... 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Ko
nuşamaz bu şekilde. 

BAŞKAN — Müsaade ©din. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sö

zünü geri alsın, olmaz böyle şey. 
BAŞKAN — O halde ben bekliyeyim, siz 

karşılıklı olarak münakaşanıza devam edin. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sö

zünü geri alsın, efendim. 
BAŞKAN — Efendim, siz bu fırsatı vermi

yorsunuz bana. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sizin 

sözcünüz tahrik etti dediğimiz zaman, niye sö
zünü kesmediniz, niye müdahale etmediniz? 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim; mut
laka birisi konuşunca mutlaka konuşmak mı lâ
zım, sayın Hazerdağh.? 

Saym Gündoğan, «başınıza gelmedik felâ
ket kalmaz» tâbiri bir bakıma, bir nevi göz da
ğı veya tehdit anlamını taşıyor. Bu sebeple, bu 
kelimeyi daha yuvarlak ve Cumhuriyet Senato
su Genel Kurulunda ifade edilecek bir tarza ge
tirin. Bunu rica edeceğim. Bunu lütfen düzeltin. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Anaya-
yasal düzenin kaçınılmaz gereği olan siyasal par
tilere, sorumsuzca saldıranların başına her şe
yin geleceğini ihtar ve ihbar etmek bir dürüst
lük vazifesidir. Eğer, partilerin siyasal görüşle
rine, politik inançlarına saldırıda devam eder
seniz, demokrasinin olanağına, demokrasinin ge
reklerine riayetkar olmadığınız meydana çıkar. 
Şayet bu saldırı da devam eder, aynı zamanda 
Anayasa icaplarını yerine getirmezsiniz, şikâyet 
ettiğiniz doğa kanunları işler. O zaman Anaya
sanın, siyasal rejimin, Türk milletinin ihtiyaç
ları göz önüne alınarak bir iktidar sürdürmek 
yerine keyfilik, bir iktidar sürdürmek bahasına 
Türkiye'de insan topluluklarının büyük kısmı
nı sefaletin en aşağı derecesine düşürmek, Tür

kiye'de bütün gelir dağılımı adaletsizliklerini 
bir kat daha arttırıcı, Türkiye'yi bağımlı kılıcı, 
Türkiye'de yaşanmayı usandırıcı hale getiren 
bir parti ya da kişi olursanız, başınıza gelmedik 
felâket kalmaz ve bu bir doğa konudur, saygı
lar sunarım. 

ALÂADDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Kem 
söz sahibinindir. Sizden gelecek ne varsa gel
sin. 

BAŞKAN — Bir dakika. Sayın Devlet Ba
kanı gündem dışı söz mü istiyorsunuz? Buyu
run... 

Bir dakika.. Sayın Kırlı buyurun. 
MÜMİN KIRLI (izmir) — Sayın hatip söz

leri ile bana sataşmada bulunmuştur. Esasın
da benim kasdetmediğim birtakım sözleri san
ki benim tarafımdan söylenmiş gibi bana izafe 
etti ve o zaman söylenmiş bu sözlerin ezikliği 
altında, çıkıp kürsüde cevap verdi. Bu ba
kımdan söz verilmesini talebediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kırlı, Cumhuriyet Sena
tosunda en az konuşan, en az kürsüye gelen bir 
arkadaşımızsınız. Bu sebeple talebinizi yerine 
getirmek isterim ama, Cumhuriyet Senatosunun 
idaresinde de sorumluluğu şu anda yüklendiğim 
için yüreğimin istemesine rağmen, karşılıklı 
sataşmaların devam etmesi ihtimalini düşüne
rek, bu konuşmanızı sataşmaya cevabolarak 
kabul ederek size söz veremiyeceğim. Bu be
yanatınızı sataşmanın cevabı olarak kabul bu
yurun. 

4. — Devlet Bakanı Refet Sezgin'in; bir par
tinin iktidara geldiği zaman, gerekli kanuni 
hazırlıkları yaptıktan sonra, arzuladığı sistemi 
•uygulamasının tabiî olduğuna, ancak şimdiden 
toprak işliyenin, su kullananın mülküdür iddiası-
7ii7i memlekette anarşi doğuracağına dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı, gündem 
dışı buyurun. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale Milletvekili) — Sayın Başkan, muhte
rem senatörler; tabiatı üle Sayın Kırlı ve Sayın 
Gündoğan arasında cereyan eden karşılıklı ko
nuşma bakımımdan söz almış değilim, iki muh
terem arkadaşımızın yapmış olduğu karşılıklı 
konuşma, mahiyeti itibarı ile üzerinde ciddiyet
le duru&ması lâzımgelen bir meseleyi yeniden 
ortaya koyduğu cihetle, toplum hayatının öne-
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mi bakımından, Hükümet olarak, vaz'edilen me
sele yönünde noktayı nazarımızı, bu konuşmalar 
kamu oyuna intikal ettiği cihette, cevapsız kal
maması ve Hükümetin bu mesele haikkındaki 
düşüncesi Türk Milletine zamanında belirtil
mesi bakımından, bir açıklama ile ortaya kon
masında zaruret mütalâa ettiğimiz için söz al
mış bulunuyorum. 

Burada, Sayın C. H. P. nin seçim beyanna
mesinde bahis konusu etmiş bulunduğu ve şa
yet Türk Milleti müsaade ederde iktidara ge-
lirse, ki Milletin reyine lâyık olduğu takdirde 
gayet normal bir hâdise, hüsnü telâkki edil
mesi lâzınıgelen bir hâdise olmak itibarı ile ger
çekleştirilmesi de kendilerine mevdu olan bir 
husustur. Ancak, böyle bir meselenin, yani bir 
siyasi partinin iktidara geldiği ilk saatte, top
rağı. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Bu konuş
ma gündem dışı mıdır, Sayın Başkan? 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Evet efendim, gündem dışıdır. Din
lerseniz neden gündem dışı olduğunu ortaya 
koymuş olacağım. 

BAŞKAN — Niçin müdahale ediyorsunuz? 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Gündem 

dışı olup olmadığını öğrenmek için, efendim. 
BAŞKAN — Evet efendim, gündem dışıdır. 

Devam edin, efendim. 
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De-

va.mla) — Bir siyasi parti, Türkiye'de meoru 
bir siyasi parti iktidara geldiği zaman eğer, 
iktidara gelişinin ilk saatininde, ifade bııyurul-
duğu üzere «toprak kullananın su içenin» di
ye mülkiyete yeni bir nizam getirecek ise, ki 
iddia budur, o zaman şimdiden suyu içenin ve 
toprağı kullananın bunlar üzerinde mülkiyet 
hakkı iddiası bulunması gibi, bu şahıslar için 
haklı meşru bir siyasi partinin iddiası memle
kete yayılır ve bundan anarşi doğar. 

Bu mesele bir sene kadar önce Millet Mec
lisinde bahis konusu oldu ve doğa kanunu me
selesi zannediyorum, ilk defa Parlâmento da bu 
vesile ile ortaya atıldı. Ve dendi ki, Elmalı olay
ları Atalan olayları bahis konusu edilerek, Ana
yasanın üzerinde doğa yasalar vardır. Binaena
leyh doğa yasalar icabı toprağı kullanan ona 
tesahubedecektir. 

Muhterem senatörler, bu düşünce eğer Tür
kiye'de geçer bir bkçe olur ise, bugün An&ya-

| sa nizamının getirmiş olduğu ve bir Anayasal 
hak olan mülkiyet hakkının teminat altında ol-

j masından bahsedilemez bu Türkiye'de birtakım 
i kargaşalıklar çıkar. O zaman iktidar olarak çı

karılmakta olunan bu kargaşalığım önlenmesi 
hususunu Hükümetten istersiniz. Ancak, bunu 
ortaya atanların sebebiyet verdiği bir karışık
lığın, meydana getirdikleri bir teşevvüşün şikâ
yetçisi olarak, iktidar karşısına yine kendileri 
çıkarlar. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Toprak Re
formu yolu ile, diyoruz. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Muhterem senatörler; takdir buyu-
rulacağı üzere, Toprak Reformu ba^ka şeydir, 
topraksız vatandaşın, ya da az topraklı vatan
daşın, toprağa sahip kılınması başka şeydir. 
Doğa yasanın isletilmesi suretiyle Anayasa'dan 
mütevellit mülkiyet halklarını izale etmek su
retiyle, zilyediliğe itibar etmemek suretiyle, mül
kiyete itibar etmemek suretiyle ve kadim inti
fa hakkına itibar etmemek suretiyle, toprağı 
veya suyu zorbanın, eline geçirenin hod behod 
eline geçirenin, hakiki mülkiyetinde 'kabul etmek 
başka şeydir; bizim şikâyetçisi olduğumuz şey 
de başka şeydir. O zaman buna vuzuh vermek 
lâzımdır. Doğa kanunundan değil, Anayasa hük
mü gereğince yapılması iktiza eden Toprak Re
formundan bahsetmek icabeder. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Böyle bir id
diamız yok, Sayın Bakan. Evet Toprak Refor
mu ile olur. 

DEVLET BAKANI REFET SREZGİN (De
vamla) — Toprak Reformunu her siyasi parti 
'kendi siyasi programına anladığı ölrabr içeri
sinde koymuş. Siyasi iktidar olarak Toprak Re
formunu biz de programımıza ve seçim bsyan-
ııamemize koymuşuz. Toprak Reformu anlayı
şında, toprağın tevziinde aramızda nokfcai na-

I Far farkı vardır. Ancak, topraksız köylüye top
rak verilmesinde ve az topraklı köylüye toprak 
verilmesinde esas bakımından noktai nasar far
kımız yok. Metodunda fark vardır. Bu ayrı me
seledir. Toprak Reformunu hangi ölçü içerisin -
de düşündüğümüzü, Anayasanın hükümlerine 
uygun olarak, Yüce Huzurunuza, hazır bulunan 
tanım reformu tasarısını getirmek suretiyle me-
sdleyi bir çözüme bağlıyacağız. Yoksa, bütün 

I Türkiye'yi bir kargaşalığın içerisine itecek ve 
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s-öyliyenlerin de şikâyetçisi olacağı doğa yasa
nın bir icabı olarak değil. 

Bu hususu Yüce Senatoya, memleketimizde 
her hangi bir karışıklığa bu beyanların sebebi
yet vermemesi bakımından arz ediyor ve saygı
larımı sunuyorum. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

5. — Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil; üniver
sitelerde tevali eden olaylar ve alınması gerekli 
tedbirler hakkında demeci. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil'in gündem dı
şı konuşma talebi vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Divanı Başkanlığına 
Üniversitelerdeki tevali eden olaylar hak

kında ve alınması gerekli tedbirler etrafında 
gündem dışı konuşmak istiyorum. Müsaadele
rinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hüsnü Dikeçligil 

Cumhuriyet Senatosu 
Kayseri üyesi 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, buyurun. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muhte
rem arkadaşlar, yarının ümidi olan, yarın ha
yata atılıp Devlet hizmetinde yer alacak olan 
üniversite gençliğinin, üniversitede meydana 
getirdiği hâdiseler her vatanperverin, her ana
nın ve babanın gönlünü kanatmaktadır ve on
ları üzmektedir. Her gün gazeteleri elimize al
dığımız vakit hepimiz görmekteyiz ki, üniver
sitede bir hâdise cereyan ediyor. Bugün görü
yoruz, Ziraat Fakültesinde bir kısım öğrenci
ler tarafından bir kısım öğrencileri üniversite
nin içerisine sokulmuyor, ateş ediliyor. Başka 
bir gün bakıyorsunuz, bir öğrenci vurularak 
yaralanmış ve hastaneye kaldırılmış. Bu gibi 
hâdiselerden ben vatanımı ve milletimi seviyo
rum diyen hiç bir insanın zevk alacağını, haz 
duyacağını ben kabul etmiyorum ve edemiyo
rum. Çünkü, vatan çocuklarını birbirine boğ
durmak, vatan çocuklarını birbiriyle boğuştur
mak vatanperverlik, memleketseverlik değildir. 
Vatanseverliğin dışında kötü olan bir nevi tah-
ripkârlıktır ve tahriptir. 

Arkadaşlar, üniversiteye okumak için geli-
'IVT. Her okumaya gelen genç üniversitenin şart
larına uymak mecburiyetindedir. Bir bakıyor
sunuz, Fen Fakültesinde bir grup öğrenci pro
fesörünün sınıfına girip, «Siz ders veremezsi

niz.» diyor. Herşeyden önce bir öğrencinin ho
casına hürmet etmesi lâzımdır. Hocasına hür
met etmesini bilmiyen bir insan, hiçbir kimseye 
hürmet edemez. Türk milletinin töresi, yasası, 
öğretmenine, hocasına hürmet etmektir. Bu hür
met de maalesef öğrencilerimizden kalkmış va
ziyettedir. Yine profesörün odasına ansızın gi
riliyor, orada ne varsa tahrip ediliyor, ortadan 
kaldırılıyor, yok ediliyor ve dekan buna bakı
yorsunuz; gülüyor, gülümsüyor. Memleketi 
idare edenler, Millî Eğitim Bakanlığının başın
da bulunan arkadaşımız da buna bir çareihal 
bulamıyor, her gün bir üniversite bir hâdise 
oluyor. Hattâ evlere telefon ediliyor, «Siz oku
la gelmiyeceksiniz, üniversiteden içeri girmiye-
ceksiniz.» diye. Nitekim, bâzı fakültelerde bâzı 
sağcı gençler, vatanperver olan bu memleketin 
gençleri, diğerleri tarafından üniversiteden 
içeri sokulmuyor. Arkadaşlar, bir fikrin sahibi 
olunabilir. Fakat, bir fikrin sahibinin diğer fi
kir sahibine hürmet etmesi lâzımdır. Onun fik
rini boğmaya kalkışmaz. Kalkıştığı takdirde bu 
bir anarşizm olur. Bu^Lin üniversiteler anar
şizmin yatağı haline gelmiştir. O halde Parlâ
mentoya, Millî Eğitim Bakanlığına birtakım 
vazifeler düşmektedir. Alınacak olan acele ted
birler ve üzerinde durulacak bâzı meseleler var
dır. Eıı, soğukkanlılıkla veya'yatıştırmakla ve
ya hâdiselere bigâne kalmakla önlenemez. Bu 
doğru değildir. Bütün halli bundan müştekidir, 
bütün veliler bundan müştekidir ve bütün top
lum, «Nereye gidiyoruz?» diye kendi kendine 
sual sormaktadır. «Bunların sahipleri yok mu
dur, üniversiteye sahip çıkan yok mudur?» di
ye söylenmektedirler. Üniversitedeki fikir sa
hibi hocaların elbette bu gençleri tenvir etme
leri, irşada tnıeleri lâzımdır. Bu gibi kargaşalık
ların önüne geçmeleri lâzımdır. Ama buna mu
kabil maalesef, esefle kaydedelim ki, bâzı ho
calar ve bâzı kürsü sahibi ıjrofesörler bunları 
tahrik etmekte, öğrencileri bu istikamete doğru 
sevk etmektedir. Diğer kürsü sahibi profesörün 
odasına öğrencileri sokmak suretiyle, onun kür
süde ders vermesine mâni olmaktadır. O halde, 
muhtariyeti vardır denen bir üniversitenin muh
tariyeti ortadan kalkmıştır. Muhtariyet diye bir 
şey kalmamıştır. Zira. muhtariyet olsa, o ilim 
kürsüsünde serbestçe dersini verebilir ve konu
şabilir. Buna mukabil diğer gençler de üniver
siteye devam edebilir. Dikkat buyurunuz, bir-
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çok gençler bugün üniversiteye devam edeme
mekte ve dışarıda kalmaktadırlar. Yurtlara 
bakıyorsunuz, oralarda da hâdiseler olmakta ve 
âdeta bu memleketin çocukları birbirlerini yi
yorlar. Yarının ümidi olan, istikbali olan bu 
insanlar birbirlerini yiyorlar. Düşman kampla
rı haline gelmiş birbirini yiyor, birbirini öldü
rüyor. Halbuki, bunlar ;rarın memleketin mü
dafaasında düşmana karşı çıkacak, sırt sırta, 
omuz omuza memleket müdafaası yapacaklar
dır. içimiz ve bilhssa genç üniversite bu hale 
gelmiştir. Bu duruma bilmiyorum ki nasıl bigâ
ne kalabiliyoruz, nasıl vicdanlarımız rahatsız 
olmuyor, nasıl kürsülerimizde, sandalyelerimiz
de oturabiliyoruz? Neden Hükümetin başında 
bulunan arkadaşlarımız, buna çabucak bir çare 
arayıp, bulamıyorlar? Ook üzücü bir şeydir. 
Eğer üniversitenin bu haline dur denmiyecek-

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

1. —• Cumhuriyet Senatosu üyeleri Cemal 
Tarlan., Zerin Timin ve Ömer Lütfi Ilocaoğlu'-
na izin verilmesi hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi (S/869, 3/870, 3/871) 

BAŞKAN — Gündemde izin hususları var
dır, sunuşlar bölümünde, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adlan yazılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
izinleri, Başkanlık Divanının 4 . 5 . 1970 tarihli 
toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Cemal 
Tarlan, hastalığına binaen, 28 . 4 . 1970 tari
hinden itibaren (15 gün) 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ze
rin Tüzün, mazeretine binaen, 5 . 5 . 1970 tari
hinden itibaren (1 ay) 

Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi Ömer 
Lûtfi Hocaoğlu, mazeretine binaen, 20 . 4 . 1970 
tarihinden itibaren (15 gün) 

BAŞKAN — İzinleri ayrı ayrı okutup oyla
rınıza sunacağım. 

Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Cemal 
Tarlan, hastalığına binaen, 28 . 4 . 1970 tarihin
den itibaren (15 gün) 

se, dur diyemiyeceksek, halka açıkça bizim be
yanatta bulunmamız lâzımdır. Bilmiyorum ben, 
yani bu kargaşalığa dışarıdan mı müdahale 
edilmesi lâzımdır? Dışarıdan müdahale edilme
si Türkiye'nin fecaatini hazırhyacaktır ve genç
ler büsbütün birbirlerine düşecektir. O halde 
ben istirham ediyorum. Üniversite muhtariyeti 
bu kadar olmaz. Bu muhtariyet değildir, bu 
bir anarşizme doğru gidiştir. Buna bir dur de
menin zamanı gelmiştir. Millî Eğitim Bakanı 
ne yapacaksa yapsın ve üniversitelere ait kan-
nunu getirsin, burada görüşülsün. Buna bir ça-
rei hal bulunsun,. Parlömanterlerin, Hükümetin 
vazifesi bu. İstirham ediyorum, bu keşmekeş-
liğe son verilsin. Bütün halk efkârı umumiyesi
nin bu durum kalbini kanatmakta ve rencide 
etmektedir. 

Hürmetlerimle. 

KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Se
rin Tüzün, mazeretine binaen, 5 . 5 . 1970 tari
hinden itibaren (1 ay) 

BAŞKAN — izinli sayılması hususunu oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi Ömer 
Lûtfi Hocaoğlu, mazeretine binaen, 20 . 4 . 1970 
tarihinden itibaren (15 gün) 

BAŞKAN — 15 gün izinli ss yılması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — 9 ucu toplantı yılı içinde iki aydan fazla 
izin alan Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Vycsi 
Cemal T arlan'in tahsisatının verilebilmesi hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi. (3/869) 

BAŞKAN — Sayın üyelerden Cemal Tarlan'-
in hastalığı sebebiyle tahsisatının, içtüzüğün 
146 ncı maddesi gereğince verilmesi hususu 
vardır. Başkanlık tezkeresini okutuyorum. 

Genel Kurula 
Hastalığı dolayısiyle 2 aydan fazla izin alan 

Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Cemal 
Tarlan'in tahsisatının verilmesi İçtüzüğün 
146 ncı maddesi gereğince Genel Kurulun ka-
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rarına bağlı bulunduğundan keyfiyet yüce tas
viplerine arz olunur. 

ibrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

1. —• 930 sayılı Tasarruf Bonoları ihracı 
hakkındaki Kanunun geçici 1 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/199; Cumhuriyet Se
natosu 1/1096) (S. Sayısı ; 1411) (1) 

BAŞKAN — Gündemle ilişkin bir önerge 
vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
930 sayılı Tasarruf Bonoları ihracatındaki Ka

nunun geçici 1 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun tasarısı tabedilerek sayın 
üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 

Tasarının önemine binaen çfelen kâğıtlardan 
gündeme alınarak gündemdeki diğer işlere tak-
dimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 

"Yiğit Köker 

BAŞKAN — Sözü geçen tasarı basılmış, sa
yın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. Ancak 
aradan 48 saat geçmiş değildir. Bu sebeple gün
deme alınması istenmektedir. Gündeme alınma
sı hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

önergede gündemde bulunan diğer bütün iş
lerden önce görüşülmesi istenmektedir. Oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edealer... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Hükümet, komisyon lütfen yerini alsın, 
Komisyon raporunun okunup, okunmaması 

husususunu oylarınıza arz edeceğim. Komisyon 
raporunun okunmasını kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Hükümet adına Sayın Devlet Bakanı takibe-
diyorsunuz. 

(1) 1411 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

BAŞKAN — Başkanlık tezkeresini oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen?... Yok. Madde
lere geçilmesi hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.., Kabul 
edilmiştir. 

İvedilik hususu da önergede mevcuttu, ive
dilik hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
930 sayılı Tasarruf Bonoları ihracı hakkındaki 
Kanunun geçici 1 nci maddesine bir fıkra ek

lenmesi hakkında Kanun 
Madde 1. — 27 Temmuz 1967 tarihli ve 930 

sayılı Tasarruf Bonoları hakkındaki Kanunun 
geçici 1 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir : 

Ek fıkra — Ordu Yardımlaşma Kurumunun, 
3 Ocak 1961 tarih ve 205 sayılı Kanunun geçici 
2 nci maddesi gereğince, geçmiş yıllar hizmet 
borçlanması karşılığı aidatı borçlanan üyeler
den bu borçlarına mahsuben 5 Ocak 1961 tarih
li ve 223 sayılı Kanuna göre maaş ve ücretle
rinden kesilerek başabaş değerden temellük et
tiği Tasarruf bonoları doğrudan doğruya Hazi
neden iktisabedilmiş sayılır ve vergisiz olarak 
değiştirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isfcjyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun 29 Şubat 1968 tari
hinden itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte ve aleyhte söz 
istiyen sayın üye?... Yok tasarının tümü açık 
oylarınıza arz edilecektir. 

ış: 5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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9. — 28 Şubat 1959 tarihli ve 7245 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesiyle 14 Ocak 1938 tarih
li ve 3312 saydı Hariciye Vekâleti Teşkilâtı 
Kanununa eklenen maddenin değiştirilmesine, 
mezkûr 3312 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesine, 30 Haziran 1939 tarihli 
ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Dışişleri Bakanlığı kısınma bâzı kadrolar ek
lenmesine ve 5 Mayıs 1969 tarihli ve 1173 sa
yılı Kanuna ek (3) saydı cetvelin değiştirilme
sine dair kanun teklifinin Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dış
işleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (Millet Meclisi 2/110; 
Cumhuriyet Senatosu 2/287) (S. Sayı
sı : 1407) (1) 

BAŞKAN — Gündemle ilişkin bir diğer 
önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

«28 Şubat 1959 tarihli ve 7245 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesiyle 14 Ocak 1938 tarihli 
ve 3312 sayılı Hariciye Vekâleti Teşkilâtı Ka
nununa eklenen maddenin değiştirilmesine, meş
kûr 3312 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesine, 30 Haziran 1939 tarihli ve 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kadrolar ek
lenmesine ve 5 Mayıs 1959 tarihli ve 1173 sayı
lı Kanuna ek (3) sayılı cetvelin değiştirilmesi
ne dair kanun teklifi» tabedilerek sayın üyele
re dağıtılmış bulunmaktadır. 

Teklifin, ihtiyacın müstaceliyetine binaen 
gelen kâğıtlardan gündeme alınarak, gündem
deki diğer işlere takdimen, öncelik ve ivedilik
le görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 

Yiğit Köker 

Hüseyin Atmaca (Denizli) — Gelen kâğıt
larda böyle bir şey yok. 

BAŞKAN — 5 . 5 . 1970 Sah tarihli gelen 
kâğıtlarda vardır, Sayın Atmaca. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul — O za
man gündemde olması lâzım. 

(1) 1407 S. Sayılı tasmayazı tutanağın so-
nundadır. 

BAŞKAN — Gündeme yetişmemiştir. O yö
nü ile, gündeme yetişmemiştir. Matbaa ve çeşit
li imkânlar bakımından yetişenıemiştir. 5.5.1970 
tarihli gelen kâğıtlarda mevcuttur. Sayın üye
lere dağıtılmış bulunmaktadır. 

Sadece gündeme alınması hususunu - bura
da 48 saate işaret etmiyorum - oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Gündemde bulunan diğer bütün işlerden ön
ce görüşülmesi hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Komisyon, burada. Hükümet... Sayın Sezgin 
Hükümet adına takibediyorsunuz. Hükümet bu
rada. 

Kaporun okunup, okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını ka
bul edenler,.. Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

Tümü üzerinde söz Jstiyen?... Yok. Madde
lere geçilmesi hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

ivedilik hususu daha önceki okunan önerge
de istenmiş bulunmaktadır. İvedilik hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Ka,bul edilmiştir. 

Madde 1. — A) 28 Şubat 1959 tarihli ve 
7245 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle 14 Ocak 
1938 tarihli ve 3312 sayılı Kanuna eklenen mad
denin ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

«Dışişleri Bakanlığı merkez ve dış teşkilâ
tında bu Bakanlığa mevdu iktisadi işlerde ve 
Orta - Doğu işlerinde istihdam edilmek üzere, 
uzman müşavirlikler ihdas edilmiştir.» 

B) 28 Şubat 1959 tarihli ve 7245 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesiyle 14 Ocak 1938 tarihli ve 
3312 sayılı Kanuna eklenen maddeye aşağıda
ki fıkralar eklenmiştir : . 

«Yukardaki fıkrada yazık uzman müşavir
lerden iktisadi işlerde istihdam edilecek olanla
rın Hukuk, iktisat, Siyasal Bilgiler fakültele
rinden birinden veya iktisadi ve Ticari ilimler 
Akademilerinden yahut muadili yüksek eğitim 
kurumlarının birinden mezun olması; milletler
arası iktisat konularında bir yüksek eğitim ku
rumundan ihtisas sertifikası almış bulunması 

< veyahut aynı konularla doğrudan doğruya il-
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g-ili olmak kaydiyle kamu hizmetlerinde veya 
Ticaret, Sanayi, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ti
caret Borsaları veya bu oda ve borsalara ait 
birlikte vazife görmüş olması gereklidir. Bu gö
revlere atanacak olanlar, Fransızca veya ingi-
lizceye vâkıf olduklarını Dışişleri Bakanlığı
nın yeterli göreceği şekilde tevsik etmek zorun
dadırlar. 

Yukardaki fıkrada vasılı uzman müşavirlik 
kadrolarına yapılacak atamalarda ve bu kadro
lara atananlar hakkında, 30 Haziran 1939 ta
rihli ve 3656 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi
nin 2 nci fıkrası ve 3 Ocak 1941 tarihli ve 3968 
sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükümleri uygu
lanmaz. Bu fıkrada söz konusu uzman müşavir
lerden ikinci derecedekilere, belirli bir dış gö
revin özellikleri gerektiriyorsa, Dışişleri Baka
nının teklifi üzerine ortak kararnameyle birin
ci sınıf ortaelçi ve üçüncü derecedekilere de 
aynı şekilde ortaelçi payesi, bu dış görev süre
since verilebilir. 

1 nci fıkrada yazılı Orta - Doğu işlerinde is
tihdam edilecek uzman müşavirliklere atana
cak olanların, yüksek öğrenim mezunu olması; 
Dışişleri Bakanlığının yeterli göreceği şekilde, 
Fransızca, ingilizce, Farsça, Arapça, Urdu veya 
Hindu dillerinden birini bildiğinin ve yine Dış
işleri Bakanlığının yeterli göreceği şekilde Or
ta - Doğu işlerindeki ihtisasının tesbit edilmiş 
olması gereklidir.» 

C) 28 Şubat 1959 tarihli ve 7245 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesiyle 14 Ocak 1938 tarihli ve 
3312 sayılı Kanuna eklenen maddeye ek (1) sa 
yılı cetveldeki ikinci derece, «iktisat müşaviri 

(İhtisas yeri)» kadrolarının görev unvanı «Uz
man müşavir (ihtisas yeri)» olarak değiştiril
miş ve bu kadroların sayısı «2» den «4» e çıka
rılmıştır. Aynı cetveldeki üçüncü derece, «ik
tisat müşaviri (ihtisas yeri)» kadrolarının gö
rev unvanı da, Uzman müşavir (ihtisas yeri)» 
olarak değiştirilmiştir. Aynı cetveldeki üçüncü 
derece, «Orta - Doğu İşleri Müşaviri (ihtisas ye-~ 
ri)» kadrolarının görev unvanları, «Uzman mü
şavir (İhtisas yeri)» olarak ve beşinci derece, 
«Orta - Doğu işleri Müşavir Yardımcısı (İhti
sas yeri)» kadrolarının görev unvanı da, «Uz
man müşavir (ihtisas yeri)» olarak değiştiril
miştir. 

D) 5 Mayıs 1969 tarihli ve 1173 sayılı Ka
nuna ek (3) sayılı cetveldeki 1 100 lira aylıklı 

1 6 adecl beşinci derece teknik müşavir kadrola
rının sayısı 10 a çıkarılmış ve 800 lira aylıklı 
6 aded yedinci derece Teknik Ataşe kadroları
nın sayısı 4 e indirilmiştir.» 

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

Madde 2. — 14 Ocak 1938 tarihli ve 3312 
sayıh Kanunun 4 ncü maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

| «30 Haziran 1939 tarihli ve 3656 sayılı Ka
nunun 30 Mayıs 1963 tarihli ve 242 sayılı Ka
nunla değiştirilmiş olan 8 nci maddesine göre 
üst derece aylığı verilmesi, kendisine bu şekil
de üst derece aylığı verilen memura, yukardaki 
fıkrada yazılı kadro derecelerinin ve bu kadro 
derecelerine tekabül eden unvanların ve makam 
unvanlarının ihrazında, bilâhara terfi etmeleri 
uygun görülen memurlara nazaran her hangi 
bir suretlo rüçhan hakkı ve bu memurlarla bir
likte terfii talebetme hakla kazandırmaz.» 

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

Madde 3. — Bu kanun, yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

Madrle 4. — Bu kanunu, Dışişleri ve Mali
ye bakanları yürütür. 

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

j edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun tümü üzerinde leh ve aleyhte söz 

istiyen?... 
EKEEM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş

kan, üzerinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Hayır efendim, mümkün de

ğil Tümü üzerinde leh ve aleyhte söz verebili-
I Yivn.. 
I EKREM ÖSDEN (istanbul) — Aleyhinde 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 

EKREM ÖSDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; ben bir usul me
selesini iısri sürmek istiyorum. Şimdi bundan 

\ evvelki müzakerelerimizde olduğu gibi ve on-
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dan evvelki diğer oturumlarda da cereyan etti
ği şekilde, basılan ve bizim dolaplarımıza atı
lıp okumak fırsatını dahi bulamadığımız bâzı 
kanun tasan ve tekliflerini, komisyon başkanı
nın bir yazısı üzerine burada derhal müzake
resine geçiyor ve kanunları ekspres usulü ile 
tasdik ediyoruz. Bu yol iyi yol değildir, bu yol
dan vazgeçelim. Müddeti daha gelmemiş olan 
bâzı kanunlar var. Bu kanunları okumak, tet
kik etmek fırsatlarını bulabilelim. 

Şimdi önümüzdeki tasarının içinde gegen 
kanunlara bakınız. 7245 sayılı Kanun, 3312 sa
yılı Kanun, 3656 sayılı Kanun, 3968 sayılı Ka
ilin ilh.. 

Şimdi bu kanunlardan bahsediyor; bunların 
madde ve fıkralarından tikirler ileri sürülüyor 
ve bunları tadil ediyoruz. Bu kanunların tadi
li gerekli midir, değil midir? Bunların evvelce 
tatbikatı ne idi, hakikaten bunların tadili ica-
bediyor mu, etmiyor mu? Bunlar şüpheli bir 
vaziyet arz ediyor ve bize okumak, tetkik et
mek fırsatını bahşetmiyor. 

Muhterem başkanlar da, komisyon mazba
tasının okunmasını istiyenler, istemiyenler, 
okunmaması kabul edilmiştir, diyerek bir usul 
ittihaz buyurdular. Okunmama hususunda, 
okutmama hususunda, ısrarlıdırlar ve okutmı-
yarak, hiç olmazsa burada bir fikir edinme fır
satını dahi bize vermiyerek, kanunlara rey ver
me İsrarı karşısında kaldığımızı ifade etmek is
terim. Bundan dolayı üzülerek ifade edeyim ki, 
şimdi yine böyle oldu, fakat bundan sonra hiç 
olmazsa bu yollardan tevakki edelim. Bu şekil
deki hareketlerimizi ben uygun görmüyorum. 
Zannederim ki Başkanlık Divanı da uygun gör
mez. 

Bir nokta daha var, arkadaşlar, bâzı düşü
nürler, hattâ bâzı Parlömanterler ve siyasiler, 
Senatonun lüzumu olmadığına, lâzım olmadı
ğına ve hakikaten bir fonksiyonu bulunmadı
ğına dair fikirleri ileri sürmüşlerdir ve sürmek
tedirler. Bu biçim hareketlerimiz bu fikirleri 
teyideder mahiyettedir. Bu kanunları böyle 
biz burada derinliğine ve genişliğine tetkik et
mez, üzerinde mütalâalar beyan etmezsek Sena
toyu bir komisyondan daha ileri götürmemize 
imkân kalmaz arkadaşlar. Bu noktada ısrarlı
yım. Bu noktada titiz davranalım., bütün söyli-
yeceklerim bundan ibaretti, idarecilerin ve bil-
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hassa Başkanlık Divanının meseleye daha önem 
vermesini istirham ediyorum. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ FAİK ATAYURT (Uşak) — Müsaade eder
seniz bir hususu arz edeyim. 

BAŞKAN — Mümkün değil, komisyona söz 
veremem. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ FAİK ATAYURT (Uşak) — Bir noktayı 
arz etmem lâzımgeldi. Çok seri gittiğinden »bah
settiler. 

BAŞKAN — Söz veremem, tümü üzerindeki 
görüşmelerde hel ve aleyhte birer üye ko
nuşur. Sayın özden aleyhte konuşmuştur. 

Kanun teklifinin tümünü oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3. — Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf 
veteriner hekimlere de tazminat verilmesi hak
kında kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî 
Savunma ve Bütçe ve Plân komisyonları rapor
ları (Millet Meclisi 2/18; Cumhuriyet Senatosu 
2/290) (S. Sayısı : 1410) (1) 

BAŞKAN — Gündemle ilişkin bir önerge 
vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
«Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf vete

riner hekimlere de tazminat verilmesi hakkın
da kanun teklifi» tabedilerek sayın üyelere da
ğıtılmış bulunmaktadır. 

Teklifin, gelen kâğıtlardan gündeme alına
rak, gündemdeki diğer işlere takdimen, öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 

Yiğit Köker 
BAŞKAN — Sözü geçen kanun teklifi da

ğıtılmış bulunmaktadır.. Fakat aradan 48 saat 
geçmemiştir. Bu sebeple gelen kâğıtlardan gün
deme alınması hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sözü geçen kanun teklifinin, gündemde bu
lunan diğer işlerden önce görüşülmesi teklif 

(1) 1410 S. Sayılı tasmayazı tutanağın so
nuna adır. 
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edilmektedir. Bu hususu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Raporun okunup okunmamasını oylarınıza 
arz ediyorum. Okunmasını kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. Tümü 
üzerinde söz istiyen... Yok. Maddelere geçilme
sini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Okunan önergede ivedilik hususu da vardşr, 
ivedilik hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler,,. Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf veteriner 
hekimlere de tazminat verilmesi hakkında 

Kanun 

Madde 1. — 615 sayılı Silâhlı Kuvvetlerde 
görevli muvazzaf tabip, diş tabibi ve eczacıla
ra tazminat verilmesi hakkındaki Kanunun 
1 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 1. — Üsteğmen ve daha üst rütbe
lerde bulunan muvazzaf tabip, veteriner hekim, 
diş tabibi ve eczacılara albay maaşının yüzde
si itibariyle bu kanundaki esaslara göre tazmi
nat verilir. 

İnsan sağlığı ile görevlendirilmiş çeşitli 
menşelerden gelen hayatî kimya mütehassıs
ları ile aynı görevlerde bulunan bakteriyolog
lar ve Silâhlı Kuvvetlerde maaşlı olarak hizmet 
gören sivil tabip, veteriner hekim, diş tabibi ve 
eczacılara da 1 nci fıkra gereğince tazminat ve
rilir. 

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

Madde 2. — Bu kanun yayımı ta
rihini takibeden ay başında yürürlüğe girer. 

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

Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Millî 
Savunma, içişleri ve Maîiye bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edonler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tümü üzerinde leh ve aleyhte söz istiyen?... 
Yok. Tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler,.. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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4. — Millî Eğitim Bakanhğı Meslekî ve Tek
nik öğretim okulları öğretin eni er inin intibakı 
hakkındaki 1064 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
ne 2 ek'madde ilâvesine ve geçici maddesinin 
değiştirilmesine dair kanım teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (Millet Meclisi 2/61; Cum
huriyet Senatosu 2/286) (S. Sayısı : 1412) (1) 

Gündemle ilişkin bir başka önerge vardır, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
«Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik 

öğretim okulları öğretmenlerinin intibakı hak
kındaki 1064 sayılı Kanunun 1 nci maddesine 
2 ek madde ilâvesine ve geçici maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi» tabedilerek 
sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 

Teklifin önemine binaen gelen kâğıtlardan 
gündeme alınarak, gündemdeki diğer işlere tak-
dimen, öncelik ve ivedilikte görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Bütee ve Plân Komisyonu 
Başkanı 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — Basılmış ve dağıtılmış oldu
ğundan, kanun teklifinin gelen kâğıtlardan 
gündeme alınması istenmektedir. 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — Tümü üze
rinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade edin de oraya gele
lim. 

KASIM GÜLEK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Gündeme alınması konusu üzerinde söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gülek. 
HÜSEYİN ATMAĞA (Denizli) — Deminki-

ler üzerinde niye konuşmadınız, öğretmenlere 
gelince konuşuyorsunuz, Sayın Gülek? 

KASİM GÜLEK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Yüce Senatonun sayın üyeleri; öğretmenle
ri ilgilendiren bir konuda, öğretmenlerin aley
hinde konuşuyorum gibi bir duruma düşmek 
istemem. Bu aslında yerindedir, olmalı. Ama 
usulün aleyhindeyim. Basılmış, dağıtılmış. Hiç 
birimizin okuma imkânı olmamış. Şimdi hemen 

(1) 1212 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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gündeme alalım, her şeyden önce konuşalım. ! 
Eğer ciddiyetle bu işleri ele alacaksak, ciddi
yetle görüşeceksek... 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Bundan 
evvel üç tane çıktı. 

KASIM GÜLEK (Devamla) — Bunlar za
manında dağıtılır, okunur, üzerinde - çalışılır, 
hazırlanır ve gelir burada bilerek mütalâa yü
rütülür, kanun öyle çıkar. Bu mütemadiyen 
oluyor. Biraz evvel yine oldu. Evet ona yeti
şemedim, buna yetiştiğim için prensibi aleyhin
de konuşuyorum, öğretmenlerin buna katılma
sı aleyhinde değilim. Prensibin üzerinde Yüce 
Senatonun durmasını ve bundan sonra hiç ol
mazsa bu gibi ahvalde aleyhte rey kullanması
nı rica ediyorum. Zamanında dağıtılsın, okuma 
imkânımız olsun, inceleme imkânımız olsun. 
Çalışalım ve burada bilerek anlıyarak mütalâa 
yürütelim, kanun öyle çıksın. Böyle olmadığı 
için, gayet acele çıktığı için çok defa bunların 
yeniden ele alınması gerekiyor. Yeniden bunla
rın değiştirilmesi gerekiyor ve bütün bu işler 
çıkmaza do£ru gidiyor. 

Savoıiarımı sunarım. 
BAŞKAN — Gündeme alınmasını istiven 

önere-evi ovlarmıza arz edivo-nım. Kabul eden
ler... Kabul etmivenler... Kabul edilmiştir. Gün
demde bulunan diirer islerden önce fförüsübnesi 
hususunu ovlaniMza arz ediyorum. Kabul eden
ler... K?bul etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

Raporun okunup okunmamasını oylarınıza 
arz ediyorum. Raporun okunmasını kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tümü üzerinde Sayın Varışlı, buyurun. 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — Sayın Baş
kan, muhterem senatörler; Millî Eğitim Bakanlığı 
Meslekî ve Teknik öğretim okulları öğretmenle
rinin intibakı hakkındaki 1064 sayılı Kanunun 
1 nci maddesine 2 ek madde ilâvesine ve geçici 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi
nin tümü üzerinde söz almış bulunuyorum. 

Sayın senatörler, memleketin teknik ve tek
nolojik alanlarda ilerlemesinde ve kalkınmasın
da büyük hizmetleri bulunan kız ve erkek sa
nat okullarında öğretmen olarak vazife almış 
bulunan öğretmenlerimizin, ilk tâyinlerinde 
emsallerinden çok farklı olarak muamele gör
müş olmaları ve sonradan kabul edilen 6273 
sayılı intibak Kanununun da dışında bırakılma

ları, bu öğretmenlerin maddi ve mânevi mağdu
riyetlerini mucibolmuş ve haklı olarak birta
kım üzüntüler doğurmuştur. 6 Temmuz 1968 ta
rihinde kabul edilen 1064 sayılı Kanun bu ada
letsiz durumu ortadan kaldırmak maksadiyle 
çıkarılmış olmasına rağmen bâzı hususların 
dikkate alınmaması yüzünden istenilen sonuç 
alınamamış ve adaletsizlik giderilememiştir. 
Böylece aynı menşeden gelen öğretmenler ara
sında farklılıkların ve eşitsizliklerin yaratılma
sına ve aynı öğrenim müesseselerinde, aynı şart
larla vazife görenler arasında ayrılıkların ve 
dengesizliklerin doğması sebebolmuştur. 

1064 sayılı Kanunun birinci maddesi kız 
ve erkek meslek öğretmen okullarından mezun 
olanlarla, yurt içinde ve yurt dışında bu okul
lara muadil bir tahsil veren okullardan mezun 
olduktan sonra, 3007 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin B, C, D ve E fıkralarına göre tâyin 
edilmiş bulunanları kapsamına aldığından, sa
dece halen meslekî ve teknik öğrenim alanında 
Vrzmet görmekte olanlar faydalandırılmıştır. 
TCa-n-nnun bu şekilde tatbik edilmesi ve aynı 
okullardan mezun olduktan sonra bakanlıkça 
duvulan istek üzerine differ okul ve kuruluşlar
da görev verilmiş bulunan öğretmenleri bu ka
nundan istifade ettirmek mümkün olmadığı 
gibi, meslek öğretmen okullarının teknik öğ
retmen okullarının teknik öğretmen okulu ha
line getirildiği ilk yıllarda mezun olan ve kad
rosuzluk gerekçesiyle 25 lira asli maaşla göre
ve başlatılanlar da 1064 sayılı Kanunun kapsa
mı dışında bırakılmışlardır. Diğer taraftan, 
meslekî ve teknik öğretim okullarının kuruluş 
yıllarında süratli bir inkişaf göstermesi karşı
sında mevcut öğretmen okullarından yetişenler
le, okulların öğretim elemanı ihtiyacını temin 
etmek mümkün olamamış ve 3007 sayılı Kanu
nun 11 nci maddesine dayanılarak, sanat ensti
tülerinin en iyi mezunlarından öğretmenliğe lâ
yık görülenler meslekî ve pedegojik yönlerden 
amelî ve nazari çeşitli imtihanlardan geçiril
mek suretiyle ücretli olarak okullara tâyin 
edilmişlerdir. Sonradan 4644 sayılı Kanunun 
11 nci maddesine göre, maaşa geçirilen bu öğ
retmenler, Bakanlık tarafından ihdas olunan ve 
kendilerinin 3007 sayılı Kanunun 1 nci madde
sindeki vasıf ve şartları haiz olup olmadıkları
nı tesbit etmek üzere yapılan imtihanlarda ba-
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şan göstermişlerdir. Daha sonra 5964 ve 328 sa
yılı kanunlar gereğince en az 5 yıl basan ile 
hizmet etmiş olanlar, kız ve erkek teknik yük
sek öğretmen okullarında açılan yeterlilik im
tihanlarına tabi tutulmuşlar, bu imtihanlarda 
başarı sağlıyanlar daimî öğretmenlik kadrola
rına geçirilmişlerdir. Emsalleri olan meslek öğ
retmen okulları mezunları ile kıyaslanırsa, bi
risi 5 yıllık ve bâzıları 4 yılhk sanat enstitüsü 
üzerine 3 yıllık ve bâzıları 2 yıllık meslek öğ
retmen okulu tahsili yapmışlardır. Diğerleri ise, 
5 yıllık sanat enstitüsü üzerine öğretmenlik for
masyonu kazandıracak en az 5 yıllık (bunlar 
içerisinde 10 - 15 yıllık hizmet edenler de var
dır) başarılı çalışmalarına ilâveten, ayrıca çe
şitli yeterlik imtihanlarını da başarmışlar, mes
lekî ve teknik öğretim teşkilâtının okul, kurs 
müessese ve çeşitli kuruluşlarının ilk anda öğ
retim ve yönetim işlerinin en ağır yüklerini ve 
sorumluluklarını omuzlarında taşıyan ve mem
leket ölçüsünde imtihan edilecek binlerce mes
lek erbabı ve teknik eleman yetiştiren bu fe
dakâr, feragatli ve çalışkan öğretmenlerin, 1064 
sayılı intibak Kanunu kapsamı içine alınması
nın unutulmuş olması, aynı şartlar altında çalı
şan teknik öğretim topluluğu içerisinde, eşit
sizlikler yaratmış ve bir kısım öğretmenlerin 
mağdur olmalarına sebebolmuştur. Ayrıca bun
lardan bir çoğunun İM ve üç yıllık bir üst mes
lekî ve teknik öğrenim yapmış olmaları göz 
önüne alınacak olursa, mağduriyet dereceleri
nin daha çok artmış olduğu kendiliğinden anla
şılır. 

Daima adaleti tahakkuk ettirmek ve farklı 
işlemlere meydan vermemek prensibinin en iyi 
temsilcisi bulunan Yüce Senatonun, bu adalet
sizliği önliyeceğine, kalkınmamızın temel unsu
ru olan teknik öğretimin kuruluşundan, bugü
ne kadar feragatli ve başarılı çalışmalariyle 
binlerce teknik eleman yetiştiren öğretmenleri
mizin mağduriyetlerinin giderileceğine ve hu
zura kavuşturulacaklarına gönülden inanıyo
rum. 

Bu kanun teklifine müspet mütalâalariyle 
katılan Millî Eğitim Bakanı Sayın Orhan 
Oğuz'a, Maliye Bakanımız Sayın Mesut Erez'e 
ve diğer ilgili emekleri geçen arkadaşlara hu
zurlarınızda teşekkürü bir borç bilirim, hepini
zi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Mad
delere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... JKabul edilmiş
tir. 

ivedilik hususu da vardı, ivedilik hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
âtmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Öğ
retim okulları öğretmenlerinin intibakı hakkın
daki 1064 sayılı Kanunun 1 nci maddesine 2 ek 
madde ilâvesine ve geçici maddesinin değiştiril

mesine dair Kanun 

Madde 1. — 5 Temmuz 1968 tarih ve 1064 
sayılı Kanunun 1 nci maddesine aşağıdaki mad
deler eklenmiştir. 

Ek Madde 1. — Meslekî ve Teknik öğretim 
okullarına öğretmen yetiştirmek üzere açılan 
kız ve erkek meslek ve teknik öğretmen okul
larından mezun olduktan sonra, bakanlıkça, kıs 
ve erkek sanat okulları ile diğer okullarda ve 
Millî Eğitim kuruluşlarında görev verilen öğ
retmenler de 1064 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci 
maddelerinin sağladığı haklardan faydalanır
lar. 

Ek Madde 2. — 3007 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin (E) ve (F) fıkraları hükmü ile ay
nı kanunun 11 nci maddesi ve 4644 sayılı Ka
nunun 11 nci maddesine göre Meslekî ve Tek
nik öğretim okulları öğretmenliklerine tâyin 
olunup 5965 ve 328 sayılı Kanun hükümlerine 
tabi tutulanlarla, kız ve erkek sanat enstitüle
rini bitirdikten sonra, en az iki yılhk meslekî 
ve teknik öğretim görmüş olup da Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlı okullarla merkez ve taşra 
teşkilâtında görev almış olanların intibakları 
da maaş başlangıçları, ilk göreve başladıkları 
tarihten itibaren 25 lira asli maaş olmak ve hiz
mette geçen her başarılı üç yıl bir kıdem sayıl
mak suretiyle 1064 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci 
maddelerine göre yapılır. 

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

Madde 2 . - 5 Temmuz 1968 tarih ve 1064 
sayılı Kanunun geçici maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

Geçici Madde — Hizmet durumlarına göre 
aylığı yükseltilenlere bu kanunun yürürlük 
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maddesindeki tarihlerde başlamak üzere, yük
seltilen aylıkları ödenir. Geçmiş yıllar için ay
lık farla ödenmez. Ancak, yapılan bu intibak 
sonunda, yükselen derece tutarı ile halen al
makta oldukları derece tutarı arasındaki far
kın kesenek ve karşılığı hesaplanarak ilgililer 
adına borçlu kaydedilir ve her ay aylıklarından 
% 10 oranında kesilerek Emekli Sandığına 
ödenir. 

Aynı hüküm, bu kanundan faydalanacak 
olanlar için de uygulanır. 

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

Madde 3. — Bu kanun yayımını takibeden 
ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

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

Madde 4. — Bu kanun hükümlerini Millî 
Eğitim ve Maliye Bakanları yürütür. 

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

Kanun teklifinin tümü üzerinde lehte, aleyh
te söz istiyen? Yok. Tümünü oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Açık oyunu kullanmıyan sayın üyeler lüt
fen kullansınlar. 

5. — 19 . 2 . 1949 tarihli ve Milletlerarası Pa
ra Fonu ve Milletlerarası İmar ve Kalkınma 
Bankasına katılmak için Hükümete yetki veril
mesine dair 5016 sayılı Kanuna ek Milletlerarası 
Para Fonu Anasözleşme sinde değişiklik yapıl
masına dair Anlaşmanın uygun görülmesi ve 
Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve 
Kalkınma Bankasına katılmak için Hükümete 
yetki verilmesine dair Kanunun 798 sayılı Ka
nunla değişik 2 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince ka- \ 
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışiş- j 
leri, Turizm ve Tanıtma, Malî ve İktisadi İşler j 
•ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 3 er üye \ 
alınmak suretiyle kundan GeJci Komisyon ra- I 
poru (Millet Meclisi 1/1; Cumhuriyet Senatosu \ 
1/1080) (S. Sayısı : 1409) \ 

BAŞKAN — Bir önerge daha var okutuyo- ! 
rum. i 

Yüksek Başkanlığa 
«19 . 2 . 1949 tarihli ve Milletlerarası Para 

Fonu ile Milletlerarası imar ve Kalkınma Ban
kasına katılmak için Hükümete yetki verilme
sine dair 5016 sayılı Kanuna ek Milletlerarası 
Para Fonu Anasözleşmesinde değişiklik yapıl
masına dair Anlaşmanın uygun görülmesi ve 
Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar 
ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hüküme
te yetki verilmesine dair Kanunun 798 sayılı 
Kanunla değişik 2 nci maddesinin değiştirilme
si hakkında kanun tasarısı» tab'edilerek sayın 
üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 

Tasalının, önemine binaen G-elen Kâğıtlar
dan gündeme alınarak, gündemdeki diğer işlere 
takdimen, öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

G-eçici Komisyon Başkanı 
Yiğit Köker 

BAŞKAN — Sayın üyeler, geçen birleşim
de geçici komisyonların teşekkül tarzı hak
kında Genel Kurul bir karar almış bulunmak
tadır. Anayasama 85 nci maddesi, geçici ko
misyonlar da diğer komisyonlar gibi, bütün si
yasi partilerin ve gruplarının oranına göre 
katılmalarını şart koşmaktadır. Şimdi okunan 
önergede^ bahsi gecen tasarı da Geçici Komis-
7/ondan geçmiştir ve Geçici Komisyondaki oran
lar Anayasanın 85 nci maddesinin örgördüğü 
oranlara sahip değildir. Yüksek Heyetiniz ge
çen birleşimde bu nitelikteki bir kanun tasarı
sını Başkanlığa iade etmiş bulunuyordu. Bu 
durum karşısında Başkanlık bu önergeyi bir 
birleşim önceki karar muvacehesinde oylama
ya arz etmek durumunda değildir. Eğer Yük
sek Heyet aksini bir görüşme konusu etmez 
ise, bir önceki birleşimde alman karar gere
kince, gereği yapılmak üzere, tasarının Baş
kanlığa iadesi hususunu oylarınıza arz edece
ğim; bu hususta sayın üyelerin bir görüşü yok 
ise. 

Bir/urun Sayın Komisyon... 

Açık oylarını kullanmıyan sayın üyeler, var 
mı? Açık oylama işlemi bitmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT KÖ
KER (Ankara) — 'Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarım ; müzakeresini taîebettiğmıiz kanun 
tasarısı, tip anlaşmalardan bir tanesinin Cum
huriyet Senatosu tarafından tasdikini gerekti-
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ren bir tasarıdır. Geçen birleşimde de ifade et
tiğim gibi, Anayasa Mahkernimizin Hükümet
ten gelen tasarıların komisyonlardan geçme
den, doğrudan doğruya gündeme alınabil
mesini mümkün kılacak şekilde verilmiş em
sal kararları da mevcuttur. Kaldı ki, komis
yonda iktidar ve muhalefet kanatları temsil 
edilmiştir. Memleketin büyük bir ihtiyacına 
cevap verecek olan bu tasarının, teklifimiz veç
hile gündeme alınarak görüşülmesi hususun
da, Anayasa Mahkemesinin emsal kararları da 
nazarı itibara alınarak, isabet olduğu kanaa
tindeyim, saygı ile &rz ederim. 

BAŞKAN — Geçici Komisyondaki oran, 
Anayasanın 85 nci maddesinin aradığı şekil
de değildir. Tıpkı bir birleşim önce kabul bu
yurduğunuz şekilde bir orandır. Bu izahatım 
muvacehesinde, Başkanlığa Anayasanın 85 nci 
maddesi ıgereğince, işlem yapmak üzere iadesi 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Ge
rekli işlem yapılacaktır. 

Gündemimizde komisyonlarda açık bulunan 
üyeliklere ait seçim ile, Anayasa Mahkeme
sinde bir yedek üye seçimi hususu vardır. 
Bu hususlarda daha önce ifade edildiği ^ibi 
önhazırlıklar ve gerekli mutabakatlar elde 
edilememiştir. Bu sebeple bunların görüşülmesi 
imkânsız bir haldedir, geçiyorum. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi 
Nahif Altan'ın, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü

nün 5 nci maddesinin 3 ncü ve 4 ncü elim
lerinin kaldırılması ve 8 nci maddesinin matla-
bınm ve (A) fıkrasının 1 nci, 2 nci ve 3 ncü 
iJendleriyle (B) fıkrasının değiştirilmesi hakkın
da İçtüzük teklifi ile Cumhuriyet Senatosu 
Adana Üyesi Mehmet Ünaldının, Cumhuriyet 
Senatosu İçtüzüğünün 5, 8, 11, 13, 11, 15, 17, 54, 
56, 59, 60, 72, 73, 74, 120 ve 125 nci maddeleri
nin değiştirilmesine dair İçtüzük teklifi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporları (2/211; 
2/255) (S. Sayısı : 1272 ye ek) 

BAŞKAN — Komisyon?.. Komisyon yok. 
Komisyon adına, Başkanlık Divanı adına, kim
se yok. Bu sebeple gelecek birleşime kalacak
tır. 

Açık oylama neticesini arz ediyorum. 930 
sayılı tasarruf bonoları ihracı hakkındaki Ka
nunun geçici 1 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkındaki, kanun tasarısının oylamasına, 
98 sayın üye katılmış, 96 kabul 2 ret oyu tes-
bit edilmiş ve gerekli çoğunluk elde edilmiş
tir. 

Gündemimizde görüşülecek başka bir iş 
bulunmadığından, 9 Mayıs Cumartesi günü saat 
9,00 da, 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısını gö
rüşmek üzere Cumhuriyet Senatosu toplana
caktır. Bu sebeple birleşimi, 9 Mayıs 1970 Cu
martesi günü saat 9,00 da toplanmak üzere ka
patıyorum. 

Kapanma saati : 16,22 

6. — SORULAR VE CEVAPLAE 

B) YAZILI SORULAR YE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi rinizi saygiyle riea ederim. 
Ekrem Özden'in, İstanbul Emirgan Balta limanı 
Kanlı Kavak semtindeki gecekonduların tapula
rına dair yazılı soru önergesi, Başbakan adına 
İmar ve İskân Bakanı Hayrettin Nakiboğlu'nun 
cevabı (7/638) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun Başbakan tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletle-

Cumhariyet Senatosu istanbul Üyesi 
Ekrana özden 

Soru : 
1. istanbul Emirgan Balta limanı kanlı ka

vak semtinde oturan ve Hazineye ait arazi üze
rine gecekondu yapan vatandaşlara Tapu veri
lecek midir? Verilecekse ne vakit? Verilmiye-
cekse sebebi nedir? 

— 915 — 
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T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 5.5. 1970 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Ankara 
Sayı : 15/1368 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi : 28 . 2 . 1970 gün ve Kanunlar Mü
dürlüğü 10315 - 6274 - 7/638 sayılı yazı. 

Cumhuriyet SenaJfcosu İstanbul "üyesi Sayın 
Ekrem öz den'in, İstanbul Emirgan Balta Li-
onanı Kandı Kavak semtindeki gecekondulara 
tapularının verilmesine dair yazılı soru önergesi 
aşağıda cevaplandınlmısjtır: 

İstanbul ili Balta Limanı mevkiinde Bakan
lığımızca onaylanmış 49/143 No. lu gecekondu 

ıslah bölgesinde kısmen Belediye ve kısmende 
Hazine arazisi üzerine gecekondu yapmış vatan
daşlara tapuları verilmek üzere İstanbul Bele
diyesince halihazır harita alımı çalışmalarına 
başlanılmıştır. 

Söz konusu halihazır harita yapımı tamam
landıktan sonra imar ve ıslâh plânı düzenlene
cek, onaylanarak kesinleşecek plâna göre 775 
[rayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesi gereğin
ce tapuları verilmek üzere tescil işlemlerine baş
lanabilecektir. 

Arz ederim. 
imar ve iskân Bakanı 

Hayrettin Nakiboğlu 

— 916 — 
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930 sayıh Tasarruf Bonoları ihracı hakkındaki Kanunun geçici 1 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(T&sarının kanunlaşması kabul olundu.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mehmet Öz güneş 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâl ettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin înkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİTLİS 
Orhan Kürüınoğlu 

BOLU 
Alâetthı Yılnraztürk 

BURDUR 
Ö.. Faruk Kınaytürk 

Üye sayısı : 183 
Oy yerenler : 94 

Kabul edenler : 92 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 0 
Oya katılmayanlar : 86 

Açık üyelikler : 3 
[Kabul edenler] 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat Öztürkçine 

. Cemal Yıldırım 
İZMİR 

Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 

— 93 

Orhan Kor 
KARS 

Y. Ziya Ayrım 
KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligü 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MALATYA 
Oral Karaosmanioğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tumakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
llyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattim Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

L7 — 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlfl 
Hidayet Aydmer 
Kasım Gülek 
Fahri Korutürk 
Ragıp Üner 
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[Reddedenler] 
AYDIN ZONGULDAK 

Halil Goral Mehmet Ali Pestilci 

[Oya katılmtyanlar] 
TABİİ ÜYELER 

Ekrem Aeuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuier 
(I. A.) 

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

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Akif Tekin (1. Â) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 
(i.) 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
(B.) 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Akan (1. Â.) 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay soy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
lssan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 

IZMlR 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay 
(Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuıoğlu 

MARAŞ 
Adnan Karaküçrtik 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
ÎTaldun Menteşeoğiu (B.) 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Beti! 

TRABZON 
Ali Şakir Ağaııoğlu 
Ö. Lûtfi Hooaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
Vahap Güvene 
Mehmet îzmen 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi r 

Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün (İ.) 
Adil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Açık üyelikler] 
C. Başkanınca S. Ü. 1 
Eskişehir 1 
Sivas 1 
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GÜNDEMİ 
66 NCİ BİRLEŞİM 

7 . 5 . İ970 Perşembe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Cemal 
Tarlan, Zerin Tüzün vo Ömer Lûtfi Hoeaoğlu'-
na izin verilmesi hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi (3/869, 3/870, 3/871) 

2. — 9 ııcu 'toplantıı yılı içinde iki aydan faz
la izin alan Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üye
si Cemal Tanlan'ın tahsisatının verilebilmesi 
hakkında Cumhuriyet Senatosu -Başkanlığı tez
keresi. .(3/869) 

3. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 
seçim. 

4. — Anayasa Mahkemesine 'bir yedek üye 
secimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞML 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İSLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üye-
ısi Nahit Altan'm Cumhuriyet Senatosu İçtü
züğünün 5 nci maddesinin 3 noü ve 4 ıncü cüm
lelerinin kaldırılması ve 8 nci maddesinin ımat-
labınm ve (A) 'fıkrasmıın 1 nci, 2 inci ve 3 ncü 
bendleriyle (B) fıkrasının değiştirilmesi hak
kında İçtüzük teklifi ile Cumhuriyet Senatosu 
Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nın, Cumhuriyet 
Senatosu İçtüzüğünün 5, 8, 11, 13, !14, 15, 17, 54, 
56, 59, 60, 72, 73, 74, 120 ve 125 nci maddeleri
nin değiştirilmesine dair İçtüzük teklifi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporları (2/211; 
2/255) (S. Sayısı : 1272 ye ek) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 4 . 1970) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - iKiNCi GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İSLER 





Toplantı : 9 i ğf\**ğ 
CUMHURİYET SENATOSU S. Saym : | 4 U / 

28 Şubat 1959 tarihli ve 7245 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle 
14 Ocak 1938 tarihli ve 3312 sayılı Hariciye Vekâleti Teşkilâtı 
Kanununa eklenen maddenin değiştirilmesine, mezkûr 3312 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine, 30 Haziran 1939 
tarihli ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Dışişleri 
Bakanlığı kısmına bâzı kadrolar eklenmesine ve 5 Mayıs 1969 
tarihli ve 1173 sayılı Kanuna ek (3) sayılı cetvelin değiştirilmesine 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 2 /110; Cumhuriyet 

Senatosu 2 /287) 
(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 79) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 30 . 3 . 1970 

Kan imlar Müdürlüğü 
Sayı : 426 

C n i I I C R İ Y E T SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 27 . 3 . 1970 tarihli 61 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 28 Şubat 1959 tarihli ve 7245 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle 14 Ocak 
1938 tarihli ve 3312 sayılı Hariciye Vekâleti Teşkilâtı Kanununa eklenen maddenin değiştirilme
sine, mezkûr 3312 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra elenmesine, 30 Haziran 1939 tarihli 
ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kadrolar eklen
mesine ve 5 Mayıs 1969 tarihli ve 1173 sayılı Kanuna ek (3) sayılı cetvelin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

Kot : Bu teklif 5 . 12 . 1969 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 27 . 3 . 1970 tarihli 61 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
{Millet Meclisi S. Sayısı : 79) 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 

Komisyonu 11 . 4 . 1970 
Esas No. : 2/287 

Karar Xo. ; 4 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu, 9 Nisan 1970 günü toplanarak, 
Ankara Milletvekili M. Kemal Yılmaz ile iki arkadaşının 28 Şubat 1959 tarihli ve 7245 sayılı Ka-
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nımmı 1 nei maddesiyle 14 Ocak 1938 tarihli ve 3312 sayılı Hariciye Vekâleti Teşkilâtı Kanu
nuna eklenen maddenin değiştirilmesine mezkûr 3312 sayılı Kanunun 4 ııcü maddesine bir fıkra 
eklenmesine ve 30 Haziran 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Dışişleri 
Bakanlığı kısmına bâzı kadrolar eklenmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisi tarafından kabul 
edilen metnini görüşmüş ve aşağıdaki kararları almıştı : 

Son yıllarda Orta - Doğu memleketleri ile ilişkilerimizde önemli sayılması gerekli değişiklikler 
olmuş ve bu ilişkilerimiz gerek siyasi, gerek diğer çeşitli sahalarda hayli ileri bir seviyeye ulaşmış
tır. Bu durum Orta - Doğu işlerinde mütehassıs kimselerin, sadece merkezde değil, dış kuruluşlarda 
da istihdamını zaruri hale sokmuştur. 

Öte yandan Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Sözleşmesi 
konferansı içerisinde yapılan görüşmeler de çeşitli bakımlardan düzenlenmesi gereken emtia liste
lerinin hazırlanması gitgide daha büyük önem kazanmakta ve genellikle, belirli iktisadi bilgi
lerde mütehassıs elemanların dış kuruluşlarda da çalıştırılması gerekmektedir. 

Ayrıca, 28 Şubat 1959 tarihli ve 7245 sayılı Kanun, gerek Orta - Doğu, gerek iktisadi müşavir
lerini tesbit etmemiş olup, bu boşluğun da doldurulması gerekmiştir. 

Kanun teklifi, 1 nci maddesinde bu ihtiyaçları karşılamaktadır. 
1 nci maddeye, Millet Meclisinde eklenen bir hüküm ile, 5 Mayıs 1969 tarihli ve 1173 sayılı 

Kanuna ek (3) sayılı listede yazılı kadrolar da ihtiyaçlara daha uygun bir hale getirilerek, kendi
lerine has dış görev kadrosuna sahibolamıyan bakanlıklar mensuplarının Dışişleri Bakanlığının 
dış kuruluşlarında yardımcı görevlere atanmalarında daha dengeli bir durum sağlanmıştır. 

Kanun teklifinin 2 nci maddesi ise, bulunulan derecede başarının haklı sonucu olarak terfih 
muamelelerinin, değişik derecelerde farklı nitelik kazanan görevlere getirilmeye imkân veren bu 
derecelere terfilerinde ehliyet ve likayat esasına aykırı sonuçlar doğurmasını önlemek ve gerek ter
fih, gerek terfi işlemlerinde hakkaniyeti ve kolaylığı sağlamak bakımından sevk edilmiş olup, bu 
hüküm diplomasi meslekinin emrinde bulunduğu âmme hizmetinin kendisine has icaplarını karşı
lamak bakımından zaruri görülmüştür. 

Komisyonumuz, kanun teklifinin Millet Meclisi tarafından kabul edilen metnini, Hükümetin de 
muvafık beyanda bulunmasını dikkate alarak aynen benimsemiş bulunmaktadır. 

Gereğinin yerine getirilmesi ricasiyle Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ankara 

Mahmut Vural 

Kütahya 
Orhan Akça 

İmzada bulunamadı 
Bursa 

iSaffet Uraıl 
İmzada bulunamadı 

Cumhurbaşkanınca 
Nadir Nadi 

Sözcü 
İstanbul 

Erdoğan Adalı 
İmzada bulunamadı 

Samsun 
Fethi Tevetoğlu 

Giresun 
thsan Topaloğlu 

Kâtip 
Konya 

Feyzi Halıcı 

Niğde 
H. Avni Göktürk 

Konya 
Sedat ÇumraJı 

S. Ü. Diyarbakır 
Azmi Erdoğan 

İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı. 

İstanbul 
Tekin Arıburun 

İmzada bulunamadı 

Adana 
31. Yılmaz Mete 

Tabiî Üye 
Ahmet Yıldız 

İmzada bulunamadı 

Giresun 
Sabahattin Orhon 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1407) 
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Bütçe ve Plân Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 28 . 4 . 1970 

Esas No. : 2/287 
Karar No. : 37 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 27 . 3 . 1970 tarihli 61 ne i Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy (ile kabul edilen, 28 Şubat 1959 tarihi i ve 7245 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle 14 Ocak 
1938 taıihli ve 3312 sayılı Hariciye Vekâleti Teşkilâtı Kanununa eklenen maddenlin değiştirilmesine, 
mezkûr 3312 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra eklenmeisne, 30 Haziran 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetveLiıı Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kadrolar eklennıeısme ve 
5 Mayıs 1969 tarihli ve 1173 sayılı Kanuna eik (3) sayılı cetvelin değiştirilmesine dair kanun tekli
fi. Komisyonumuzun 28 Nisan 1970 tarihli 13 ncü Birleşiminde, ilgili hükümet temsilcileri de ha
zır bulundukları halele tetkik ve müzakere olundu. 

I - Teklif, Dışişleri Balkanlığmm merkez teşkilâtında istihdamı edilmek üzere ihdas edilen mü
şavirliklerin, dış teşkilâtta da kullanılalbilmcsii imkânının sağlanmasını; müşavirlik kadrolarına 
atanacaklarda aranacak nitelikler ile bunların statülerinin açıklığa kavuşturulmasını Ve 3656 sa
yılı Kanunun değişik 8 nci maddesinin tatbikatının, Dışişleri Bakanlığı teşkilâtının ihtiyaçlarına 
uygun bir hale getirilmesini öngörmektedir. 

Son yıllarda Orta - Doğu (memleketleri ile olan münasebetlerimizde önemli gelişmeler kaydedil
miş ve l)iı gelişmeler, gerek siyasi, gerek çeşitli teknik alanlarda ileri bir seviyeye ulaşmıştır, 
Bu durum, ihtisaslaşmış unsurların, Dışişleri Bakanlığının yalnız merkez teşkilâtında değil, aynı 
zamanda dış kuruluşlarında da istihdamını zaruret halline getirmiştir. 

Ayrıca, Avrupa Eikonomiİk Topluluğu ve Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Sözleşmesi Kon
feransı içinde yapılan müza'kereleıde, çeşitli baklanlardan tanzim ve tesbiti gereken emtia liste
lerinin hazırlanması açısından önem kazanmıştır. Bu sebeple, mütehassıs unsurların dış teşkilâtta 
da istihdam edilmeleri zaruri hale gelmiş bulunmaktadır. Kanun toklifi ile, bu imkân sağlanmak
tadır. 

Diğer taraftan; 5 Mayıs 1969 tarihli ve 1.173 sayılı Kanuna ek (3) sayılı cetvelde yaizılı kad
rolarda değişiklik yapılarak, ihtiyaçları karşılıyaeak hale getirilmekte; bu suretle kendilerine has 
dış görev kadrosuna sahibolmıyan bakanlıklar mensuplarının Dışişleri Bakanlığının dış kuruluş
larında yardımcı görevlere atanmalarında daha dengeli bir durum sağlanmaktadır. 

Yukarda özetle arz edilen hususları ihtiva eden teklif komisyonumuzca da uygun mütalâa 
edilmiş ve benimsenmiştir. 

II - 1. Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi, genel olarak komisyonumuzca da uygun görül
mekle beraber; 5 Mayıs 1969 tarihli ve 1173 sayılı Kanunla, «dış temsilde vahdet» prensibiyle bir
likte «sorumluluk ve yetkide vahdet» prensibi de dikkate alınmak suretiyle ihtisasa ve teknik 
konulara taallûk eden hususlarda sorumlu bakanlıkların görevli ve yetkili olacağı esası kabul 
edilmiş ve bunun sonucunda malî ve iktisadi konularda sorumlu ve yetkili kılman Maliye Ba
kanlığı, görevlerini ifa edebilmesi içim, maliye ve iktisat müşaviri kadroları ile teçhiz edilmiş bu
lunduğu cihetle; Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi ile Dışişleri Ba!kanlığı teşkilâtına ilâve 
edilmesi öngörülen «İktisat müşaviri» kadroları, 1173 sayılı Kanunun getirdiği esaslar muva
cehesinde yukarda adı geçen bakanlı'klıararasında görev ve kadro tedahülüne sebebiyet vere
bilecek mahiyette görüldüğünden, Hükümetin de muvafık beyanda bulunması dikkate alınarak 
komisyonumuzca değişikliğe tabi tutulmuş ve 1 nci madde metninde yer alan «İktisat müşaviri» ve 
«Orta - Doğu müşaviri» unvanları «Uzman müşavir» olarak 'düzeltilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1407) 
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Ayrıca, yüksek seviyede tecrübeli mütehassıs eleman temini ve iş müessiriyetinin artırılma

sı mülâhazasiyle; üçüncü dereceden 1 aded kadro tenzil edilerek, ikinci derecedeki 3 aded kad
ronun 4 e yükseltilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

Diğer taraftan, dış görevin özelliklerinin gerektirdiği hallerde, bu kadrolara atanacaklara, 
dış g-örev süresince Dışişleri Bakanmın teklifi üzerine ortak kararnameyle,, ortaelçi payesinin 
verilmesi komisyonumuzca yerinde görülmüş ve 1 nci madde metnine bu hususun gerçekleştiril
mesini sağlıyacaık bir fıkra ilâve edilmiştir. 

2. Millet Meclisi ımetninin 2 nci, 3 ncü ve 4 ncü maddeleri komisyonumuzca da aynen kabul 
edilmiştir. 

III - Bakanlıkların teşkilât ve görevlerine taallûk eden hususların, gerek teamüle uyulması, 
gerek konunun mahiyeti icabı gerçek ihtiyaçların tesbiti bakımından, yasama organına «Hükü
met tasarısı» halinde intikal ettirilmesi, komisyonumuzca tavsiye ve temenniye sayan görülmüş 
ve bu hususun rapora derci kararlaştırılmıştır. 

IV - Teklifin, ihtiyacın müstaceliyetine binaen Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşül
mesi hususunda istemde bulunulması kararlaştırılmıştır. 

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

Başkan 
Ankara 

Y. Köker 

Sözcü 
Uşak 

M. F. Atayurt 

Kâtip 
Konya 

O. N. Canpolat 
Aydın 

İ. C. Ege 

Edirne 
M. N. Er geneli 

Kütahya 
î. E. Erdinç 

Manisa 
O. Karaosmanoğlu 

Mıaraş 
A. Karakücük 

Tabiî Üye 
8. Özgür 

Trabzon 
A. §. Ağanoğlu 

C. Senatosu ;S. Sayısı : 1407) 





MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

28 Şubat 1959 tarihli ve 7245 sayılı Kanunun 
1 nci maddesiyle 14 Ocak 1938 tarihli ve 3312 
sayılı Hariciye Vekâleti Teşkilâtı Kanununa ek
lenen maddenin değiştirilmesine, mezkûr 3312 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra eklen
mesine, 30 Haziran 1939 tarihli ve 3656 saydı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Dışişleri Bakan
lığı kısmına bâzı kadrolar eklenmesine ve 5 Ma
yıs 1969 tarihli ve 1173 sayılı Kanuna ek (3) 

sayılı cetvelin değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — A) 28 Şubat 1959 tarihli ve 
7245 sayılı Kanunini 1 nci maddesiyle 14 Ocak 
1938 tarihli ve 3312 sayılı Kanuna eklenen mad
denin ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
t ir : 

«Dışişleri Bakanlığı merkez ve dış teşkilâ
tında istihdam edilmek üzere, İktisat Ye Orta-
Doğu İşleri Müşavirlikleri ihdas edilmiştir.» 

B) 28 Şubat 1959 tarihli ve 7245 sayılı Ka
nunun 1 nei maddesiyle 14 Ocak 1938 tarihli ve 
8312 sayılı Kanuna eklenen maddeye aşağıdaki 
fıkralar eklenmiştir: 

«Yukardaki fıkrada yazılı İktisat Müşavir
lerinin Hukuk, İktisat. Siyasal Bilgiler Fakül
telerinden birinden veya İktisat ve Ticaret Aka
demisinden yahut muadili yüksek eğitim ku
rulularının birinden mezun olması; Milletler
arası iktisat konularında bir yüksek eğitim 
kurumundan ihtisas sertifikası almış bulun
ması veyahut aynı konularla doğrudan doğru
ya ilgili olmak kaydiyle kamu hizmetlerinde ve
ya Ticaret, Sanayi, Odaralan, Ticaret Borsaları 
veya bu Oda ve Borsalara ait Birlikte vazife 
görmüş olması gereklidir. Bu görevlere atana
cak olanlar, Fransızca veya İngilizceyc vâkıf 
olduklarını Dışişleri Bakanlığının yeterli göre
ceği şekilde tevsik etmek zorundadırlar. 

Söz konusu İktisat Müşaviri kadrolarına 
yapılacak atamalarda ve bu kadrolara atanan
lar hakkında da. 30 Hazini 1939 trihli ve 3656 
syılı Kanunun 13 ncü maddesinin 2 nci fıkrası 
ve 3 Ocak 11)41 tarihli ve 3968 sayılı Kanunun 
2 nei maddesi hükümleri uygulanmam. 

1 aıci fıkrada yazılı Orta - Doğu İşleri •Müşa
virliklerine Atanacak olanların, yüksek öğre
tim mezunu olması; Dışişleri Bakanlığının ye
terli göreceği şekilde, Fransızca, İngilizce, 

DIŞİŞLERİ TURİZM VE TANITMA 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

28 Şubat 1959 tarihli ve 7245 sayılı Kanunun 
1 nci maddesiyle 14 Ocak 1938 tarihli ve 3312 
sayılı Hariciye Vekâleti Teşkilâtı Kanununa ek
lenen maddenin değiştirilmesine, mezkûr 3312 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra eklen
mesine, 30 Haziran 1939 tarihli ve 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Dışişleri Bakan
lığı kısmına bâzı kadrolar eklenmesine ve 5 Ma
yıs 1969 tarihli ve 1173 sayılı Kanuna ek (3) 

sayılı cetvelin değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Milelt Meclisince kabul edi
len 1 nei madde aynen kabul edilmiştir. 

Senatosu (S. Sayısı : 1407) 



BÜTÇE YE PLÂN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

28 Şubat 1959 tarihli ve 7245 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle 11 Ocak 1938 farildi ve 3312 sayılı 
Hariciye Vekâleti Teşkilâtı Kanununa eklenen maddenin değiştirilmesine, mezkûr 3312 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine, 30 Haziran 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kadrolar eklenmesine ve 5 Mayıs 1969 

tarihli ve 1173 sayılı Kanuna ek (3) sayılı cetvelin değiştirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — A) 28 Şubat 1959 tarihli ve 7245 sayılı Kamınım 1 nci maddesiyle 14 Ocak 
1938 tarihli ve 3312 sayılı Kanıma eklenen maddenin ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

«Dışişleri Bakanlığı merkez ve dış teşkilâtında ılra bakanlığa mevdu iktisadi işlerde ve Orta -
Doğu işlerinde istihdam edilmek üzere, uzman müşavirlikler ihdas edilmiştir.» 

B) 28 Şubat. 1959 tarihli ve 7245 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle 14 Ocak 1938 tarihli ve 
3312 sayılı Kamına eklenen maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir : 

«Yukarclaki fıkrada yazılı uzman mıuşavirlerdem iktisadi işlerde istihdamı edilecek olanların 
Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler fakültelerinden birinden veya İktisadi ve Ticari İlimler Akade
milerinden yakut ımuadili yüksek eğitim kurumlarının bilinden mı ezim elması; 'milletlerarası ik
tisat konularında bir yüksek eğitim kurumundan ihtisas sertifikası almış bulunması veyahut aynı 
konularla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydiyle kamu hikmetlerinde veya Ticaret. Sanayi, Ti
caret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları veya bu oda ve borsalara ait kirlikte vazife görmüş 
olması gereklidir. Bu görevlere atanacak olanlar, Fransızca veya İngilizceye vâkıf olduklarını 
Dışişleri Bakanlığının yeterli 'göreceği şekilde tevsik etmek zorundadırlar. 

Yukarda.ki fıkrada yazılı uzman •müşavirlik kadrolarına yapılacak a1 a malarda ve bu kadrolara 
atananlar hakkında, 30 Haziranı 1939 tarihli ve 3(>5G saydı Kanunun, l'-l ncü maddesinin 2 nci fık
rası ve 3 Ocak 1941 tarihli ve 3968 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükümleri uygulanmaz. Bu 
fıkrada söz konusu uzman müşavirlerden ikinci derecedeki!ere, belirli bir dış görevin özellikleri 
gerektiriyorsa, Dışişleri 'Baikanınııı teklifi üzerine ortak kararnameyle birinci sınıf ortaelçi ve 
üçüncü derceedekilere de aynı şekilde ortaelçi payesi, bu dış görev süresince verilebilir. 

1 nci fıkrada yazılı Orta - Doğu işlerinde istihdam edilecek uzman müşavirliklere atanacak 
olanların, yüksek öğrenim mezunu olması; Dışişleri Bakanlığının yeterli göreceği şekilde, Fran
sızca, İngilizce, Farsça, Arapça, Urdu veya Hindu dillerinden birini bildiğinin ve yine Dışişleri Ba
kanlığının yeterli göreceği şekilde Orta - Doğu işlerindeki ihtisasının t eskit edilmiş 'olması ge
reklidir.» 

C) 28 Şubat 1959 tarihli ve 7245 sayılı Kamımın 1 nci .maddesiyle 14 Ocaik 1938 tarihli ve 
3312 sayılı Kanuna eklenen maddeye ek (1) sayılı cetveldeki ikinci derece, «İktisat müşaviri 
(İhtisas yeri)» kadrolarının görev unvanı «Uzman müşavir (İhtisas yeri)» olarak değiştirilmiş ve 
bu (kadroların sayısı «2» den «4» e çıkarılmıştır. Aynı cetveldeki üçüncü derece. «İktisat müşa
viri (İhtisas yeri)» kadrolarının görev unvanı da, «Uzmanı müşavir (İhtisas yeri)» olarak değiş
tirilmiştir. Aynı cetveldeki üçüncü derece, «Orta - Doğu İsleri Müşaviri (İhtisas yeri)» kadrola
rının ıgörev unvanları, «Uzman müşavir (İhtisas yeri)» olarak ve ıbeşinci derece, «Orta - Doğu İş
leri Müşavir Yardımcısı (İhtisas yeri)» kadrolarının görev unvanı da. «Uzmanı müşavir (İhtisas 
yeri)» olarak değiştirilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1407) 
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Üye 

Afyon K. 
K, Şenocak 

Üye 
Çorum 

M. §. Özçetin 
Üye 
Van 

F. Melen 

Üye 
îçel 

T. Özdolay 
Üye 

Tabiî Üye 
F. Özdilek 

Üye 
Aydın 

H. Goral 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/290 
Karar No. : 38 

5 . 5 . 1970 

Yüksek Başkanlığa 

'Millet Meclisinin 6 . 4 . 1970 tarihli 65 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
/işari oy ile kabul edilen, Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf veteriner hekimlere de tazminat 
verilmesi hakkında kanun teklifi, Komisyonumuzun 5 Mayıs 1970 tarihli 14 ncü Birleşiminde, 
ilgili Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Teklif, Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf tabip, diş tabibi ve eczacılara 645 sayılı Ka
nunla verilmekte olan tazminatın, veteriner hekimlere de teşmilini öngörmektedir. 

7 . 7 . 1965 tarihli ve 645 sayılı Kanunla Silâhlı Kuvvetlerde görevli bulunan muvazzaf tabip daş ta
bibi ve eczacılara tazminat verilmesi kabul edildiği halde Silâhlı Kuvvetlerde, benzer görevler 
yapan veteriner hekimler, mezkûr Kanunun kapsamı dışında bırakılmışlardır. Oysa, veteriner he
kimlik; salgın hastalıklarla mücadele, biyolojik madde ve çeşitli ilâçların hazırlanması ve kont
rolü, eğitim, öğretim ve araştırıma, teerübî cerrahi, sıhhi ikmal işleri ve gıda kontrol hizmetlerinde, 
önemli ve insan sağlığı ile yakından ilgili görevler ifa etmektedirler. 

iBu itibarla; muvazzaf tabiplere, diş tabiplerine, eczacılara, insan sağlığı ile görevlendirilmiş 
çeşitli menşelerden gelen hayati kimya mütehassıslarına ve aynı görevlerde bulunan bakteriyolog
lara verilmekte olan tazminattan veteriner hekimlerin de istifade etmelerini sağlamak maksadiyle 
hazırlanmış bulunan kanun teklifi; 15 . 6 . 1967 tarihli ve 883 sayılı Kanunla Tarım Bakanlığı 
teşkilâtında ve Belediyelerde görevli veteriner hekimlere tazminat verildiği de dikkate alınarak, 
mevcut adaletsizliği ve dengesizliği ortadan kaldıracak nitelikte görüldüğünden, Komisyonumuzca 
da. uygun mütalâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

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

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

Grenci Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygiyle sunulur. 
Başkanı 
Ankara 

T. Köker 
Edirne 

M. N. Ergeneli 

Sözeii 
Uşak 

M. F. Ataıjurt 
Kütahya 

İ. E. Erdinç 0. 
Tabiî Üye 
S. özgür 

Ankara 
İ. Tetis 

Manisa 
KaraosmanoğVm 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
R. Üner 

Maısaş 
A. Karak&çük 
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Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

Silahlı Kuvv&tlerde görevli mu
vazzaf veteriner hekimlere de 

tazminat verilmesi hakkında 
kanun teklifi 

MADDE 1. — 645 sayılı Si
lâhlı Kuvvetlerde görevli mu
vazzaf tabip, diş tabibi ve ec
zacılara tazminat verilmesi hak
kındaki Kanunun 1 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 1. — Üsteğmen ve 
daha üst rütbelerde bulunan 
muvazzaf tabip, veteriner he
kim, diş tabibi ve eczacılara al
bay maaşının yüzdesi itibariyle 
bu kanundaki esaslara göre taz
minat verilir. 

İnsan sağlığı ile görevlendi
rilmiş çeşitli menşelerden gelen 
hayatî kimya mütehassısları ile 
aynı görevlerde bulunan bakte
riyologlar ve Silâhlı Kuvvetler
de maaşlı olarak hizmet gören 
sivil tabip, veteriner hekim, 
diş tabibi ve eczacılara da 1 nci 
fıkra gereğince tazminat veri
lir. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihini takibeden ay ba
şında yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini Millî Savunma, İçiş
leri ve Maliye bakanları yürü
tür. 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

Silâhlı Kuvvetlerde görevli mu
vazzaf veteriner hekimlere de 

tazminat verilmesi hakkında 
kanun teklifi 

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

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

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

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

Silâhlı Kuvv&tlerde görevli mu
vazzaf veteriner hekimlere de 

tazminat verilmesi hakkında 
kanun teklifi 

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

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

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 
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Toplantı : 9 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

930 sayılı Tasarruf bonoları ihracı hakkındaki Kanunun geçici 1 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 

Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/199; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1096) 

(Not Millet Meclisi S. Sayısı : 104) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 29 . 4 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1111 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 27 . 4 . 1970 tarihli 74 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen,, 930 sayılı Tasarruf Bonoları ihracı hakkındaki Kanunun geçici 1 nci mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 10 . 2 . 1970 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 20, 27 . 4 . 1970 tarihli 72 ve 74 ncü birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 104) 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 5 . 5 . 1970 

Esas No. : 1/1096 
Karar No. : 39 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 27 . 4 . 1970 tarihli 74 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, 930 sayılı Tasarruf bonoları ihracı hakkındaki Kanunun geçici 1 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı, Komisyonumuzun 5 Mayıs 1970 tarihli 14 ncü Birle
şiminde, ilgili Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, Ordu Yardımlaşma Kurumunun, 3 Ocak 1961 tarihli ve 205 sayılı Kanunun geçici 
2 nci maddesi gereğince, geçmiş yıllar hizmet borçlanması karşılığı aidatı borçlanan üyelerden bu 
borçlarına mahsuben 5 Ocak 1961 tarihli ve 223 sayılı Kamuna göre maaş ve ücretlerinden kesile
rek başabaş değerden temellük ettiği tasarruf bonolarının doğrudan doğruya Hazineden ikti-
sabedilmiş sayılarak, vergisiz olarak değiştirilmesi imkânının sağlanmasını öngörmektedir. 

205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanununun geçici 2 nci maddesi ile; yürürlüğe girdiği 
tarihte mezkûr kanun şümulüne giren vazifelerde bulunan Türk Silâhlı Kuvvetleri mensuplarından 
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daha önce bu gibi vazifelerde bulunanlara, 1 Mart 1961 tarihinden geriye doğru âzami 10 yıllık 
hizmetlerimi borçlanmak suretiyle, kanunda öngörülen sosyal yardımlardan istifade edebilmeleri 
hakkı tanınmış; ancak, ilgililerin 10 yıllık hizmetlerinin sayılabilmesi için geçmiş rütbeler veya de
receler için kanunun yürürlük tarihindeki barem derecelerine tekabül eden maaş tutarları üzerin
den âzami 10 yıllık aidatı defaten veya yönetim kurulunca tesbit olunan esaslar dâhilinde taksitle 
ödemeleri gerektiği hükme bağlanmıştır. 

Bu hüküm ve yönetim kurulu kararı uyarınca kurum, üyelerinin geçmiş hizmetlerini borçlandır
mış ve üyelerin maaş ve ücretlerinden kesilen yüzde 5 ilâve aidat ile tahsiline başlanmıştır. 

Ancak, kurum yönetim kurulu, bir taraftan yüzde 10 daimî üye aidatı, diğer taraftan yüzde 
5 borçlanma aidatı tahsilatının, üyelerinin malî durumlarını ve hayat standartlarını büyük ölçüde 
etkiliyeceğini nazara alarak; geçmiş hizmet borçlanmaları ile ilgili yüzde 5 taksitlerin yüzde 2 sini 
nakden, yüzde 3 ünü de 223 sayılı Kanun gereğince maaşlardan kesilmek suretiyle elde ettikleri 
tasarruf bonolarını kuruma devir ve temlik etmek suretiyle üyelerinin bu borçlarına başabaş değer 
üzerinden mahsubedileceğini kabul etmiştir. 

223 sayılı Tasarruf Bonoları ihracı hakkındaki Kanunda devir ve temliki önleyici bir hükmün 
bulunmayışı sebebiyle ve Kurumun Genel Kurulunun da tasvibinden geçen hizmet borçlanması 
yönetmeliği esasları dâhilinde, ve ayrıca, Maliye Bakanlığının bu konudaki müspet mütalâasına is
tinaden, kurum, üyelerinin sadece maaş ve ücretlerinden kesilen tasarruf bonolarını, hiçbir spekü
latif gaye gütmeden ve üyelerinin ödeme güçleri ve hayat standartlarına katkıda bulunma gibi 
tamamen sosyal bir gaye ile ve başabaş değer üzerinden temellük etmiş ve üyelerinin borçlarına 
aynı değer üzerinden mahsubetmiştir. 

Ancak, 930 sayılı Tasarruf Bonoları ihracı hakkındaki Kanunun geçici 1 nci maddesi ile, 
doğrudan doğruya Hazineden iktisabedildiği tevsik edilemiyen tasarruf bonolarının, kazanıl
mamış gelir olarak vergiye tâbi tutulmaları öngörüldüğü cihetle; mezkûr kanunun yasama orga-
nmdaki müzakereleri sırasında ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonu raporunda, Ordu 
Yardımlaşma Kurumuna devredilen tasarruf bonolarının ticari maksada dayanmaksızın ve sadece 
muhafaza zımmında kuruma tevdi edildiği, bu itibarla vergilendirmeye tabi tutulmıyacakları hususu 
sarahatle ifade edilmiş bulunmasına rağmen; kanun metninde açık bir hükmün mevcudolmayışı se
bebiyle, vergisiz değiştirme imkânı bulunamamıştır. ] 

Bu durumun düzeltilmesi maksadiyle hazırlanmış bulunan kanun tasarısı, tasarruf bonolarının 
nominal değerleri üzerinden kuruma devredildiği ve her hangi bir kazanç temininin söz konusu ol
madığı dikkate alınarak komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi ile 930 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen «Ek fık
ra» da; Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanununun aslında «205» sayılı olmasına rağmen, sehven 
«223» sayılı olarak yazıldığı tesbit olunduğundan; uygulamada karşılaşılabilecek aksaklıkları önle
mek maksadiyle, 1 nci madde, Hükümetin muvafık mütalâası da dikkate alınarak, Komisyonu
muzca değiştirilmiş, 2 nci ve 3 ncü maddeler ise aynen kabul edilmiştir. 

III - Tasarının, yapılan değişiklik dolayısiyle Millet Meclisinde tekrar görüşüleceği de dikkate 
alınarak, Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması karar
laştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzer»' Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü 
Ankara Uşak Ankara Cumhurbaşkanınca »S. Ü. 

T. Köker M. F. Atayurt t. Yetiş F. tner 

Edirne Kütahya Manisa Maraş 
M. N. Ergendi t. E. Erdinç O. Karaosmanoğiu A. Karaküçiil: 

Tabiî Üye 
tf. Özgür 
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MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL 
ETTÎĞÎ METİN 

930 sayılı Tasarruf bonoları ihracı hakkındaki 
Kanunim geçici 1 nci maddesine bir fıkra 

eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 27 Temmuz 1967 tarihli ve 930 
sayılı Tasarruf bonoları hakkındaki Kanunun 
geçici 1 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir : 

Ek fıkra — Ordu Yardımlaşma Kurumunun, 
3 Ocak 1961 tarih ve 223 sayılı Kanunun geçici 
2 nci maddesi gereğince, geçmiş yıllar hizmet 
borçlanması karşılığı aidatı borçlanan üyelerden 
bu borçlarına mahsuben 5 Ocak 1961 tarihli ve 
223 sayılı Kanuna göre maaş ve ücretlerinden 
kesilerek başabaş değerden temellük ettiği Ta
sarruf bonoları doğrudan doğruya Hazineden 
iktisabedilmiş sayılır ve vergisiz olarak değiş
tirilir. 

MADDE 2. — Bu kanun 29 Şubat 1968 tari
hinden itibaren yürürlüğe girer. 

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

BÜTÇE YE PLÂN KOMİSYONUNUN 
ICABUL ETTÎĞÎ METlN 

930 sayılı Tasarruf bonoları ihracı hakkındaki 
Kanunun geçici 1 nci maddesine bir fıkra 

eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 27 Temmuz 1967 tarihli ve 930 
sayılı Tasarruf bonoları hakkındaki Kanunun 
geçici 1 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir : 

Ek fıkra — Ordu Yardımlaşma Kurumunun, 
3 Ocak 1961 tarih ve 205 sayılı Kanunun geçici 
2 nci maddesi gereğince, geçmiş yıllar hizmet 
borçlanması karşılığı aidatı borçlanan üyelerden 
bu borçlarına mahsuben 5 Ocak 1961 tarihli ve 
223 sayılı Kanuna göre maaş ve ücretlerinden 
kesilerek başabaş değerden temellük ettiği Ta
sarruf bonoları doğrudan doğruya Hazineden 
iktisabedilmiş sayılır ve vergisiz olarak değiş
tirilir. 

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

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

^mm >• 
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menlerden farklı ve daha düşük bir ücret alma durumunda kalmaları sonucunu meydana getir
miştir. 

5 Temmuz 1968 tarihinde kabul edilen 1064 sayılı Kanun, bu adaletsiz durumu ortadan kaldır
mak amaciyle hazırlanmış olmasına rağmen, bâzı hususların dikkate alınmamış olması nedeniyle 
istenen sonucu verememiştir. Böylece, aynı okuldan, aynı şartlarla mezun olan öğretmenler ara
sında farklılıklar meydana geldiği gibi, aynı öğretim kurumunda görev alanlar arasında da bir 
denge sağlanması mümkün olamamıştır. 

Yukarda arz edilen farklılığı gidermek suretiyle, sayıları pek az olan bu öğretmenlerin emsal
lerine tanınmış haklardan faydalandırılmalarını ve mağduriyet durumlarının düzeltilmesini öngö
ren teklif, Komisyonumuzca da uygun görülmüş ve benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen 1 ııci, 2 nci, 3 ncü ve 4 neü maddeler Komisyonumuzca da 
aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve havalesi gereğince. Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edil
mek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ankara 
T. Cebe 

Sözcü 
Kastamonu 
M. Çamlıca 

Kâtip 
Sivas 

H. Öztiirk 
Ağrı 

Söz hakkım mahfuzdur. 
8. Türkmen 

Bitlis 
O. Küriimoğlu 

Bolu 
A. Yümaztürk 

Konya 
M. Varışlı 

Elâzığ 
C. Ertuğ 

Kars 
M. Hazer 

imzada bulunamadı. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Esas No. : 2/286 
Karar No. : 40 

28 . 4 . 1970 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 27 . 3 . 1970 tarihli 61 nci Birleşiminde önceMk ve ivedilikle görüşülerek 
iş'ari oy i]e kabul edilen, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Öğretim okulları öğretmenle
rinin intibakı hakkındaki 1064 sayılı Kanunun 1 nci maddesine 2 ek madde ilâvesine ve geçici 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi, Komisyonumuzun 7 Nisan 1970 tarihli 11 nci Bir
leşiminde teşkil olunan bir Alt Komisyona havale edilmiş ve Alt Komisyonca tanzim edilen rapor, 
KG misyonumuzun 28 Nisan 1970 tarihli 13 ncü Birleşiminde, ilgili Millî Eğitim ve Maliye Bakan
lıkları ile T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik 
ve müzakere olunmuştur. 

1. Teklif, 5 Temmuz 1968 tarihinde kabul edilen 1064 sayılı Kanunun, ifade tarzı itibariyle 
sadece meslekî ve teknik öğretim alanında hizmet görmekte olanlar hakkında uygulanması sebe
biyle, Bakanlıkça duyulan ihtiyaca binaen diğer okul ve kuruluşlarda görev verilmiş olan aynı 
menşeli öğretmenlerin de mezkûr kanunla sağlanan haklardan faydalanidırılmalarını ve ayrıca, 
3007 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (E) ve (F) fıkraları hükmü ile aynı kanunun 11 nci madde
si ve 4614 sayılı Kanunun 11 nci maddesine göre meslekî ve teknik öğretim okulları öğretmenlik
lerine tâyin olunup 5965 ve 328 sayılı Kanun hükümlerine taibi tutulanlarla; kız ve erkek sanat 
enstitülerini bitirdikten sonra en az iki yıllık mealeM ve teknik öğretim görmüş olup da Millî 
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Eğitim Bakanlığına bağlı okullarla merkez ve taşra teşkilâtında görev almış olanların başlangıç 
maaşlarının 25 lira kaJbul edilmek suretiyle intibaklarının yapılmasını öngörmektedir. 

a) Kız ve Erkek Sanat Okullarıntda görev almış bulunan öğretmenlerin ilk tâyinlerinde fark
lı işileme taıbi tutulmaları ve bilâhara yürürlüğe giren 6273 sayılı Kanunun da şümulü dışında 
kalmaları sebebiyle meydana gelen dengesizliği ortadan kaldırmak amaeiyle 1064 sayılı Kanun 
kabul edilerek yürürlüğe konulmuştur. Ancak, 1064 sayılı Kanunun ifade tarzı itibariyle; sadece 
meslekî ve teknik öğretim alanında hizmet görmekte olanların lisfrifade etmeleri üzerine, Bakanlık
ça duyulan ihtiyaca binaen diğer okul ve kuruluşlarda görev verilmiş olan aynı menşeli öğretmen
ler, mezkûr Kanunla sağlanan haklardan faydalanamamışlardır. Kanun teklifinin 1 nci maddesi 
ile 1064 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen ek 1 nci madde bu eşitsizliğin giderilmesi maksadı
na matuf bulunmaktadır. 

b) Meslekî ve teknik öğretim okullarının kuruluş yıllarında süratli bir inkişaf göstermesi kar
şısında, öğretmen okullarından yetişenlerle okulların öğretim kadrolarını doldurmak mümkün 
olmamış ve 16 . 6 . 1936 tarihli ve 3007 sayılı Kanunun 11 nci maddesine istinaden sanat enstitü
leri mezunlarından öğretmenliğe lâyık görülenler, meslekî ve pedagojik imtihandan da geçirilmek 
suretiyle «ücretli» olarak okullara tâyin edilmişlerdir. Bilâhara, bu öğretmenler 1944 yılında ka
bul edilen 4644 sayılı Kanunun 11 nci maddesine göre ve 3656 sayılı Kanunun temel esasları çer
çevesinde - ücretli olarak geçirdikleri hizmet süreleri dikkate alınmadan - 20 lira aslî maaşa ge
çirilmişler ve «muvakkat öğretmen» olarak görevlerine devam etmişlerdir, 23 . 6 . 1952 tarihin
de yürürlüğe giren ve genel hatları ile bir «Liyakat Kanunu» niteliğinde olan 5965 sayılı Kanun
la; 4644 sayılı Kanunun 11 nci maddesi uyarınca meslekî ve teknik öğretim okullarına muvak
kat Öğretmen olarak tâyin edilmiş bulunanlardan; 5 yıl ve daha fazla hizmet etmiş olup, liya
katleri; talim sicili, teftiş raporu ve imtihanla tesbit edilenler «daimî» öğretmenliğe geçirilmiş
ler; başarı sağlıyamıyanlar ise tasfiye edilmişlerdir. Bu safhada, sözü edilen öğretmenler 4644 sa
yılı Kanunla 20 lira aslî maaşa intibak ettirilmiş bulunduklarından, her hangi bir intibak ayarla
masına tabi tutulmamışlardır. 

Diğer taraftan, sanat enstitülerini bitirerek, en az beş yıl gezici kurs öğretmenliği yaptıktan 
sonra, Bakanlığın açmış olduğu iki yıl süreli sanat öğretmen okulunu bitirenler de; meslekî ve 
teknik öğretimin birçok sahasında yararlı hizmetler görmüş bulunmalarına rağmen, 1064 sayılı 
Kanunun kapsamı dışında kalmışlardır. 

Meslekî ve teknik öğretmen okullarının kuruluş ve gelişmesinde büyük gayret ve feragatle ça
lışmış olan bu öğretmenler, en az eğitim enstitü erinin A seksiyonu mezunlarına uygulanan işle
me paralel bir seçmeye tabi oldukları halde, 25 lira aslî maaşın çok altında ve ancak elde mev
cut kadrolarda istihdam edilmişlerdir. 

Teklifin 1 nci maddesi ile 1064 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen ek 2 nci madde; ihtiyaç do-
layısiyle mesleke alınıp çeşitli imtihanlardan geçirilmek suretiyle liyakatini ispat etmiş ve bü
yün yüksek dereceli okullarda dahi öğretmenlik yapmakta bulunan bir kısım öğretmenlerle; 
enstitü tahsili üzerine iki yıl daha öğrenim yapmış olan öğretmenlerin, başlangıç maaşlarının 
25 liraya yükseltil e reik yedi senelik zaman kaybının kısmen de olsa telâfisi suretiyle, meslek men
supları arasındaki adaletsizliği ve huzursuzluğu gidermek maksadına matuf bulunmaktadır. 

c) 1064 sayılı Kanunun geçici maddesinin değiştirdimesini öngören, teklifin 2 nci maddesi 
ile; yapılacak intibak sonunda, yükselen derece tutarı ile halen almakta oldukları derece tutarı 
arasındaki farkın kesenek ve karşılığının hesaplanarak ilgililer adına borç kaydedileceği ve her 
ay aylıklarından yüzde 10 oranında kesilerek Emekli Sandığına ödeneceği hükme bağlanmaktadır. 

II - Yukarıda özetle arz edilen hususları, ihtiva eden kanun teklifi Komisyonumuzca da uy
gun görülmüş ve benimsenmiştir. 

III - Millet Meclisi metninin 1 nei, 2 nci, 3 neü ve 4 ncü maddeleri Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1412) 



Millet Meclisinin 
kabul ettiği metin 

MADDE 4. — Bu kanun hü
kümlerini Millî Eğitim ve Ma
liye Bakanları yürütür. 

— 6 — 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

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

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

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

C. Senatosu (S. Sayısı : İ412) 



Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1410 

Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf veteriner hekimlere de taz
minat verilmesi hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma ve Bütçe 

ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 2 / 1 8 ; 
Cumhuriyet Senatosu 2 / 2 9 0 ) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 60) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği • • ; 7 . 4 . 1970 
Kanunlar Müdürlüğü 

Sayı :107 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 6 . 4 . 1970 tarihli 65 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
«oy ilıe kabul edilen, Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf veteriner hekimlere de tazminat ve
rilmesi hakkında kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 19 . 11 . 1969 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
•Kurulun 3, 6 . 4 . 197Û tarihli 64 ve 65 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayası : 60) 

MMî Savunma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
.Millî Savunma Komisyonu 16 . 4 . 1970 

Esas No. : 2/290 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Eskişehir Milletvekili • ismet Angı Ve 9 arkadaşı ile istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Silâhlı 
Kuvvetlerde görevli muvazzaf veteriner hekimlere de tazminat verilmesi hakkında kanun teklifleri, 
Komisyonumuzun 16 . 4 . 1970 tarihli toplantısında ilgili bakanlık temsilcileri de hazır bulunduk
lar ı halde incelendi ve görüşüldü. 

Tekliflerin gerekçelerinde belirtilen hususlar komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden 
.teklifler, Millet Meclisinden gelen şekliyle aynen kabul <edülldi. 

'Havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonuna- tevdi buyurulnıak üzere Yüksek Başkanlığa saygı 
İle sunulur. 

Başkan Başkan V. Bu teklifte Sözcü Kâtip 
İstanbul İstanbul izmir Samsun 

T. Ariburun €. Yıldırım O. Kor H. E. Işıklar 
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Üye 
Afyon K. 
K, Şenocak 

Üye 
Çorum 

M. §. özçetin 
Üye 
Van 

F. Melen 

Üye 
îçel 

özdola/y 
Üye 

Talbiî Üye 
F. ÖzdiUk 

Üye 
Aydın 

H. Goral 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/290 
Karar No. : 38 

3 . 5 . 1970 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 6 . 4 . 1970 tarihli 65 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle gÖrüşülerek". 
işari oy ile kabul edilen, Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf veteriner hekimlere de tazminat", 
verilmuesd hakkında kanun teklifi, Komisyonumuzun 5 Mayıs 1970 tarihli 14 ncü Birleşiminde,. 
ilgili Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu, 

I - Teklif, Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf taibip., diş talbibi ve eczacılara 645 sayılı K a 
nunla verilmekte olan tazminatın, veteriner hekimlere de teşmilini öngörmektedir. 

7 . 7 . 1965 tarihli ve 645 sayılı Kanunla Silâhlı Kuvvetlerde görevli bulunan muvazzaf, taibip dâş ta 
bibi ve eczacılara tazminat verilmesi kabul edildiği halde Silâhlı Kuvvetlerde, benzer görevler 
yapan veteriner hdMmler, mezkûr Kanunun kapsamı dışında bırakılmışlardır. Oysa, veteriner he 
kimlik; salgın hastalıklarla mücadele, biyolojik madde ve çeşitli ilâçların hazırlanması ve kont
rolü, eğitim, öğretim ve: araştırana, teerübî cerrahi, sıhhi ikmal işleri ve gıda kontrol hiametlerinde,, 
önemli ve inşan sağlığı ile yakından ilgili görevler ifa etmektedirler. 

(Bu itibarla; muvazzaf tabiplere, diş tabiplerine, eczacılara, insan sağlığı üe görevlendirilmiş-
çeşitli menşelerden gelen hayati kimya mütehassıslarına ve aynı görevlerde bulunan bakteriyolog
lara, verilmekte olan tazminattan veteriner hekimlerin de istiiade etmelerini sağlamak maksadiyle-
hazırlanmış bulunan kanun teklifi; 15 . 6 . 1967 tarihli ve 883 sayılı Kanunla Tarım Bakanlığı 
teşkilâtında ve Belediyelerde görevli veteriner hekimlere tazmjtnat verildiği de dikkate alınarak,, 
mevcut adaletsizliği ve dengesizliği ortadan kaldıracak nitelikte görüldüğünden, Komisyonumuzca-
da uygun mütalâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

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

I I I - Teklifin Genel Kurulda öncelik, ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasu 
kararlaşjtırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz etddlmek üzere Yüksek Başkanlığa saygiyle sunulur. 
Başkan 
Ankara 

Y. Köker 
Edirne 

M. N. Ergeneli 

Sözcü 
Uşak 

M. F. Atayurt 

î. E. 

Ankara 
1. Yetiş 

Manisa 
O. Karaomıanoğht, 

Tabiî Üye 
S. özgür 

Cümhurbaşkaînınea S. 
B. Üner 

Maraş 
A. Ka^aküçük 

C. Senatosu (S. Sayısı? .- 1410) 



Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

Silâhlı Kuvvetlerde görevli mu
vazzaf veteriner hekimlere de 

tazminat verilmesi hakkında 
kanun teklifi 

MADDE 1. — 645 sayılı Si
lâhlı Kuvvetlerde görevli mu
vazzaf tabip, diş tabibi ve ec
zacılara tazminat verilmesi hak
kındaki Kanunun 1 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 1. — Üsteğmen ve 
daha üst rütbelerde bulunan 
muvazzaf tabip, veteriner he
kim, diş tabibi ve eczacılara al
bay maaşının yüzdesi itibariyle 
bu kanundaki esaslara göre taz
minat verilir. 

İnsan sağlığı ile görevlendi
rilmiş çeşitli menşelerden gelen 
hayatî kimya mütehassısları ile 
aynı görevlerde bulunan bakte
riyologlar ve Silâhlı Kuvvetler
de maaşlı olarak hizmet gören 
sivil tabip, veteriner hekim, 
diş tabibi ve eczacılara da 1 nci 
fıkra gereğince tazminat veri
lir. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihini takibeden ay ba
şında yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini Millî Savunma, İçiş
leri ve Maliye bakanları yürü
tür. 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

MADDE 2. ^ - M i l l e t Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

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

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

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

C. Senatosu (S. Sayısı : 1410) 

Silâhlı Kuvvetlerde görevli mu
vazzaf veteriner hekimlere de 

tazminat verilmesi hakkında 
kanun teklifi 

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

Silâhlı Kuvvetlerde görevli mu
vazzaf veteriner hekimlere de 

tazminat verilmesi hakkında 
kanun teklifi 

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



Toplantı : 9 1 / I İ 

CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1411 
930 sayılı Tasarruf bonoları ihracı hakkındaki Kanunun geçici 1 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 

Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1 /199; 
Cumhuriyet Senatosu 1 / 1 0 9 6 ) 

(Not Millet Meclisi S. Sayısı : 104) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 29 . 4 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1111 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 27 . 4 . 1970 tarihli 74 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, 930 sayılı Tasarruf Bonoları ihracı hakkındaki Kanunun geçici 1 nci mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur, 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 10 . 2 . 1970 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 20, 27 . 4 . 1970 tarihli 72 ve 74 ncü birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 104) 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyeti Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 5 . 5 . 1970 

Esas No. : 1/1096 
Karar No. : 39 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meölisinin 27 . 4 . 1970 tarihli 74 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, 930 sayılı Tasarruf bonoları ihracı hakkındaki Kanunun geçici 1 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı, Komisyonumuzun 5 Mayıs 1970 tarihli 14 ncü Birle-
şimdınıde, ügifld Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, Ordu Yardımlaşma Kurumunun, 3 Ocak 1961 tarihli ve 205 sayılı Kanunun geçici 
2 nci maddesi gereğince, geçmiş yıllar hizmet borçlanması karşılığı aidatı borçlanan üyelerden bu 
borçlarına mahsuben 5 Ocak 1961 tarihli ve 223 sayılı Kanuna göre maaş ve ücretlerinden kesile
rek başaıbaş değerden temellük ettiği tasarruf bonolarının doğrudan doğruya Hazineden ikti-
saıbedilmiş sayılarak, vergisiz olarak değiştirilmesi imkânının sağlanmasını öngörmektedir. 

205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanununun geçici 2 nci maddesi ile; yürürlüğe girdiği 
tarihte mezkûr kanun şümulüne giren vazifelerde bulunan Türk Silâhlı Kuvvetleri mensuplarından 
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daha önce bu gibi vazifelerde bulunanlara, 1 Mart 1961 tarihinden geriye doğru âzami 10 yıllık 
hizmetlerini borçlanmak suretiyle, kanunda öngörülen sosyal yardımlardan istifade edebilmeleri 
hakkı tanınmış; ancak, ilgililerin 10 yıllık hizmetlerinin sayılabilmesi İçin geçmiş rütbeler veya de
receler için kanunun yürürlük tarihindeki barem derecelerine tekabül eden maaş tutarları üzerin
den âzami 10 yıllık aidatı defaten veya yönetim kurulunca tesbit olunan esaslar dâhilimde taksitle 
ödemeleri gerektiği hüıknne bağlanmıştır. 

Bu hüküm ve yönetim kurulu kararı uyarınca kurum, üyelerinin geçmiş hizmetlerini borçlandır
mış ve üyelerin maaş ve ücretlerinden kesilen yüzde 5 ilâve aidat ile tahsiline başlanmıştır. 

Ancak, kurum yönetim kurulu, bir taraftan yüzde 10 daimî üye aidatı, diğer taıraftan yüzde 
5 borçlanma aidatı tahsilatınım, üyelerinin malî durumlarını ve hayat standartlarını büyük ölçüde 
etkiliyeceğini nazara alarak; geçmiş hizmet borçlanmaları ile ilgili yüzde 5 taksitlerin yüzde 2 sini 
nakden, yüzde 3 ünü de 223 sayılı Kanun gereğince maaşlardan kesilmek suretiyle elde ettikleri 
tasarruf bonolarını kuruma devir ve temlik etmek suretiyle üyelerinin bu borçlarına başaibaş değer 
üzerinden maihsubedileceğini kabul etmiştir. 

223 sayılı Tasarruf Bonoları ihracı hakkındaki Kanunda devir ve temliki önleyici bir hükmün 
bulunmayışı sebebiyle ve Kurumun Genel Kurulunun da tasvibinden geçen hizmet borçlanması 
yönetmeliği esasları dâhilinde, ve ayrıca, Maliye Bakanlığının bu konudaki müspet mütalâasına is
tinaden, kurum, üyelerinin sadece maaş ve ücretlerinden kesilen tasarruf bonolarını, hiçbir spekü
latif gaye gütmeden ve üyelerinin ödeme güçleri ve hayat standartlarına katkıda bulunma gibi 
tamamen sosyal bir gaye ile ve başabaş değer üzerinden temellük etmiş ve üyelerinin borçlanma 
aynı değer üzerinden mahsubetmdştir. 

Ancak, 930 sayılı Tasarruf Bonoları ihracı hakkındaki Kanunun geçici 1 nci maddesi ile, 
doğrudan doğruya Hazineden iktisabedildiği tevsik edilemiyen tasarruf bonolarınım,, kazanıl
mamış gelir olarak vergiye tabii tutulmaları öngörüldüğü cihetle; mezkûr kanunum yasama orga-
nındaki müzakereleri sırasında ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonu raporunda, Ordu 
Yardımlaşma Kurumuna devredilen tasarruf bonolarının ticari maksada dayanmaksızın ve sadece 
muhafaza zımmında kuruma tevdi edildiği, bu itibarla vergilendirmeye tâ'ba tutuJmıyacalkiarı hususu 
sarahatle ifade edilmiş bulunmasına rağmen; kanun metninde açık bir hükmün mevcudotanayışı se
bebiyle, vergisiz değiştirme imkânı bulunamamıştır. " : İ 

Bu durumum düzeltilmesi maJksadiyle hazırlanmış bulunan kanun tasarısı, tasarruf bonolarının 
nominal değerleri üzerinden kuruma devredildiği ve her hangi bir kazanç temininin söz konusu ol
madığı dikkate alınarak komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

I I - Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi ile 930 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen «Ek fık
ra» da; Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanununun aslında «2051» sayılı olmasına rağmen, sehven 
«223» sayılı olarak yazıldığı tesbit olunduğundan; uygulamada karşılaşılabilecek aksaklıkları önle
mek maksadiyle, 1 nci madde, Hükümetin muvafık mütalâası da dikkate alınarak, Komisyonu
muzca değiştirilmiş, 2 nci ve 3 ncü maddeler ise aynen kabul edilmiştir. 

I I I - Tasarının, yapılan-.değişiklik dolayısiyle Millet Meclisinde tekrar görüşüleceği de dikkate 
alınarak, Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması karar
laştırılmıştır. 

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

Başkan 
Ankara 

Y. Köker 

Sözcü 
Uşak 

M. F. Atayuri 
Ankara 
7. Yetiş 

Manisa. 
O. Karaiosmanoğlu 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
R. tiner 

Edirne 
M. N. Ergeneli 

Kütahya 
î. E. Erdinç 

Maraş 
A. Karctküeük 

Tabiî Üye 
S. Özgür 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1411) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

930 sayılı Tasarruf ıbonoları ihracı hakkımdaki 
Kanunun geçici 1 nci maddesine bir fıkra 

eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 27 Temmuz 1967 tarihli ve 930 
sayılı Tasarruf bonoları hakkındaki Kanunun 
geçici 1 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir : 

Ek fıkra — Ordu Yardımlaşma Kurumunun, 
3 Ocak 1961 tarih ve 223 sayılı Kanunun geçici 
2 nci maddesi gereğince, geçmiş yıllar hizmet 
borçlanması karşılığı aidatı borçlanan üyelerden 
bu borçlarına mahsuben 5 Ocak 1961 tarihli ve 
223 sayılı Kanuna göre maaş ve ücretlerinden 
kesilerek başabaş değerden temellük ettiği Ta
sarruf bonoları doğrudan doğruya Hazineden 
iktisabedilmiş sayılır ve vergisiz olarak değiş
tirilir. 

.MADDE 2. — Bu kanun 29 Şubat 1968 tari
hinden itibaren yürürlüğe girer. 

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

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

930 sayılı Tasarruf bonoları ihracı hakkındaki 
Kanunun geçici 1 nci maddesine bir fıkra 

eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 27 Temmuz 1967 tarihli ve 930 
sayılı Tasarruf bonoları hakkındaki Kanunun 
geçici 1 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir : 

Ek fıkra — Ordu Yardımlaşma Kurumunun, 
3 Ocak 1961 tarih ve 205 sayılı Kanunun geçici 
2 nci maddesi gereğince, geçmiş yıllar hizmet 
borçlanması karşılığı aidatı borçlanan üyelerden 
bu borçlarına mahsuben 5 Ocak 1961 tarihli ve 
223 sayılı Kanuna göre maaş ve ücretlerinden 
kesilerek başabaş değerden temellük ettiği Ta
sarruf bonoları doğrudan doğruya Hazineden 
iktisabedilmiş sayılır ve vergisiz olarak değiş
tirilir. 

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

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

C. Senatosu (S. Sayısı : 1411) 



Toplantı : 9 
CUMHURİYET SENATOSU S. Say: 

Mîllî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik öğretim okulları 
öğretmenlerinin intibakı hakkındaki 1064 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine 2 ek madde ilâvesine ve geçici maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyon
ları raporları (Millet Meclisi 2 / 6 1 ; Cumhuriyet Senatosu 2 / 2 6 8 ) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 59) 

Mület Meclisi 
Genel Sekreterliği 30 . 3 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 46 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 27 . 3 . 1970 tarihli 61 nci 'Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işarı oy ile İcaJbnl edilen, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik öğretim okulları öğretmen
lerinin intılbakı hakkındaki 1064 sayılı Kanunun 1 nci maddesine 2 ek madde ilâvesine ve geçici 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

'Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not ; Bu teklif 19 .11 . 1969 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 27 . 3 . ,1970 tarihli 61 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiş
tir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 59) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Millî Eğitim Komisyonu 1 . 4 . 1970 
Esas No. : 2/286 

Karar No. : 7 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 27 . 3 . 1970 tarihli 61 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işa
rı oy ile kabul edilen, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve teknik öğretim okulları öğretmenlerinin 
intibakı hakkındaki 1064 sayılı Kanunun 1 nci maddesine 2 ek madde ilâvesine ve geçici madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi, Komisyonumuzun 1 Nisan 1970 tarihli Birleşiminde, Millî 
Eğitim Bakanı ile teklif sahipleri ve ilgili temsilciler de hazır bulundukları halde tetkik ve müza
kere olundu. 

I - Teklifin gerekçesinde de belirtildiği üzere, kız ve erkek sanat okullarında öğretmen olarak 
görev almış bulunan öğretmenlerin ilk tâyinlerinde farklı muamele görmeleri ve sonradan kabul 
edilen 6273 sayılı İntibak Kanununun da kapsamına alınmamış bulunmaları diğer emsali öğret-



menlerden farklı ve daha düşük bir ücret alma durumunda kalmaları sonucunu meydana getir
miştir. 

5 Temmuz 1968 tarihinde kabul edilen 1064 sayılı Kanun, bu adaletsiz durumu ortadan kaldır
mak amaciyle hazırlanmış olmasına rağmen, bâzı hususların dikkate alınmamış olması nedeniyle 
istenen sonucu verememiştir. Böylece, aynı okuldan, aynı şartlarla mezun olan öğretmenler ara
sında farklılıklar meydana geldiği gibi, aynı öğretim kurumunda görev alanlar arasında da bir 
denge sağlanması mümkün olamamıştır. 

Yukarda arz edilen farklılığı gidermek suretiyle, sayıları pek az olan bu öğretmenlerin emsal
lerine tanınmış haklardan faydalandırılmalarını ve mağduriyet durumlarının düzeltilmesini öngö
ren teklif, Komisyonumuzca da uygun görülmüş ve benimsenmiştir. 

I I - Millet Meclisince kabul edilen 1 nci, 2 nci, 3 ncü ve 4 ncü maddeler Komisyonumuzca da 
aynen kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve havalesi gereğince, Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edil
mek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ankara 
T. Cebe 

Sözcü 
Kastamonu 
M. Çamlıca 

Kâtip 
Sivas 

H. Öztürk 
Ağrı 

Söz hakkım mahfuzdur. 
8. Türkmen 

Bitlis 
O. Kürümoğlu 

Bolu 
A. Yılmaztürk 

Elâzığ 
C. Ertuğ 

Konya 
M. Varışlı 

Kars 
M. Hazer 

imzada bulunamadı. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Esas No. : 2/286 
Karar No. : 40 

28 . 4 . 1970 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 27 . 3 . 1970 tarihli 61 nci Birleş'ümin'de öncelük ve ivedilikle göortülşüleırek 
iş'ari oy ile kabul edilen, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve TeknliJk Öğretim okulları öğretmenle
rinin intibakı hakkındaki 1064 sayılı Kanunun 1 nci maddesine 2 ek madde ilâvesine ve geçici 
madldesıinin •değiştirmesine dair kanun teklifli, Komisyonumuzun 7 Nisan 1970 tarihli 11 nci Bir
leşiminde teşkil olunan bir Alt Komisyona havale eidilımiş ve Alt Komisyonca tanzimi eidilen rapor, 
Komisyonumuzun 28 Nisan 1970 tardJhli 13 ncü Birleşiminde, i lg i l Millî Eğitim ve Maliye Bakan-
liıM-arı ile T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü temsilcileri de hazır bulundukları hailde tetkik 
ve müzakere olunmuştur. 

1. Teklif, 5 Temmuz 1968 tarihinde kabul edilen 1064 sayılı Kanunun, ifalde tarzı üJilbariyle 
sadece meslekî ve teknik öğretim alanında hizmet görmekte olanlar hakkında uygulanması sebe
biyle, Bakanlıkça duyulan ihtiyaca binaen 'diğer okul ve kuruluşlarda görev veırilırndş olan aynı 
menşeli öğretmenlerin de mezlkûr kanunla sağlanan haklardan fayidalanJdurılmalarmı ve ayrıca, 
3007 sayılı Kanunun 1 nci madldesinlin (E) ve (F ) fıkraları hükmü ile aynı kanunun 11 nci madde
si ve 4644 sayılı Kanunun 11 nci maddesine göre meslekî ve teknik öğretim okulları öğretonienlik-
lerine tâyin olunup 59'65 ve 328 sayılı Kanun hükümlerine taJba tutulanlarla; kız ve erlfeek sanat 
enstitülerini blitindikten sonra en az iki yıllık meslekî ve teknik öğretim görimüş. ölüp da Millî 

O. Senatosu (S. Sayısı : 1412) 
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Eğitim BaJkanlığına bağlı okullarla meırkez ve taşra teşkilâtında görev almış olanların başlangıç 
maaşlarının 25 lira kabul edilmek suretiyle intibaklarının yapılmasını öngörmektedir. 

a) Kız ve Erkek Sanat Oknıllannldıa görev almış bulunan öğretmenlerin ilk tâyinlerinde fark' 
lı işjleme tabi tutulmaları ve bilâhara yürürlüğe giren 6273 sayılı Kanunun da şümulü dışında 
kalmaları sebebiyle meydana gelen 'dengesizliği ortadan kaldırmak amaciyle 1064 sayılı Kanun 
kabul edilerek yürürlüğe konulmuştur. Ancak, 1064 sayılı Kanomun ifade tarzı itibariyle; sadece 
meslekî ve teknik öğretim alanında hazmet görmekte 'olanların lls/tdjfade etmeleri üzerine, Bakanlık
ça duyulan ihtiyaca binaen diğter okul ve kuruluşlarida görev verilmiş olan aynı menşeli öğretmen
ler, mezkûr Kanunla sağlanan haklardan faydalanamamışlardır. Kanun teklifinin 1 nci maddesi 
ile 1064 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen ek 1 nci madde bu eşitsizliğin giderilmesi maksadı
na matuf bulunmaktadır. 

b> Meslekî ve teknik öğretim okullarının kuruluş yıllarında süratli bir inkişaf göstermesi kar
şısında, öğretmen okullarından yetişenlerle okulların öğretim kadrolarını doldurmak mümkün 
olmamış ve 16 . 6 . 1936 tarihli ve 3007 sayılı Kanunun 11 nci maddesine istinaden sanat enstitü
leri mezunlarından öğretmenliğe lâyık görülenler, meslekî ve pedagojik imtihandan da geçirilmek 
suretiyle «ücretli» olarak okullara tâyin edilmişlerdir. Bilâhara, bu öğretmenler 1944 yılında ka
bul edilen 4644 sayılı Kanunun 11 nci maddesine göre ve 3656 sayılı Kanunun temel esasları çer
çevesinde - ücretli olarak geçirdikleri hizmet süreleri dikkate alınmadan - 20 lira aslî maaşa ge
çirilmişler ve «muvakkat öğretmen» olarak görevlerine devam etmişlerdir, 23 . 6 . 1952 tarihin
de yürürlüğe giren ve genel hatları ile bir «Liyakat Kanunu» niteliğinde olan 5965 sayılı Kanun
la; 4644 sayılı Kanunun 11 nci maddesi uyarınca meslekî ve teknik öğretim okullarına muvak
kat öğretmen olarak tâyin edilmiş bulunanlardan; 5 yıl ve daha fazla hizmet etmiş olup,.liya
katleri ; talim sicili, teftiş raporu ve imtihanla tesbit edilenler «daimî» öğretmenliğe geçirilmiş
ler; başarı sağlıyamıyanlar ise tasfiye edilmişlerdir. Bu safhada, sözü edilen öğretmenler 4644 sa
yılı Kanunla 20 lira aslî maaşa intibak ettirilmiş bulunduklarından, her hangi bir intibak ayarla
masına tabi tutulmamışlardır. 

Diğer taraftan, sanat enstitülerini bitirerek, en az beş yıl gezici kurs öğretmenliği yaptıktan 
sonra, Bakanlığın açmış olduğu iki yıl süreli sanat öğretmen okulunu bitirenler de; meslekî ve 
teknik öğretimin birçok sahasında yararlı hizmetler görmüş bulunmalarına rağmen, 1064 sayılı 
Kanunun kapsamı dışında kalmışlardır. 

Meslekî ve teknik öğretmen okullarının kuruluş ve gelişmesinde büyük gayret ve feragatle ça
lışmış olan bu öğretmenler, en az eğitim enstitü erinin A seksiyonu mezunlarına uygulanan işle
me paralel bir seçmeye tabi oldukları halde, 25 lira aslî maaşın çok altında ve ancak elde mev
cut kadrolarda istihdam edilmişlerdir. 

Teklifin 1 nci maddesi ile 1064 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen ek 2 nci madde; ihtiyaç do-
layısiyle mesleke alınıp çeşitli imtihanlardan geçirilmek suretiyle liyakatim ispat etmiş ve bu
gün yüksek dereceli okullarda dahi öğretmenlik yapmakta bulunan bir kısım öğretmenlerle; 
enstitü tahsili üzerine İM yıl daha öğrenim yapmış olsm öğretmenlerin, başlangıç maaşlarının 
25 liraya yükseltilerek yedi senelik zaman kaybının kısmen de olsa telâfisi suretiyle, meslek men
supları arasındaki adaletsizliği ve huzursuzluğu gidermek maksadına matuf bulunmaktadır. 

c) 1064 sayılı Kanunun geçici maddesinin değiştıirlilmesini öngören, teklifin 2 nci maddesi 
ile; yapılacak intibak sonunda, yükselen derece tutarı ile halen almakta oldukları derece tutarı 
arasındaki farkın kesenek ve karşılığının hesaplanarak ilgililer adına borç kaydedileceği ve her 
ay aylıklarından yüzde 10 oranında kesilerek Emekli Sandığına' ödeneceği bükme bağlanmaktadır. 

I I - Yukarıda özetle arz edilen hususları, ihtiva eden kanun teklifi Komisyonumuzca da uy
gun görülmüş ve benimsenmiştir. 

I I I - Millet Meclisi metninin 1 ncd, 2 nci, 3 ncü ve 4 ncü maddeleri Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1412) 
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IV - Teklifin Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul
ması kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere 1 üıkstek Başkanlığa saygiyle sunulur. 

Başkan 
Anka.ra 

Y. KÖker 

Edirne 
M. N.. Er geneli 

Sözcü 
. Uşak 

M. F. Atayurt 

Kütahya 
İ. E. Erdinç 

. Tabiî Üye 
S. Özgür 

Kâtip 
Konya 

O. N. Canpolat 

Manisa 
O. Karaasmanoğlu 

Trabzon 
A. §. Ağanoğlu 

Aydın 
İ. C. Ege 

Maraş 
A. Karaküçük 

Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

Milli Eğitim Bakanlığı Meslekî 
ve Teknik öğretim okulları öğ
retmenlerinin intibakı hakkın
daki 1064 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine 2 ek madde ilâvesine 
ve geçici maddesinin değiştiril

mesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 5 Temmuz 
1968 tarih ve 1064 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesine aşağı
daki maddeler eklenmiştir : 

E K MADDE 1. — Meslekî 
ve Teknik Öğretim okullarına 
öğretmen yetiştirmek üzere açı
lan kız ve erkek meslek ve tek
nik öğretmen okullarından me
zun olduktan sonra, bakanlık
ça, kız ve erkek sanat okulları 
ile diğer okullarda ve Millî Eği
tim kuruluşlarında görev veri
len öğretmenler de 1064 sayılı 
Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri
nin sağladığı haklardan fayda
lanırlar. 

E K MADDE 2. — 3007 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesinin 
( E ) ve (F ) fıkraları hükmü ile 
aynı kanunun 11 nci maddesi 
ve 4644 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesine göre Meslekî ve Tek-

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî 
ve Teknik öğretim okulları öğ
retmenlerinin intibakı hakkın
daki 1064 sayılı Kcmunun 1 nci 
maddesine 2 ek madde ilâvesine 
ve geçici maddesinin değiştiril

mesine dair Kanun 

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

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî 
ve Teknik öğretim okulları öğ
retmenlerinin intibakı hakkın
daki 1064 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine 2 ek madde ilâvesine 
ve geçici maddesinin değiştiril

mesine dair kanun teklifi 

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

C. Senatosu (S. Sayısı : 1412) 
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Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

nik Öğretim okulları öğretmen
liklerine tâyin olunup 5965 ve 
328 sayılı Kanun hükümlerine 
tabi tutulanlarla, kız ve erkek 
sanat enstitülerini bitirdikten 
sonra, en az iki yıllık meslekî 
ve teknik öğretim görmüş olup 
da Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı okullarla merkez ve taşra 
teşkilâtında görev almış olan
ların intibakları da maaş baş
langıçları, ilk göreve başladık
ları tarihten itibaren 25 lira 
asli maaş olmak ve hizmette 
geçen her başarılı üç yıl bir 
kıdem sayılmak suretiyle 1064 
sayılı Kanunun 1 ve 2 nci mad
delerine göre yapılır. 

MADDE 2 . - 5 Temmuz 
1968 tarih ve 1064 sayılı Kanu
nun geçici maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Geçici madde — Hizmet du
rumlarına göre aylığı yük
seltilenlere bu kanunun yürür
lük maddesindeki tarihlerde 
başlamak üzere, yükseltilen ay
lıkları ödenir. Geçmiş yıllar 
için aylık farkı ödenmez. An
cak, yapılan bu intibak sonun
da, yükselen derece tutarı ile 
halen almakta oldukları derece 
tutarı arasındaki farkın kese
nek ve karşılığı hesaplanarak 
ilgililer adına borç kaydedilir 
ve her ay aylıklarından % 10 
oranında kesilerek Emekli San
dığına ödenir. 

Aynı hüküm, bu kanundan 
faydalanacak olanlar için de 
uygulanır. 

MADDE 3. — Bu kanun ya
yımını takibeden ay başından 
itibaren yürürlüğe girer. 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

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

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

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

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

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

C. Senatosu (S. Sayısı : 1412) 



Millet Meclisinin 
kabul ettiği metin 

MADDE 4. — Bu kanun hü
kümlerini Millî Eğitim ve Ma
liye Bakanları yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Koimsyonunun 

kabul ettiği metin 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1412) 

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

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


	Binder1.pdf
	cs__090570660943.pdf
	cs__090570660944.pdf
	cs__090570660945.pdf
	cs__090570660946.pdf
	cs__090570660947.pdf
	cs__090570660948.pdf




