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la sunuşları 565 
1. — Millî Savunma Bakanı îlhami San-

car'm, son günlerde kamu oyunu işgal 
eden beyanname dağıtılması, bazı tev
kifler ve Kayseri alaylar ile NATO'nun 
savunma gücünü kuvvetlendirmek üzere 
yapılan çeşitli çalışmalar hakkında gün
dem dışı demeci 565:566 

2. — İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'-
m, Kıbrıs hakkında açıklaması - 566:568 

3. — Konya Milletvekili Faruk Sü-
kan'm, siyasi ve askerî görüşmelerde mu
halefet partilerinin de fikrinin alınma
sına dair konuşması ve Başbakan îsmet 
înönünün cevabı 568:572 

4. —Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'kı, Hacı namzetlerinden bâzılarının 
Ürdün'de, son olaylar dolayısiyle, normal 
seyahatlerine devam edemedikleri, sefil 
ve perişan hale düştükleri hakkında de
meci 572 

Sayfa 
ö. — Sayın üyelerden bâzılarına izin 

verilmesi hakkında Başkanlık Divanı tez
keresi (3/561) 5^2 

'6. — Diyarbakır Milletvekili Alp Do
ğan Şen'in, Dilekçe Karma Komisyonun
dan istifa ettiğine dair önergesi (4/202) 572:573 

7. — Erzurum Milletvekilliğinden çe
kilmiş bulunan Cevat önder'in yasama do
kunulmazlığının kaldırılması hakkındaki 
Başbakanlık tezkeresinin Başbakanlığa ge
ri (gönderilmesine dair Anayasa ve Ada
let Komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon Başkanlığı tezkeresi (3/478) 
(3/562) 573 

573 5. — Görüşülen işler 
1. — Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 

1960 ve daha önceki bütçe yıllarına ait bir 
kısım vergi borçlarının tasfiyesi hakkında 
kanun tasarısı (1/201) 573,603:606 

'2. — Cumhuriyet Senatosu Manisa 
üyesi Ferit Alpiskender ve 4 arkadaşının, 
Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimi
ne dair 304 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 



Sayfa 
teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senato
sunca yapılan değişiklikler hakkında Mil
let Meclisi Anayasa Komisyonu raporu 
(2/337) (S. Sayısı 19 a 1 nci ek 573 575 

3. — 97 sayılı.Kanuna göre askerlik hiz
metlerini Millî Eğitim Bakanlığı emrinde 
öğretmen olarak yapanların ilkokul öğret
menliğine tâyinleri hakkında kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim, Maliye ve Plân ko
misyonları raporlan (1/232) (S. Sayısı : 
125) 575:588 

4. — İstanbul Milletvekili Suphi Bay-
kam ve 70 arkadaşı ile Konya Milletvekili' 
Faruk Sükan ve 2 arkadaşının, çeşitli te
adül ve teşkilât kanunlariyle diğer kanun
larda mevcut aylık ve ücret tutarlarının 
değiştirilmesi hakkındaki 7244 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifleri ve Plân Komis
yonu raporu (2/51, 2/111) (S. Sayısı : 
231 e 2 nci ek) 588:589 

6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, İngiliz Kemal namı ile maruf Niza-
mettin'e vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına air kanun teklifi ve Maliye 
ve Bütçe komisyonları raporları (2/193) 
(S. Sayısı : 307) 589 

'6. — 8 Ağustos 1949 tarihli Türkiye -
Avusturya ödeme Andlaşmasmın feshi hak
kındaki 25 - 27 Eylül 1961 tarihli notala
rın onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Tica
ret komisyonları raporları (1/265) (S. 
Sayısı : 135) 589 

7. — 12 . 9 . 1945 tarihli «Türkiye 
Cumhuriyetiyle İsviçre Konfederasyonu 
arasında Ticari mübadelelere ve tediye
lerin tanzimine mütaallik Anlaşma» nm 
feshi hakkındaki 8 Ağustos 1962 tarihli 
notaların onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Ticaret komisyonları raporları (1/300) 
(S. Sayısı : 136), 589:590 

8. — Türk Tabipleri Birliği Kanunu
nun 40 nci ve 47 nci maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun tasarısı ile İstan
bul Milletvekili Reşat Ülker'in, Türk Ta-

Sayfa 
ı bipleri Birliği Kanununun Anayasaya ay-
j kırı hükümlerinin kaldırılmasına dair ka-
| un teklifi ve Adalet ve Sağlık ve Sosyal 
ı Yardım komisyonları (raporları (1/353, 
| 2/457) (S. Sayısı : 140) 590:591 

9. — Türk Eczacıları Birliği Kanunu
nun 31 ve 45 nci maddelerinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı ve Adalet ve 
iSağlık ve Sosyal Yardım komisyonları ra
porları (1/358) (S. Sayısı : 141) 591 

10. — Sağlık hizmetlerinin sosyalleşti
rilmesi hakkındaki 224 «ayılı Kanunun 
29 ncu maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/426) (S.-Sayısı : 143) 591:592 

11. — Ordu Millevekili Ferda Güley'-
ln, 7258 sayılı Kanunun 3 neü maddesi
nin değiştirilmesi 'hakkında kanun tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu (2/302) 
(S. Sayısı : 357) 592:594 

12. — Konya Milletvekili İhsan Kaba
dayı ve 8 arkadaşı ile Sinop Milletvekili 
Mahmut Alicanoğlu ve 3 arkadaşının, 
Eğitmenlere emeklilik ve özlük haklarının 
tanınmasına dair ve Bolu Milletvekili Kâ
mil İnal ve 15 arkadaşının, 3238 sayılı 
Köy Eğitmenleri Kanununun 5 nci mad
desinde değişiklik yapılması v hakkındaki 
kanun teklifleri ve Millî Eğitim, Maliye 
ve Plân komisyonları raporlan (2/26, 
2/83, 2/87) (S. Sa.yısı : 145) . 594 

13. — Maden Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi, kaldırılması ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ile Cumhuriyet Sena
tosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir 
ve 5 arkadaşının Maden Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu (1/295, 
2/282) (S. Sayısı : 131) 594 

14. — Hazinenin ve İktisadi Devlet Te
şekküllerinin bir kısım borçlarının tahkimi 
hakkındaki 154 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısı ve Bütçe Komisyonu (raporu 
(1/168) (S. Sayısı : 245) 594:596 

15. — Mehmet Çelebioğlu Bilâl Demir
ci'ye vatani hizmet tertibinden aylık bağ-
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lahmasma dair kanun tasarısı ve Maliye 
ve Bütçe komisyonları raporları (S. Sa
yısı : 308) 596:597 

16. — Birinci Dünya ve İstiklâl savaş
larına iştirak eden Ali Fehamoğlu Vecihi 
ûEürkuş'a vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair kanun tasarısı ve Mali
ye ve Bütçe komisyonları raporları (1/254) 
(S. Sayısı : 309) 597 

17. — Şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl 
Paşanın kızı Hadduç Dağıstanlı'ya vatani 
(hizmet tertibinden aylık bağlanmasına da
ir kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/229) (S. Sayı
sı :310) 597:598 

Sayf* 
•18. — Gaydan Fikri Tuğsuz'a vatani 

hizmet tertibinden aylık bağlanmasına da
ir kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/258) (S. Sayı
sı :311) 598:599: 

19. — Haliloğlu Sadık Hançebay'a va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanma
sına dair kanun tasarısı ve Maliye ve Büt
çe komisyonları raporlan (1/226) (S. Sa
yısı : 312) 599 

20. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriye
ti Emekli Sandığı Kanununa bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Millî Savunma, Maliye ve Plân komisyon
ları raporlan (1/100) (S. Sayısı : 121) 599:602? 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Haşhaşın ekimi ile afyonun istihsal, millet
lerarası ticaret, toptan ticaret ve. istimalini tah
dit ve tanzimine dair Protokolün onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında kanun .tasarısı 
ile, 

Toplu 'Sözleşme, Grev ve Lokavt .kanomu ta
sarısı kabul olundu. 

Bursa Milletvekili ibrahim öktem ve üç ar
kadaşının, Sendikalar kanunu teklifi, îşçi ve 
iş veren sendikaları kanunu tasarısının komis
yondan gelen maddeleri ve tasarının tümü ka
bul edildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanu
nunun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı kabul olundu. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1960 ve daha 
önceki bütçe yıllarına ait bir kısım vergi borç
larının tasfiyesi hakkında kanun tasansmıri 
maddeleri kabul edildi. Tümü açık oya sunuldu 
ise de yeter çoğunluk sağlanamadığından gele
cek Birleşimde tekrar açık oya sunulacağı bildi-; 
rildi. 
> 29 . 4 . 1963 Pazartesi yünü saat 14 de top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başfcanvekili 
Nurettin Ok 

Kâtip 
Konya 

Vefa Tanır 

Kâtip 
Ağn 

Rıza Polat 

Sözlü sorular 
1. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat Akay'-

m, Batı - Trakya'da, halen faaliyette kaç Türk 
ilkokulu, ortaokulu ve lisesi bulunduğuna ve 
bu okullann öğretim ve öğretmen durumlarına 
dair sözlü soru önergesi, Millî Eğitim Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/591) 
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2. —- Kastamonu Milletvekili Ali özdibmen-
li'nin, Kastamonu Orman İşletmesi, Teşkilâ
tında yapılan tâyin ve nakillere dair sözlü so
ru önergesi, Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/592) 

3. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-
li'nin, Kastamonu ilinin evvelce ilçesi olan ve 



«oîır&d'an köy hdine getirilen Abana'nm, yeni
den ilçe haline getirilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair sözlü soru önergesi içişleri 
Bakanlığıma, gönderilmiştir. (6/593) 

4, — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-
•li'nin, Kastamonu ilinin sahil ilçelerinde fındık 
yetiştirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sözlü soru önergesi, Ticaret ve Tarım Bafcan-

Teklif 
1. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 

Rahmi Sanalan ve Bingöl Üyesi Sabri Topçuoğ-
lu'nun,. 262 sayılı Kanuna geçici bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi (2/486) (Millî 
Savunına, Maliye ve Plân komisyonlarına) 

Raporlar 
2. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Fe

rit Alpiskender ve 4 arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu üyelerinin seçimine dair 304 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu raporu (2/337) (Günde
me) (S. Sayısı : 19 a 1 nci ek) 

3. — Balıkaslı* Milletvekili Mehmet Tirit-
oğlü ve 7 arkadaşının, 6785 sayılı İmar Kanunu
na geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri ve İmar ve İskân komisyonla
rı raporları (2/65) ('Gündeme) (S. Sayısı : 83 e 
ek) 

4. — Tekel Genel Müdürlüğü 1957 yılı 
döner sermaye hesaplarına ait bilanço ile mura
kıp raporunun sunulduğuna dair Başbakanlık 
tezkeresi ile Tekel Genel Müdürlüğü 1957 malî 
yılı Kesin hesabına ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başlkanlığı tezkeresi 
ve Tekel Genel Müdürlüğünün 1957 malî yılı 
Kesinbesap kanunu tasarını ve Sayıştay Komis
yonu raporu (3/132, 3/207, 1/67) (Gündeme) 
(S,. Sayası ; 151) 

laklarına gönderilmiştir. (6/594) 
5. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 

CENTO Andlaşmasma dâhil memleketleri (kal
kındırmak nıaksadiyle inşa edilecek Karaşi -
Tahran - Ankara arasındaki 600 hatlık radyo
link şebekesinin Güney bölgesinden geçirilme
mesi sebebine dair sözlü soru önergesi, Ulaştır
ma Bakanlığına gönderilmiştir. (6/595) 

5. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
yasama dokunulmaz lığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlanndan müreikkep Karma Komisyon 
raporu (3/369) (Gündeme) (S. Sayısı : 152) 

6. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/393) (Gündeme) (S. Sayısı : 153) 

7. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'nın, ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından müreikkep Karma Komisyon ra
poru (3/544) (Gündeme) (S. Sayısı : 154) 

8. — Giresun Milletvekili Etem Kılıçoğlu'-
nun yasama dokunulmazlığın wı kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/547) (Gündeme) (S. Sayısı : 155) 

9. — Karasuları kanunu tasarısı ve Dışişleri, 
Millî Savunma ve İçişleri komisyonları raporla
rı (1/206) (Gündeme) (S. Sayısı : 156) 

Cumhuriyet Senatostmdan gelen işler 
10. — İhracatı geliştirmek amacı ile vergi

lerle ilgili olarak Hükümetçe alınacak tedbirle
re dair kanun tasarısı. (M. Meclisi 1/303, C. Se
natosu 1/140) (M. Meclisi S. Sayısı : 17, C. Se
natosu S. Sayısı : 98 ve 98 e ek) (M. Meclisinin 
5 . 10 . 1962 tarihli 125 nci Birleşiminde (kurul-
ması kabul edilen; Sanayi, Maliye ve Plân ko
misyonlarından seçilen üçer üyeden mürekkep 
Geçici Komisyona) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 



BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 

KÂTİPLER : Nevzat Şener (Amasya), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz var, müzakerelere 
başlıyoruz. 

4,-— BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — - Millî Savunma Bakanı İlhamı Sancar'ın, 
son günlerde kamu oyunu işgal eden beyanname 
dağıtılması, bâzı tevkifler ve Kayseri olayları ile 
NATO'nun savunma gücünün kuvvetlendirilmek 
üzere yapılan ceşilli çalışmalar hakkında gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — (iiindem dışı Millî Savunma Ba
kanı Sayın İl hami Şano ar arkadaşımızın talepleri 
var, son dış temas ve Millî Savunma Bakanlığı ile 
ilgili boyanda bulunmak istiyorlar. Buyurun Sa
yın Sancar. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMI SAN
CAK (istanbul) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri, son günlerde umumi efkârı meşgul eden ve 
maalesef tebliğlerimize rağmen kâfi derecede ay
dınlanmamış olduğu zehabına kapıldığımız bir iki 
hâdiseyi ve bu meyanda bir dış teması yüksek mü
saadenizle arz etmek istiyorum. 

Bunlardan birincisi, mahiyeti itibariyle suç 
teşkil edip etmiyeeeği keyfiyeti mahkeme kararı 
ile anlaşılacağı için bunun yayınlanması veya 
üzerinde münakaşa yapılması doğru değildir. 

Keza 7 kişi tevkif edilen subayın isimlerini de 
bildirmekte mahzur telâkki etmekteyim. Hernc ka
dar basın yazmakta ise de, bu artabilir, eksilebi-
lır. Bir kısım masumlar, maznun olduğu gibi bir 
kısım kimselerin de mahkûm olduğu görülebilir. 
Masum olacak kimseleri şimdiden teşhir etmenin 
bir vatandaşı gölgelendirmek ve ordu içinde hu
zursuzluğu artırma bakımından mahzurunu tak
dir edersiniz.. 

Buna benzer bir hâdise, yalnız beyanname da
ğıtma şeklinde değil, bir kişinin, bm gece bir hare
ket olması muhtemel, biz dışında kalmıyalım» 
şeklinde bir sözün nakledilmesinden ibarettir. Bu 
İstanbul'da cereyan etmiştir. Buna da el konmuş
tur. Bunda da 5 kişi tevkif edilmiş bulunmakta
dır. Her iki husus da askerî adalet cihazında der
desti tahkiktir. Hazırlık ve ilk tahkikat safhasın
da gizlilik prensip olduğuna göre, bu mahremiye
tin muhafazası tahkikatın selâmetle seyri.ve vu
zuhla meselenin meydana çıkarılması için millî gü
venliğimiz bakımından hususi bir ehemmiyet ta
şıdığı kanaatindeyim. Bu kanaatime, bütün arka
daşlarımın ve bilhassa Türk basınının katılması
nı istirham edeceğim. Bilâfasıla hudutsuz müba
lâğalı, muharref, yalan yanlış neşriyatın memle
ketin güvenliğine zarar verdiğini bilhassa işaret 
etmek istiyorum. (Bravo sesleri) Duruşmalar 
aleni olacaktır. Türk milletinin önünde, Türk 
milleti adına icrai kaza eden cihazın önünde her 
hakikat anlaşılacaktır. O zaman kimsenin bunla
rı nakletmesinde hiçbir mahzur kalmıyacaktır. 

Diğer üçüncü mesele; aziz arkadaşlarım; Kay
seri olayları diye adlandırılan mevzudur. 19 Ni
san 1963 günü gece saat 23,25 te Astsubay Üst
çavuş Mustafa Koçak ile arkadaşı Astsubay Üst
çavuş Cumali Gökçe'nin, devam ettikleri gece li
sesinden çıkıp İnönü bulvarından geçmekte iken, 
sarhoş bulunan sabıkalılardan, kabadayı geçinen 
4 şahıs tarafından önü kesilmiş ve bu kabadayı
lardan Kasap Ham di, Şengünlü Astsubay Mus
tafa Koçak'a kasten ormiz vurmak suretiyle sa-
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M. Meclisi B : 7 9 
taşmıştır. Astsubayın, «ne sataşıyorsun» sözü bu 
hâdiseyi meydana getirmiştir. Astsubaylardan 
birisi bıçaklanarak öldürülmüş, diğeri bıçak ya
rası ile hastaneye kaldırılmış ve buna da Adliye 
el koymuş ve bu ilk tahkikat safhasında bulun
maktadır. 

4 suçludan ikisi tevkif edilmiştir, ikisi de de
lil kifayetsizliği mucip sebebiyle tahliye edilmiş 
bulunmaktadır. Bu dört kişiden ikisinin serbest 
bırakılması ve cenaze merasimine karşı bâzı 
aleyhte üzücü tezahürlerin yolda gösterilmesi gi
bi haller, geride kalan genç arkadaşlarının bir 
kısmının bir kısmını aksülâmele sevk etmiş ve 
bu kabadayıların devamlı bulundukları bir kah
ve ve meyhaneye girerek, - serbest bırakılan iki 
kişinin bu tezahürata vesile olduğu zanniyle ola
cak - aranmasına tevessül olunmuştur. Bu da di- -
geri kadar değilse de elbette üzücüdür. Buna da 
bir taraftan Adalet cihazı, bir taraftan da Aske
rî Adalet cihazı el koymuş, tahkika tâbi tutmuş
tur. Hiçbirinde hiçbir ihmal ve teseyyüp tahrik 
bakımından yoktur. Hazırlık ve ilk tahkikat 
safhalarında olduğu için bunlara da, mahremi
yet prensibine riayetin zaruri olduğunu arz et
mek isterim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, dış temasla il
gili bir mevzua geçiyorum. Bugün Yüksek Heye
tinize, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ken-
nedy'nin özel temsilcisi Büyükelçi Merchant'm 
22 - 24 Nisan tarihleri arasında memleketimize 
yapmış olduğu ziyaretle ilgili kısa bir açıkjama 
yapmak maksadiyle huzurunuza bu mevzuu ge
tirmiş bulunuyorum. 

Yüksek Heyetinizin malûmları olduğu veçhi
le NATO kurulduğundan beri, ittif akııî savunma 
gücünü kuvvetlendirmek ve bu camianın muhte
mel nükleer taarruzlara karşı kuvvet yapısını 
sağlamlaştırmak, nükleer savunma güç konusun
da ittifak içinde iş birliği gayretini artırmak ve 
tesanüdün idamesini yapıcı hamlelerle geliştir
mek gayesi ile çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. 

Bu gayret ve çalışmalardan bir tanesi de, çok 
taraflı bir nükleer kuvvet projesidir. Bu kuvvet, 
NATO "nun nükleer savunma gücünü artırmak 
gayesi ile katılmayı arzulayan devletlerin iştira
ki ile kurulacak ve idame ettirilecek. NATO'nun 
savunma gücüne büyük ölçüde yardımcı olacak 
bu kuvvet aynı zamanda tatbikat sahasında, 
NATO içinde iş birliği ve tesanüdün idame ve 
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geliştirilmesinde yapıcı mahiyeti ile büyük bir 
kıymet ifade edecektir. 

Büyükelçi Marchant işte bu anlam içinde he
nüz proje halinde olan bu kuvvet konusunda ilk 
görüş teatileri için memleketimize gelmiş bulun
maktadır. Yine bilindiği üzere Büyükelçi daha 
evvel bu mevzuda Avrupa'daki diğer NATO 
devletleri ile görüş teatisinde bulunmuştur. 

Merchant Heyeti ile Dışişleri, Genelkurmay 
ve Kuvvet temsilcilerimizden müteşekkil heyeti
miz arasında meselenin teferruatı incelenmiş ve 
karşılıklı görüş teatileri yapılmıştır. 

Mesele, henüz karşılıklı aydınlatma ve incele
me safhasındadır. Projenin siyasi, malî, hukuki 
ve askerî veçheleri vardır. Bunlar ilgili mütehas
sıslarımız tarafından incelenmektedir. Müteakip 
gelişmelerde muayyen safhalar belirli seviyele
re ulaştıkça Yüksek Heyetinize her safha için 
Hükümetimiz tarafından zamanında yeterli açık
lamalar yapılacaktır. Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gündem dışı söz talebeden 4 
arkadaşımızın1 haricî siyasetle ilgili olan kısım: 
larma söz vereceğim. -

2. — İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'tn, Kıb
rıs hakkında açıklaması. 

BAŞKAN — Kıbrıs'taki temasları dolayı-
siyle Meclise durumu bildirmek istiyen Sayın 
Oğuz Oran, buyurun. 

03UZ ORAN (istanbul) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, 

Kıbrıs konusu üzerinde arzı malûmat etmek 
üzere gündem dışı söz almış bulunuyorum. Av
rupa Konseyi iktisat Komitesi toplantısı vesile
siyle, Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil et
mek üzere, Lefkoşe'de bulundum. Vazifemi aşan 
bir süre içinde Kıbrıs'ta kalarak her iki cemaa
tin temsilcileriyle görüştüm. Siyasi mahfillerde 
çeşitli teşekküllerle, basın mensuplariyle ve halk
la temas eder-ek Kıbrıs'ın bugün içinde bulundu
ğu durumu tetkik etmeye çalıştım. Millî menfa
atlerimizle çok yakından ilgisi olması hasebiy
le edindiğim intibaları Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin sayın üyelerine arz etmeyi faydalı 
buldum. 

Değerli arkadaşlarım, Yüksek Heyetinizin 
malûmudur ki, Kıbrıs uzun süren ihtilaflı tar
tışmalardan sonra Türkiye, Yunanistan ve ingil
tere arasında varılan diplomatik bir komprami-
nin mahsulü olarak bağımsız egemen bir Cum-

— 5C6 — 
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huriyettir. Londra ve Zürih görüşme ve anlaş
maları neticesi, hazırlanan Kıbrıs Anayasası, 
her iki müstakil cemaati temsilen çifte devlet 
başkanlığını; yasama, yürütme ve yargı kuvve
tiyle ayrı Rum ve Türk makamları ihdas et
miştir. 

Ayrıca Anayasa nizamına karşı her türlü 
cereyan ve harekâtı önlemek için de üçlü garan
ti ve ittifak anlaşması, adı geçen taraflar ara
sında imza edilmiştir. 

Mezkûr garanti ve ittifak anlaşması adanın 
Anayasa nizamını icabında iade etmek ve daha 
önceki duruma getirmek hususunda taraflara 
müdahale hakkı tanımıştır. Garanti anlaşması
nın birinci maddesi, «Kıbrıs'ın her hangi diğer 
bir devlet ile birleşmeyi veya adanın taksimini 
doğrudan doğruya veya dolayısiyle teşvik ede
cek her nevi harekâtı yasak ettiğini» açıkça tas
rih ettiği gibi, bu kabîl harekâtlar karşısında 
garantör devletlerden her birinin anlaşma ile 
ihdas edilen nizamı tekrar kurmak maksadiyle 
harekete geçmek hakkını da ayrı hususi bir mad
de ile mahfuz tutmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Türkiye'nin jeopolitik bir devamı olan, Türk 

Milletinin bir kısmının sâikim bulunduğu tarihî 
ve ananevi bağlarla bağlı bulunduğumuz Kıbrıs'
ta olagelen hâdiseleri çok yakından izlemek me
suliyetinde bulunduğumuzu hatırlatmaya elbet
te lüzum yoktur. Tarihî, kültürel ve jeopolitik 
bağların dışında, pozitif hukuk bakımından da 
Zürih Anlaşmasının garantöT bir akdi sıfatiy-
le, Türk Hükümetine dolayısiyle, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin Kıbrıs'ta olagelen hâdise
ler hakkında vazıh ve hakikatlere dayanan bil
gilere sahibolması, bir zaruretin ifadesidir. 

Değerli arkadaşlarım, Kıbrıs'ta bugün du
rum nedir? Anayasa ve Zürih anlaşmalarının 
tatbik safhaları ne merkeztedir ? Bu suallerin ce
vaplarını derhal verelim. Kıbrıs Hükümetinin 
Rum cemaatini temsil eden kanadı başlarında 
bir numaralı mesul şahısları Cumhurbaşkanı 
Makarios olmak üzere Zürih Anlaşmasını ret ile 
şelf - determinasyon yolunda, plânlı, programlı 
bir çalışmanın çabası içindedirler. Garanti An
laşmasının bir numaralı maddesi, Adanın taksi
mini doğrudan doğruya veya dolayısiyle teşvik 
edeeek her nevi harekât yasak ettiği halde açık
ça ve pervasızca mezkûr maddeyi ihlâl faaliyeti 
ortada görülmektedir. 
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Dostumuz ve müttefikimiz üç garantör dev

letten biri olan Yunanistana da, böyle bir çaba
nın, perde arkası faal unsurlarından biri olmak 
düşüncesinden kurtulabilmek için, iyi niyet hu
dutlarını fazlasiyle zorlamak suretiyle ka^şı 
karşıya bulunduğumuzu hatırlatmak isterdin. 
Kıbrıs Hükümetinin, Rum cemaati temsilcileri, 

I 

Zürih Anlaşmasını asıl büyük gayeye vâsıl ola
bilmenin geçici merhalesi olduğunu ve bu acı
laşmanın ölü doğmuş olduğunu pervasızca ve it
tifakla iddia etmektedirler. Kıbrıs Cumhurbaş
kanı Makarios'un, Hariciye Vekili ve Dahiliye 
Vekilinin bu konuda sayısız resmî beyanları çr-
tadadır. Bu dâvada Yunanistan'da ve Kıbrıs'ta
ki olan gençlik teşekkülleri, siyasi ve yarı siyasi 
teşekküller, üniversite mahfilleri seferber hain
dedir. Bu konuda kilise mensupları birinci defe-
cede faaliyet göstermektedirler. Zürih Anlaş
masını meriyetten kaldırabilmek çabasiyle dev
letlerarası bir faaliyet dahi gözükmektedir. Ma-
karios'un Bon ve Washington ziyaretleri sırasın
da müzakerelerinde birinci plânda garantjör 
devletlerin murakabesinden kurtulmak hedefini 
tuttuğu görülmüştür. Anayasada geniş bir tadi
lât yaparak Türk Cemaatinin hak ve hukukumu 
mümkün olduğu kadar dar bir sahaya intikal 
ettirmek yolunda ciddî teşebbüslerde bulunmuş
lardır. 

Kıbrıs'ın Birleşmiş Milletlere üye olmasını 
fırsat bilen Rum Cemaat Başkanı Makarios, 2jü-
rih ve Garanti Anlaşmasını kaldırmak üzejre 
Birleşmiş Milletlere resmen müracaat etmek içjin 
hazırlıklara giriştiğini kesin olarak ifade edebi
lirim. Atina Üniversitesinin devletlerarası h|u-
kuk profesörleriyle Yunan Hariciye Vekâle
tinden bâzı eksperler müştereken Rum Cemaat 
Başkanı Makarios'un bu konuda resmen müra
caat edebilmesi yolunda gerekli muhtırayı Ha
zırladıkları gibi Zürih Anlaşmasının bâzı mad
delerinin iptali konusunda da Lahey Adalet Ci
vanına müracaat için gerekli çalışmaları vŞr-
dır. | 

Muhterem arkadaşlarım, gün geçmez ki Kıb
rıs'ın köylerinde şelf determinasyon ve Enopis 
lehine toplantıları olmasın, çeşitli cemiyetler, 
mitingler yapıp Helenizm dâvasını tazelemesin
ler. Kiliselerde vâızlar verilmesin, Rum basinı 
pervasızca bu dâvanın propagandasını yapma
sın ve bütün bu faaliyetlerin başında Kıbrıs 
Hükümeti Rum Cemaatinin elebaşıları bulunma 
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sın. Bütün bunlar Kıbrıs dâvasının dünya poli
tika sahnesine vaz'edildiği ilk günlerin politik 
ortamına aynen benzemektedir dolayısiyle ga
yesi müsait vasatı yaratıp şelf - determinasyo
nu koparmaktır ve bütün bunlar açıkça Garan
ti Anlaşmasının hükümlerine aykırı davranışlar
dır. 

Değerli arkadaşlarım, başında Makarios'un 
bulunduğu Kıbrıs Hükümetinin icraati tam mâ-
nasiyle bir partizan idarenin tasarrufları için
de yürütülmektedir. Zürih Anlaşması yer yer 
ihlâl edilmekte Anayasa tatbikatının bütün par
tizan numuneleri her gün yeni bir vesile ile or
taya çıkmaktadır. Kıbrıs Anayasasının 173 ncü 
maddesinin sarih hükmü kaale almmıyarak 
aded ekseriyetinin aded azınlığına tahakkümü
ne bir misal olarak gösterebileceğimiz belediye
ler konusundaki tasarrufunu, Kıbrıs Anayasa 
Mahkemesinin iptali neticesi, duruma bir deği
şiklik olacağı kanaatini taşımıyorum. Makarios 
bu karardan evvel Sendey Ekspres gazetesine 
verdiği demeçte nasıl bir hukuk devleti anla
yışında olduğunu bir ibret vesilesi olarak orta
ya koymuştur. «Hareketimizin Anayasaya ay
kırı olduğuna dair Anayasa Mahkemesince bir 
karar alınacak olsa dahi bu karara saygı gös
termeyiz.» demiştir. Bu beyan Anayasa düzeni • 
ne karşı açık ve pervasız bir müdahaledir. Ga
ranti Anlaşmasına karşı meydan okumaktır. 

Kıbrıs Hükümetinin Rum Cemaati kanadı ik
tisadi ve malî icraatlarında da, sadece kendi 
cemaatleri lehinde tasarrufta bulunmaktan ge
ri kalmıyorlar. Hazırlanan beş yıllık kalkınma 
programı kasten bir plân olarak tahakkuk etti
rilmemiştir. Plân olsaydı yatırımların mahalli
nin tesbiti gerekirdi. Program haline konulmak
la Rum Cemaatinin ekseriyetinin bulunduğu 
bölgelere yatırımlar yapılmakta ve dolayısiyle 
Türk Cemaati iktisadeten tazyik edilmektedir. 

Kıbrıs bugün iktisadi zorluklar içindedir. 
Avrupa Konseyi İktisat Komisyonunun toplan
tısında Maliye Bakanı konuşmasında iktisadi 
sıkıntılarının sebeplerini iktisadi unsurlara de
ğil de Anayasa tatbikatından doğduğunu ifade 
etmekle garip bir tez ileri sürmüştür ve bütün 
çalışmanın hedefi mevcut Anayasayı değiştir
mek anlayışına matuf bulunduğu bir kere daha 
anlaşılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Kıbrıs'ın bugünkü 
durumu hakkında Hükümetimizin uyanık ve iz- | 
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leyiei olduğu muhakkaktır. Hariciye Vekilimi
zin Türkiye Büyük Millet Meclisinde yap
mış olduğu, Kıbrıs hakkındaki konuşma 
Türk Cemaati nezdinde müspet bir tesir 
yaratmıştır. Makarios'un Ankara'ya vâki ziya
retinde Zürih Anlaşmasının Rum Cemaati lehi
ne bâzı tadiller yapılacağı hakkında Ankara ile 
mutabakata varıldığı yolundaki Kıbrıs Rum ba
sınında çıkan tefsirler Türk Cemaati üzerinde 
kötü tesirler yaratmıştır. Fakat ikinci Koalis
yon "Hükümetimizin sayın Hariciye Vekilinin ve 
Meclisin toplu ve yürekten alkışlarla tasvip 
bulduğu ifadesindeki Hükümet görüşü, Kıbrıs 
Türk Cemaati nezdinde büyük bir ferahlık ya
ratmıştır. Bu kabîl vakur ve kararlı beyanla
rın Kıbrıslı kardeşlerimize kuvvet vereceği aşi
kârdır. 

Kıbrıslı Türkler Anayasa düzenine sadık ola
rak, Anayasa düzeninin getirdiği müspet hukuk 
anlayışı içinde, % 30 u komünist olan Rum Ce
maatinin mesul veya gayrimesul bütün tahrikle
rine karşı koymaktadırlar. Gözleri ve kalbleri 
Türkiye'dedir. Şerefli Türk Ordusunu temsi-
len Kıbrıs'ta bulunan alayımız Kıbrıs Türkleri 
iç'lıı büyük bdr mânevi destek olmaktadır. Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde, beraberce çalış
ma azmi ve iç meselelerimizin kardeşçe hallet
me imkânları bulunduğu ve yükseldiği nisbette, 
Kıbrıs'taki Türk Cemaatinin de dâvalarına da
ha büyük bir azimle sarılacaklarına işaret et
mekte fayda mülâhaza ediyorum. 

- Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

3. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, si
yasi ve askerî görüşmelerde muhalefet partileri
nin de fikrinin alınmasına dair konuşması ve 
Başbakan İsmet inönü'nün cevabı 

BAŞKAN — Sayın Sükan, memleketimize 
teşrif eden Amerikan ricali ile vâki temaslar 
hakkında mıdır konuşmanız? 

FARUK SÜKAN (Konya) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FARUK SÜKAN (Konya) — Sayın Baş

kan, muhterem milletvekili arkadaşlarım, geçen 
hafta Ankara'da Türkiye için hayati ehemmi
yet taşıyan askerî ve siyasi müzakereler cere
yan etmiştir. Dost Amerikan Birleşik Devletleri 
Hariciye Vekili Dean Rusk, Başkan Kennedy'-
nin özel Temsilcisi Amerikan Genelkurmay 
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Başkanı Gl. Taylor ve onu takiben de İngiliz 
Hariciye Nâzın Lord Home memleketimize, An
kara'ya gelmişler ve temaslarda bulunmuşlar
dır. 

Kıymetli arkadaşlarım, bu temaslar hakkın
da bugüne kadar Büyük Meclise ve milletvekil
lerine duyurulması iktiza eden kadarı da olsa 
malûmat verilmemiştir. Biz, milletvekilleri ola
rak ve parlâmento olarak, gerek dış basında ve 
gerek iç basında bu mevzuda yer alan tefsirler 
ve neşriyat kadarına vâkıf bulunmamaktayız. 
Ankara temasları, gerek dostlarımız nezdinde, 
gerekse Dünya efkârı umumiyesinde ehemmi
yetli telâkki edilmektedir. Sayın Millî Savun
ma Vekili Beyefendi, bugün, yalnız Başkan 
Kennedy'nin özel Temsilcisinin NATO içinde 
nükleer kuvvete iştirak mevzunda kısaca malû
mat verdiler. Sayın arkadaşlarım, verilen malû
mat dahi iç basmımızdaki tefsirler yanında, de
ğil dış sahada, iç basmımızdaki tefsirler yanın
da kifayetsiz kalmaktadır. Bunu şunun için arz 
ediyorum arkadaşlar; millî kaderimizle ilgili, 
millî savunma ve millî güvenliğimizle ilgili ko
nular üzerinde, her halde Millet Meclisinin ve 
milletvekillerinin malûmatları olması iktiza 
eder. Fakat, her nedense bugüne kadar bu, âdet 
teamül halinde Millet Meclisinde tatbik edilme
mektedir. Meselâ, Türkiye'nin nükleer kuvvete 
iştiraki halinde tahaddüs edecek askerî ve malî 
külfetler mevzuunda ve tahaddüs edecek stra
tejik problemler konusunda Dünya matbuatın
da çeşitli tefsirler yapılmaktadır. Buna muvazi 
olarak bilhassa şu hususu da arz etmek istiyo- , 
rum; Jüpiter füzelerinin Türkiye'ye kurulması 
sırasında Moskova'nın paralel olarak yurdu
muzda o zaman uyandırılan telâş ve propagan
da aynen bugün de yapılmaktadır. Yurtdaki 
son senelerde şu tarzda nükleer kuvvete iştira
kimiz halinde şu menfi propaganda yapılmak
tadır : «Eğer Türkiye nükleer kuvvete, vurucu 
kuvvete iştirak edecek olursa yıldırımlar, şim
şekler Türkiye'nin üzerine çevrilecektir ve Tür-

/kiye kaldıramıyacağı kadar mükellefiyetlere 
sürüklenecektir.» 

Yine aynı tarzda, «yeni bulunan, yeni keşfe
dilen atomik silâhlar muvacehesinde NATO 
camiası içinde Türkiye stratejik ehemmiyetini 
kaybetmiş ve terk edilmiş bir duruma sevk edi
leceği cihetle politikasını yeni baştan gözden | 
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geçirmeli nötralist bir politika takibetmeli ve; 
hattâ >|Rusya ile de anlaşmak cihetine gitmeli-! 
dir» tarzında menfi, yıkıcı, Millî Savunma gü
cümüzü sarsıcı mahiyette menfi propagandaları 
yapılmaktadır. Gönül isterdi ki, Hükümet buj 
mevzuda daha aydınlatıcı ve daha sarih malû-j 
mat versin. Biz, elbette ki, Devlet sırrı mülâha-; 
zasiyle ve Devletin menfaatleri icabı verilme^ 
sinde mahzur görülen malûmatı istemiyoruz.! 
Askerî sırların ve askerî yönden mahzurlu gö-! 
rülen kısımların açıklanmasında hiçbir iddian 
mız yoktur, ama, verilmesi zaruri olan malûmat 
dahi Büyük Meclise ve milletvekillerine veriln 
memektedir arkadaşlarım. Arkadaşlarım, An^ 
kara'da cereyan eden müzakereler münasebetiy-j 
le şahsan çok mühim addettiğim bir nokta hu-t 
susunda dikkatlerinizi çekmek ve bunu arz etn 
mek istiyorum. Parlâmentomuzun terekküp) 
tarzı itibariyle, bütün Parlâmentoyu teşkilj 
eden partiler, dış politikada esas itibariyle mu^ 
tabıktırlar. Yalnız, dış politikamızın gerçekj 
mânada millî bir hüviyet ve karakter taşıması; 
için riayet edilmesi lâzımgelen bâzı temel un-; 
sur ve şartlar vardır. Biz de bu şartların başmn 
da memleket kaderi ile ilgili dış meseleler v^ 
müzakereler cereyan etmeden önce iktidarın ve| 
Hükümet Başkanının, muhalefetin de görüşünü) 
alması ve muhalefetin de fikirleriyle mücehhez; 
olarak müzakerelere katılması millî menfaatle^ 
re uygun olduğu kanaatini taşımaktayız. Esas 
itibariyle bu cihet, demokratik Garp memleket^ 
lerinde normal bir âdet halinde ve bir lâzimei 
dir. Bu itibarla b;ı nokta üzerinde hassasiyetle-
durulması lâzımdır. 

Diğer taraftan Sayın Başbakan muhalefeti 
devirlerinde 10 sene mütemadiyen bu mevzu! 
üzerinde hassasiyetle durmuş, gerek sözcüleri 
ve gerekse kendileri bu hususta ısrarla şikâyet) 
etmişlerdir. \ 

Diğer taraftan, 2 nci Koalisyon Hükümet^ 
teşkil edilirken Adalet Parti Heyetiyle yaptığa 
görüşmede mühim iç ve dış meselelerin zuhuru! 
halinde muhakkak surette muhalefetin görüşüp 
nü almak, onların da desteğini istemek zarure4 
tini ifade buyurmuşlardı. Bu itibarla bugünq 
kadar bu lâzime, bu demokratik yol yerine geti-i 
rilmemiş ve tatbik edilmemiştir. Bu vesileyle 
bir hususu arz etmeme müsaadelerinizi rica ede-j 
ceğim. 
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Hükümetin görüşmelerde ve müzakerelerde 

bulunduğu Amerikan Dışişleri Bakanı Dean 
Rusk, bilhassa Amerikan hariciye politikasının 
tesbitinde ve demokratik bir memleketin dış 
politikasının tesbitinde iktidar ve muhalefet 
münasebetlerine ve dış politikanın tesbitinde 
muhalefetin görüşünün alınmasına bilhassa 
önem veren bir şahsiyettir. Bu ifade Kennedy'-
nin Dean Rusk hakkında sözüdür. O halde, 
Dean Rusk'la yapılan müzakerelerde ve bu zih
niyette olan bir kimseyle yapılan memleket ka-
deri ile ilgili olan bir müzakerede, her halde 
memlekette büyük halk kütlelerini sinesinde 
toplıyan muhalefetin görüşünün de tesbiti, 
millî menfaatlerimiz bakımından lâzım ve şart 
idi. Bu lâzimenin hiç değilse bundan sonra ye
rine getirilmesini hassaten istirham ediyorum. 
Eğer bu memlekette çok partili demokratik ni
zama inanıyorsak onun vecibelerini, her türlü 
peşin hükümlerden, hislerden tecerrüdederek 
yerine getirmek 'iktidarın ve Hükümet Başka
nının başlıca vazifesi olmalıdır. 

Arkadaşlar, bir hususa bilhassa işaret etme
me müsaadelerinizi rica ediyorum. Bu tarzda 
takibedilecek bir dış politika elbetteki çok da
ha memleket menfaatlerine hadim olacak, ve 
müsmir olacak ve memleket menfaatleri için' 
uygun olacaktır. Yine Ibu görüş ve .'bu zihni
yetledir ki, Türkiye'nin içinde bulunduğu 
buhranlardan (kurtulma yolları bulunmuş 'ola
caktır. Bunu samimiyetle, şahsan ibir ımillet-
kili olarak, 'bütün kalbimle inanarak arz ediyo
rum, arkadaşlar. 

Bu görüş ve bu zihniyetle Dean Rusk gibi 
v& demokratik memleket devlet adamları gibi, 
mulhalefetin görüşüne ehemmiyet veren şah
siyetlerle yapılan görüşmelerde, mulhalefetin 
görüş ve fikirlerini almak lâzım. Mulhalefetin 
fikirleri alınmadan yapılan bir görüşmede, bu 
tek taraflı yapılan, muhalefeti 'kaale almıyan 
müzakerelerde memleket Ihayrma istihsal edi-
iebilecek neticelerin derecelerini de* yüksek 
takdirlerinize arz etmek istiyorum. Hükümet-
ten tek taraflı tasarruflardan, peşin hükümler
den muhalefeti sindirici hissi davranışlardan 
sıyrılarak hareket etmesini de bilhassa 'bir 
milletvekili olarak istirham ediyorum. 

Aziz arkadaşlarım, mâruzâtım münhasıran 
ibu konulara ve dış meselelerle ilgili bu mevzu
lara inhisar etmektedir. İç meseleler hakkın-
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da Devletin temel nizamlarına müteveccüh (ha
reketler olduğu bir sırada ve Hükümetin bu 
meseleler karşısında zafı ve kudretini, otorite
sini tesblt etmediği 'bir sırada, bunların şimdi 
bir polemik mevzu yapılmasının zaruretine 
kaani olmıyarak mevzuu yalnız ıbu noktalara 
inhisar ettiriyorum. 

Hürmetlerimle arz ©derim. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN İSMET IN0NÜ (Malatya) — 

Mulhterem arkadaşlarım, dış politika üzerinde 
sayın arkadaşımızın hitabesinden sonra söz 
almaya mecbur oldum. Müttefik devletlerin 
dışişleri bakanlarının memleketimizi ziyareti 
ve 'görüşmelerinin neticesi hakkında şimdiye 
kadar malûmat verilmemiş 'olduğunu söylemek 
için pelk acele edilmiştir, zannederim. 

Ben, ingiliz Dışişleri Bakanı ile görüşeli 
Ihenüz bir saat olmuştur. Ben görüktükten sonn 
ra bizim Dışişler Bakanımız ile beraber hepsi 
yeni vazifelerine, seyahate çıkmışlardır. Vakit 
•geçirilmesi, Meclisin 'habersiz bırakılması ba
his konusu 'olmasa gerektir. 

Dış politika üzerinde esas itibariyle isti-
nadettiğimiz Ikuvvetli temeller vardır. Mem
nuniyetle 'kabul etmeliyiz ki, Türkiye'de bütün 
siyasi partiler dış politika üzerinde mutabık
tırlar. NATO'da ve CENTO'da ittifak vecibe
lerimiz vardır. Bir müttefikler 'ailesi içinde sa-
da/katla vazifemizi, vecibelerimizi yerine 'getir
me kararındayız. 

Şimdi mu'halefet partisine -mensub-olan ar
kadaşlarla (birlikte mesuliyet taşıdığımız a aman 
vaziyet bu idi. Şimdiki Hükümetin programın
da da NATO ittifakından, CENTO'dan sara
hatin. ve sadakatla Ibahsolunmuştur. Politika 
üzerinde yeniden 'görüşler alınıp tesbit edil
mesi için esaslı bir ihtiyaç henüz yoktur. 

Muhterem arikadaş'lanm, bilirsiniz ki NA
TO ittifakının esasları Büyük Meclisten kanun
larla çıkmış, kabul edilmiştir. Bundan sonra, 
bu ittifakın ve CENTO ittifakının kendi (hü
kümleri dâhilinde işlemesi, mesul olanların, 
alâkalı vazifelilerin daimî temasları ile, iş bir
likleri ile temin edilmektedir. Bu sefer yakın
dada, Tattıran ve Karaşi'de CENTO ittifakının 
toplantıları olacaktır. Ondan sonra NATO 
Dışişleri Bakanları Ottawa'da ve sonra Wa-
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efiıington'da toplaınacaklaırdır. Bizim Dışişleri 
Bakanımız da gitmiştir. Bu seyahatten dön- • 
dükten sonra Dışişleri Bakanımızın (Büyük 
[Meclise geniş ölçüde malûmat vermeye çalış
ması tabiîdir. Müsterih olabilirsiniz, 

Dedikodular1 arasında nükleer silâhların 
tehlikesinden veya Türkiye'nin büyük tehlike
ler karşısında nötralist ıbir istikamet tutması 
lüzumundan bahseden propagandalar |leri sü
rülmüştür. 'Türkiye için ,'bu ihtimallerin va-
ridolmadığmı tekrar, sarahatle ve kesin ifa
delerle teyidederim. 

Biz 'müttefikler ailesi içinde, NATO içinde, 
ÖENTO içinde, vazife ve vecibeler alırken, bir
takım müttefiklerimizden vazifeler isterken', 
ittifak muaıhedeleriyle bize düşen vazife
leri de sadakatle yapacağımızı taahhüdetmişiz-
dir ki bu Büyük Meclisin malûmudur; bütün 
partilerin malûmudur. Ve, 'bütün partiler bu 
'konuda açılan her müzakerede mutabakat ve 
ittifak göstermişlerdir. 

«Nötralist» 'kelimesi, yapılan propaganda
nın ifadesi bakımından burada söylenmiş ola
caktır. Bunu arzu eden muhitler ve siyaset 
akımları vardır. Fakat, Türkiye, ittifaklarına 
sarahatle bağlı olmaya kesin olarak karar ver
miş ve hu vaziyetinden memnun olan bir Dev
lettir. 

Bütün 'bu ısuitefehhüme mahal verebilecek 
noktaları tasrih ve izah ettikten sonra Dışişle
ri Bakanları ile temaslarımız hakkında kısa ma
lûmat vermek isterim. Vereceğim malûmatın 
mahiyeti bizzat Dışişleri Bakanlarının bizim 
umumi efkârımıza yaptıkları beyanlardan çok 
güzel anlaşılmaktadır. Amerika Dışişleri Ba
kanı, Türklerle beraber olduklarını, Türklerle 
beraber kalacaklarını, Türkiye'nin iktisadi 'kal
kınması ile %ok alâkadar olduklarını, hu husus
ta ellerinden gelen yardımları, hizmetleri yap-
malk için kararlı olduklarını Türk umumi efkâ
rına açıklamıştır. Dostlukta vefa ve ittifakta 
sadakat ve iyi münasebetlerin teyidi mahiye
tindeki 'bu 'beyanlardan çok memnuniyet duy
duğumuzu huzurunuzda ifade etmek isiterim. 
(Alkışlar) 

Konuşmalar, münasebetlerimizin gözden ge
çirilmesi, 'bugün ittifak ailesi içinde ve siyaset 
sahasında mevcudolan meselelerin beraberce, 
iki müttefik Dışişleri Bakanı olarak, beraberce 
tetkiki mahiyetindedir. Bunların pehisinde 
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noktai nazar aynlığı olmadığı müşahede edil
miştir. Bunları, hu hükümleri ibildiri.de de Sa
dakatle a'ksettirmişizdir. 

İngiliz Dışişleri Bakanı ile 'dün Dışişleri Ba
kanımız birkaç saat görüştü. Bugün de b£n, 
ingiliz Dışişleri Bakanı ile Ibir saatten fa£la 
mülakat ettim, ittifak içindeki meselelerde, 
muvazi hir yolda mutabık bir halde yürüdüğü
müzü müşahade ettiğimiz gibi, yalnız bizi alâ
kadar eden meseleleri de, ingiltere ile Türki
ye'nin beraber taahhüt "altında bulundukları 
meseleleri de gözden geçirdik. Bunların hep
sinde görüşlerimizde mutabakat olduğunu, ve 
hareket hatlarımızda birbirimizden memnun 
bir halde bulunduğumuzu müşahede ettik. 

Vaziyet umumi olarak bu merkezdedir. 
Daha fazla tafsilâtı Dışişleri Bakanı 'geldikten 
sonra umumi olarak alacaksınız. 'Muhalefetin 
noktai nazarını öğrenmek, gerek haricî me/se-
lelerde 'gerek iç politikamız meselelerinde 4ai-
ma arzu ettiğimiz bir şeydir. Muhalefetle rhü-
nıasebetlerimiz hakkında geçmişte söylediğimin 
sözlerle hareketlerimiz arasında bir tenakuz [gö
rüldüğü ifadesinde bir yanlışlık olacaktır. îîiz, 
kendi kanaatimizce, gerek iktidarda buludan 
partilerle, 'gerek muhalefette bulunan siyasi 
partilerle beraber çalışmak için her türlü gay
reti sadakatle göstermekteyiz. 

Arkadaşımızın sözlerini, muhalefetin ikti
darla iyi yolda yürümek için bir iyi niyet^te-
zalhürü şeklinde tefsir etmek caizse bundan 
yalnız memnun olabiliriz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — iç Anadolu'nun ihtiyaçları 
hakkında beyanda bulunmak istiyor Sayın JRu-
hi Soyer, mevzuunuz hu mu idi Sayın 'Soyer? 

RUHl SOYER (Niğde) — Bir iki kelime!. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
RUHl SOYER (Niğde) — Muhteremi ar. 

kadaşlarım; senelerden beri kuraklık çekmiş 
olan Orta1 Anadolu ve Şarki Karadenizin bujgün 
içinde bulunduğu açlık ve beslenme zorluğu 
üzerinde izahatta bulunmak üzere söz alînış-
tım. Fakat, şimdi haber aldım ki, 'geçen jgün 
kendilerine mâruzâtta bulunduğumuz Sayın 
Başbakanımızın gösterdiği alâka ve hassasiyet
le Hükümetimiz yeni bir kararname ile, ek bir 
kararname çıkararak bu mevzuu halletme I ka
rarındadır. Bu itibarla sözlerimden vaz geçi
yorum. Hükümetimize huzurunuzda teşekkür-
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lerimi arz etmekle.iktifa ediyorum. 'Hürmetle
rimle. (Ortadan alkışlar) 

4. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, 
Hacı namzetlerinden bâzılarının Ürdün'de, son 
olaylar dolayısiyle, normal seyahatlerine devam 
edemedikleri, sefil ve perişan hale düştükleri hak
kında demeci. 

BAŞKAN — Ürdün'de takılıp kalan hacıların 
durumu hakkında konuşmak istiyen Saym Ali Rı
za Uzuner, bu hususta Hükümetin dikkatini çek
mek istiyordu. Buyurun, Sayın Uzuner. 

ALÎ RIZA UZUNER (Trabzon) — Muhterem 
arkadaşlarım, karayolu ile giden hacıların duru
mu hakkında lasa bir maruzatta bulunmak üzere 
huzurunuzu işgal ediyorum. Hacı namzetlerin
den, istatistiklere göre, âdedleri 26 bini bulan bir 
kısmı karayolu ile seyahatlerini tertiplemiş bulun
maktadır. Son günlerde, gazetelerden öğrendiği
mize göre birçok hacılar, Ürdün'deki son olaylar 
dolayısiyle vize alamamak veya anarşik hava do
layısiyle müsaade alamamak sebebiyle normal ola
rak seyahatlerine devam edemedikleri, sefil ve pe
rişan oldukları ifade edilmektedir. Gazetelerdeki 
haberleri okuyan hacı namzetlerinin yakınları, 
dostları, akrabaları telefonla ve telgrafla millet
vekili ve senatör arkadaşlara müracaat etmekte 
ve hacıların bu endişe verici akibetleri hakkında 
bilgi istemektedirler. Konuyu hassasiyetle takibet : 

tiğine inandığımız Saym Hükümetimizin ve hu
susiyle Sayın Hariciye Vekilimizin, hacıların Ür
dün'deki durumunu ve normal olarak seyahatleri
ne devam edip edemiyeceklerini bir tebliğ ile umu
mi efkâra ilân etmelerini ve efkârı umumiyenin 
aydınlatılmasını arzu etmekteyim. Ve bu talebimin 
is'afini istirham etmekteyim. Vaktinizi aldığım 
için özür dilerim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Gündeme başlıyoruz. 

5. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında, Başkanlık Divanı tezkeresi (3/561) 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı saym milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri Baş
kanlık Divanının 25 . 4 . 1963 tarihli Toplantı
sında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi 

Başkanı 
Fuad Sirmen 
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| Adana Milletvekili İbrahim Tekin, 15 gün, mâ* 
. zeretine binaen 17 . 4 . 1963 tarihinden itibaren. 

Ankara Milletvekili Hüseyin Ataman, 10 gün 
• mazeretine binaen. 24 . 4 . 19(53 1 anilinden iti-
! baren. 

Bursa Milletvekili Hikmet Akalın 15 gün, 
! mazeretine binaen 1 9 . 4 . 1963 tarihinden itiba

ren. 
Edirne Milletvekili Talât Asal 25 gün hasta

lığına binaen 28 . 4 . 1963 tarihinden itibaren. 
İzmir Milletvekili Ragıp Gümüşpala 10 gün, 

hastalığına binaen 21 . 4 . 1963 tarihinden itiba
ren. 

Malatya Milletvekili Ahmet Fırat 15 gün,'has
talığına binaen, 24 . 4 . 1963 tarihinden itiba-
-ren. 

BAŞKAN — Ayrı ayrı okutup reylerinize arz 
edeceğim. 

Adana Milletvekili İbrahim Tekin, 15 gün, ma
zeretine binaen 1 7 . 4 . 1963 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ankara Milletvekili Hüseyin Ataman, 10 gün 
mazeretine binaen, 24 . 4 . 1963 tarihinden iti 
baren. 

BAŞKAN Kabul edenler... Etıniyenior... 
Kabul edilmiştir. 

Bursa Milletvekili Hikmet Akalın 15 gün. 
mazeretine binaen 19 . 4 .1963 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Kabul edenle/-... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Edirne Milletvekili Talât Asal 25 gün hasta
lığına binaen 28 . 4 . 1963 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... El m iv enler... 
Kabul edilmiştir. 

İzmir Milletvekili Ragıp Gümüşpala 10 gün, 
hastalığına binaen 21 . 4 . K)63 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Malatya Milletvekili Ahmet Fırat 15 gün, has
talığına binaen, 24 . 4 . 1963 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

6. — Diyarbakır Milletvekili A ip Doğan 
Şen'in, Dilekçe Karma Komisyonundan istifa 
ettiğine dair önergesi (i/202) 
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BAŞKAN — önergeyi okutuyorum : 

Millet MJeelisi Yüksek Başkanlığına 
Dilekçe Karma Komisyonuna malûmatım ol

madan seçilmişim. Bâzı mazeretlerimin vesile
siyle de işbu Komisyondan istifamın kabulünü arz 
ve rica ederim. 

Diyarbakır 
Alp Doğan Şen 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

7. — Erzurum Milletvekilliğinden çekilmiş 
bulunan Cevat önder'in yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkındaki Başbakanlık tez
keresinin Başbakanlığa gen gönderilmesine dair 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon Başkanlığı tezkeresi (3/478) 
(3/562) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kendisine, 18 Kasım 1962 günü Adalet Parti

si Ankara il Kongresinde yaptığı konuşma ile 
Anayasa nizamını, millî güvenlik ve huzuru bozan 
bâzı fiiller hakkındaki 5 Mart 1962 tarihli ve 38 
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sayılı Kanunun 1 nei maddesinin (A) ve (D) 
bentlerine aykırı hareket suçu isnadedildiği için 
Başbakanlığın özlük ve Yazı İşleri ifadeli, 16 
Ocak 1963 tarihli ve 6/2 - 288 sayılı yazısiyle ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması istenmiş 
olan Erzurum Milletvekili Cevat önder'in millet
vekilliğinden çekilmiş bulunması ve çekilme yazı
sı Genel Kurulun bilgisine sunulmakla çekilmenin 
tekemmül etmiş bulunması muvacehesinde, hak
kında Millet Meclisince yapılacak bir işlem bulun
madığından, yukarda zikri geçen Başbakanlık ya
zısına ek dosyanın Başbakanlığa iade edilmesi ge
rektiğine Karma Komisyonumuzca 17 Nisan 1963 
günkü Birleşiminde karar verilmiş bulunmakta
dır. 

Gereğinin yerine getirilmesini yüksek tensip
lerine derin saygılarımla arz ederim. 

Anayasa ve Adalet 
Komisyonlarından Kurulu 
Karma Komisyon Başkanı 

Tekirdağ 
Hayri Mumcuoğlu 

BAŞKAN — Bilginize sunulur. Dosya Başba
kanlığa geri verilecektir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1960 ve 
daha önceki bütçe yıllarına ait bir kısım vergi 
borçlarının tasfiyesi hakkında kanun tasarısı 
(1/201) 

BAŞKAN — Tasarının ikinci oylanmasıdır. 
Yuvarlaklar gezdirilecektir. Lütfen oylarınızı kul
lanınız. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Fe
rit Alpiskender ve 4 arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu üyelerinin seçimine dair 304 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu raporu (2/337) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 19 a İnci ek) (1) 

(1) 19 S. Sayılı basmayazı 6.2. 1963 tarih
li 41 nci Birleşim ve 19 a 1 nci ek-S. Sayılı bas
mayazı ise bu tutanağın sonundadır. 

BAŞKAN — Bir önerge vardır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gelen kâğıtlar listesinde yer alan 

Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimine dâiı 
304 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun teklifine dair Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuri
yet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Anayasa Komisyonu raporunun, konunun acele 
mahiyetine binaen : 

1. Dağıtılmasından itibaren 48 saat geçmiş 
olması ile gündeme alınmasını; 

2. öncelikle görüşülmesini ve 
3. Daha önce öncelikle görüşülmesi karar

laştırılmış konulara takdimen müzakere edilme
sini arz ve teklif ederim. 

Anayasa Komisyonu 
Sözcüsü 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN •*- Dağıtılmasından itibaren 48 sa
at geçmeden gündeme alınmasını oylarınıza arz 
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ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

öncelikle görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul, etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Diğer öncelik kararı verilenlerden daha önce 
görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum. 
*(Rapor okundu,) 
BAŞKAN — Raporun benimsenip benimsen-

memesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ

KUN KIRCA (İstanbul) — Madde madde oya 
koyunuz. 

BAŞKAN — Hepsini birden koysak da, Coş
kun Bey, ondan sonra Karma Komisyon teşkil et
sek?. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (İstanbul) — Madde madde oylan
ması daha usulüne uygun olacaktır. 

BAŞKAN — Peki, madde madde okuyalım, 
usul de öyledir. 

24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet 
Senatosu üyelerinin seçimi Kanununun 4 ncü 
maddesi ile 2 nci geçici maddesinin değiştirilmesi 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 
sayılı Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimi 
Kanununun 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Madde 4. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri
nin üçte birinin yenilenmesi için yapılacak ilk 
seçimin başlangıç tarihi, ikinci yılın tamamlan
masından sonraki 30. Mart günüdür; Haziran 
ayının ilk Pazar günü oy verilir. 

Cumhuriyet Senatosu üyelerinin üçte biri
nin yenilenmesi için daha sonraki seçimler iki
şer yıl ara ilo olur. Bu seçimlerin başlangıç 
günü ile oy verme günü, 1 nci fıkrada gösteri
len günlerdir. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (İstanbul) — Komisyon benimse-
ımemektedir efendim. 

BAŞKAN — Komisyon benimsememektedir 
efendim. 

Cumhuriyet Senatosunun teklifini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... (Anlaşılmadı ses-
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leri) Efendim, Cumhuriyet Senatosunun tekli
fini okuduk, komisyonumuz bu teklifi kabul et
memektedir. 

Senatonun, metnini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

MADDE 2. — 1 nci maddede sözü geçen 
kanunun 2 nci geçici maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Geçici madde 2. — Genel oyla seçilmiş olan 
Cumhuriyet Senatosu üyeleri için iki yıl sonra
ki birinci yenileme ve dört yıl sonraki ikinci 
yenileme, bu kanuna ekli 2 sayılı listedeki (A), 
(B) ve (C) grupları arasında, Cumhuriyet Se
natosunun özel birleşiminde Başkan tarafından 
yapılacak ad çekme ile belli olur. Birinci yeni
lemeye tâbi olmuş bulunan grup, ikinci yeni
leme için ad çekmeye girmez. 

İki yıl sonra yenilenmesi gereken Cumhur-
• başkanınca seçilmiş üyelerin üçte birinin tesbiti 

için ad çekme, 1 nci fıkrada söz konusu birinci 
yenileme için yapılacak ad çekme ile aynı gün
de yapılır. 

1 nci fıkrada söz konusu ikinci yenileme 
için yapılacak ad çekme ile aynı günde de, 
Cumhurbaşkanınca seçilmiş üyelerin üçte biri 
için ikinci ad çekme yapılır. 2 nci fıkrada söz 
konusu ad çekme ile görevi sona ermiş bulu
nanların yerine seçilmiş olanlar, işbu fıkrada 
bahis konusu ad çekmeye girmezler. 

2 ve 3 ncü fıkralar gereğince yenilenmesi 
gereken Cumhurbaşkanınca seçilmiş Cumhuri
yet Senatosu üyelerinin görev süresi, 1 nci fık
rada söz konusu ad çekmelerden sonra genel 
oyla yapılan seçimin oy verme günü sona erer. 

Cumhurbaşkanınca seçilip de 2 ve 3 ncü fık
ralar gereğince yapılan ad çekmelere giren, an
cak, bu ad çekmelerin her ikisinin sonucunda 
da seçimi yenilenmemiş olan üyelerin görev sü
resi de, 1 nci fıkra gereğince yapılan her iki ad 
çekmede kendisine isabet etmemiş olan .grup 
için genel oyla yapılacak seçimin oy verme gü
nü sona erer. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı için ad çekme 
işlemleri hiçbir halde Uygulanmaz. Hakkında 
ad çekme işleminin uygulanması yakardaki fık
ralar gereğince gerektiği halde, Cumhuriyet 
Senatosu Başkanı olduğu için bundan istisna 
edilen Cumhuriyet Senatosu üyesinin görev sü
resi de 5 nci fıkrada gösterilen günde sona 
erer. 
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ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ

KUN KIRCA (İstanbul) — Komisyon benimse
miyor efendim. 

BAŞKAN — Komisyon benimsememektedir. 
Senato metnini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Reddedilmiştir. 

Efendim, Komisyonun benimsememesi üzeri
ne Cumhuriyet Senatosu metnini reddettiğimize 
göre, bir Karma Komisyonda bu işin müzakeresi 
icabetmektedir. Bunun için verilen önergeyi oku
tuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimine 

dair 204 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun teklifi için Anayasa
nın 92 nci maddesi gereğince kurulacak karma 
komisyona, Karma Komisyonca, yasama Meclisleri
nin ilgili komisyonlarca seçilecek altışar üyeden 
teşekkül etmesini arz ve teklif ederim. 

Anayasa Komisyonu 
Sözcüsü 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN -—- Her iki Meclis tarafından 6 şar" 
üye seçilmek suretiyle bir karma komisyon tekli
fini istiyen Anayasa Komisyonu Sözcüsünün öner
gesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

öncelikle görüşülmesi kararlaştırılan işler; 
gündemin altıncı sayfasında bir .numarasında; 

3. — 97 sayılı Kanuna göre askerlik hizmet
lerini Milli Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen 
olarak yapanların ilkokul öğretmenliğine tâyin
leri ihakkvnda komün tasarısı ve MilU Eğitim, 
Maliye, ve Plân komisyonları raporları (î/232) 
(S. Sayısı : 125} (1) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı burada 
mı?... (Yok sesleri.) Millî Eğitim Bakanı yok 
mu?... (Soldan geçen oturumda da yoktu ses
leri.) Geçen oturumda da yok mu idi?... Komis
yon burada mı?.. Maliye Komisyonu, Millî Eği
tim Komisyonu, Plân Komisyonu?... Burada. 

Millî Eğitim Bakam geçen oturumda da bu
lunmadığı için bu sefer gıyabında başlarız. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen var 
mı? 

(1) '125 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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Buyurun sayın İhsan Ataöv. 
İHSAN ATÂÖV (Antalya) — Sayın Bal

kan, muhterem arkadaşlar; memleketimizde ilk
öğretim, dâvasının bir an evvel tahakkuku için 
lüzumlu olan öğretmen eksikliğini tamamlamak 
kasdiyle getrildiğini tahmin ettiğim ve şu an
da müzakereye esas olan kanun üzerinde şahsi 
görüşlerimi ifade ediyorum. 

Arkadaşlarım; biliyorsunuz öğretmenlik la
lettayin bir memuriyet değildir, öğretmenlik 
mesleği bir sanat işidir. Bugün, öğretmenül 
gelmiş olduğu menşee bakacak olursak, hiçbir 
memurda görmediğimiz çeşitli kollardan bu da
vaya öğretici verdiğimizi görürüz. Meselâ öğ
retmen okullarından öğretmen yetiştirmekte
yiz. Köy enstitülerinden öğretmen yetiştirilmiş
tir. Kurs mezunlarına öğretmenlik vermişiz. 
Yedek öğretmenlik ihdas etmişiz. Yedek su> 
bay öğretmenlik ihdas etmişiz. Vekil öğretmen
lik ihdas etmişiz. Bugün bu kadar çeşitli 
kaynaklardan öğretmen toplıyarak çocuklara 
ilim ve irfan öğretmekteyiz. 

• Sayın arkadaşlar, öğretmenlerin kâfi dere
cede temin edilemeyişinin, okullarımızın ihti
yacımıza göre öğretmen yetiştirememesinin, 
sebebi her halde öğretmenlik mesleğinin lâyık 
olduğu ehemmiyeti ve lâyik olduğu cazibeyi 
temin edememiş olmasındandır. Bugün memle
ketimizde köy muhtarından Reisicumhuruna ka
dar bütün idarecilerin amirliğini yaptığı öğ
retmen,'bu memlekette her şeyden evvel lâyık 
olduğu şahsiyeti kazanmak mecburiyetinde
dir. Biz, öğretmenin çokluğuna değil, ontjn 
manen ve maddeten takviye edilmiş ve omuzla
rına yükliyeceğimiz ağır yükü taşıyabilecek 
kudrette olmasına bakarız. Memleketimizde 
15 -bin öğretmen yoktur. 15 bin köy öğretmensiz
dir. Bunu kabul ediyorum. Fakat bugün çeşitli 
ve lâyık olmıyan kaynaklardan gelen öğretmenler, 
.esas öğretmenin şahsiyetini de cemiyet önünde 
rencide etmekte ve lâyık olduğu yeri almasına njâ-
ni olmaktadır. Bugün, öğretmenler içinde kusnr 
işliyen ve -öğretmenlere taarruz vesilesi adde
dilen çeşitli olaylara dikkat edersek, bunların 
en büyük kısmı kifayetsiz membalardan kazan-, 
dığımız ve kendilerine öğretmen dediğimiz kim
selerden gelmektedir. Esas öğretmen okulların
dan yetişmiş ve on«n mânevi silâhı ile tatmin 
edilmiş, hakiki öğretmenlik ruhu ile doyurul
muş olan insanların cemiyet içinde hiçbir 2ja-
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man kusurunu bulamayız. Ama bu sıfatı ekle
diğimiz ve kendisi hangi menşeden gelirse gel
sin, bir ortaokul mezununu dahi küçük bir 
kurstan geçirmek suretiyle çocuklarımızın ba
şında bir öğretici olarak kabul ettiğimiz za
man, kendisi öğretmen okulu çatışı altında lü
zumlu mânevi silâhla teçhiz edilmediği için, 
öğretmenliğin ulvi duygularını içersinde tanıya
madığı için, onu çocukluğundan itibaren içe
risine göme göme sanatkâr olamadığı için, ha
kiki bir öğretmen olamıyor ve hakiki öğretme
nin cemiyet içindeki rolünü de maalesef oy-
nayamıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, önce çocuğu bir 
hamur olarak ele alacak ve hakikaten onu mâ
nevi ve ruhi bakımlardan geliştirecek olan şa
hıs, lise veya muadili bir okulu bitirdikten 
sonra, yüksek tahsile devam imkânını bul.amı-
yan, askerliğini yedek subay öğretmen olarak 
yaptıktan sonra, terhis edilince yeni bir iş ara
ma ve iş bulamama gaileleri karşısında" bi-r 
kurstan geçirilerek öğretmenlik meslekine esas 
olarak girmektedir, elimizdeki kanuna göre. 
Ben, muhterem arkadaşlarım, şahsan öğretme
nin öğretmen okulundan yetiştirilmesine, onun 
böyle kısa vadeli kurslarla hakiki bür öğret
men olarak yetiştirilemiyeceğine artık inanma
mız lâzımgeldiğini kabul ediyorum. Bu bakım
dan mahiyetinin ne olacağı, zamanının ne ola
cağı .bilinmeden, bir ihtiyaç gailesiyle öğret
menliğe girmiş bir insanın ne dereceye kadar 
hakikî öğretmen oİablHeceği düşünülmeye de
ğer. Bugün bu arkadaşlarımız, askerlikten ay
rıldıkları zaman, eğer kendilerine geçim imkân
ları sağlıyacak başka bir kapı bulsalar öğret
menlik meslekine itibar etmezler. Başka bir 
meslek bulamadıkları içlin, «en kolay yol öğ
retmen olmak» düsturu ile öğretmenliği tercih 
etmektedirler. Halbuki şunu kabul etmek lâ
zımdır ki, bu memlekette en "kolay yol öğret
men olmak değildir.. Memuriyet sınıfları içlinde 
en zor olan, en ağır yük ve mcsulyet taşıyan 
meslekin öğretmenlik olduğunu kabul etmek 
zorundayız. Cemiyetimizde bugün bir ahlâk çö-

* küntüsü görüyorsak, cemiyet içinde bâzı tas-
vibetmediğimiz hareketlerle karşı karşıya kalı
yorsak, eğer çocuklarımız dünkü, öğretmenin 
önüne yakasını ilikliyerek çıkan, saygılı tavır 
takman çocuklarımız değil ise, bunun en bü
yük kusurlarından birisi, kendisini yetiştiren ı 
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öğretmeni, o seviyede öğretmen olarak vazi
feli kılmadığımız içindir. 

Bu bakımdan, artık öğretmen meselesini 
halletmek mecburiyetindeyiz. Geçici tedbirlerle 
bu dâvanın hal yoluna gireceği! kanaatinde de
ğilim. Bu, yedek subay öğretmen olan arka
daşlara, liseyi bitirenlere eskisi verilmiş bir 
hakkı müktesebin bundan sonra öğretmen ola
rak devamından başka bir şey değildir. As
kerliğini yedek subay öğretmen olarak yapan 
lise ve muadili okul mezunu arkadaşların, ha
kikî, özbeöz öğretmen okulunun mânevi ruhiyle 
teçhiz edilmiş, yapıcı bir öğretmen olabileceği 
kanaatinde değilim, sevgili arkadaşlarım. 

Bu şuna benzer. Ordumuzun subaya ihtiya
cı çoktur. Harb Okulu seviyesindeki okullar
dan çıkanlara muayyen bir kurs gösterdikten 
sonra, bunları bölük kumandanı tâyin etmek 
gibi bir şey olur. Hiçbir zaman, hiçbir insan 
Harb Okulunun mânevli çatısı altında yüklen
diği birlik ve beraberlik ruhunu kurslarla ta
şıyamaz, kurslarla buna sahibolamaz. îşte ce
halet ordusu ile harb 'edecek olan ve çok ince 
bir sanat olan öğretmenlik meslekini, kısa va
deli blir kurstan sonra, bir şahsın uhdesine yük
lemek ve onları memlekette cehalet ordusu 
ile mücadele edecek tam teşkilâtlı bir irfan or
dusuna katmak doğru değildir. Peki ne yap
mak lâzımdır1? 

Muhterem arkadaşlarım, şahsi kanaatim 
olarak, biz bugün yurdumuzda mevcut 90 bin 
ilkokul öğretmenimi, 90 bin rakamının çokluğu
nu nazara alarak, maddeten takviyeden uzak-
laşırsak, «Ne yapalım, siz çoksunuz, size 
az da versek yekûnu fazla tutar.» gibi bir hare
ket içinde bulunursak ve onun maddi ve mâne
vi yaralarını sarmak bakımından geri kalırsak, 
bu mesleke hiçbir ferdin itibar etmiyeceğini 
peşinen kabul etmek mecburiyetindeyiz. Bu 
mesleki itibarlı bir hale getirmek ve öğretme
ni1, onun taşıdığı ulvi ve kutsal mânasiyle or
taya çıkarmak için, bu memleketin gücünün 
ve kuvvetinin yettiği kadar onları maddeten 
takviye etmek mecburiyetindeyiz. Onları, her
kesin amirliği altında idare edilen bir sınıf 
olmaktan çıkarıp, bu cemiyeti idare edecek ve 
kurtaracak bir zümre olarak kabul etmek mec
buriyetindeyiz. 

Size küçük bir hâtıramı nakledeyim. Bir za
manlar Won Papen Türkiye'de Büyükelçilik 
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yaparken, bizim Antalya'nın Aspendos şehri
ni ziyarete gelmüşti. Serik kazasında kendisine 
Hükümetin iteri gelenleri tanıştırıldı. Kayma
kamlık salonunda otururken odaya giren bütün 
memurlar kendisine takdim edildi. Kaymakam, 
şube reisli, hepsi gelip elini sıktılar. Kapıdan 
o zaman <orada maarif memurluğu yapan bir 
ilkokul öğretmeni arkadaşımız girdi. Kayma
kam kendisine dedi ki; gelen arkadaşımız bu
ranın ilkokul öğretmenidir. O zaman arkadaş
lar, Won Papen ayağa kalktı, öğretmen arka
daşı kapıdan karşıladı, askerce saygı ile selâm
ladı ve kendi sandalyesini ilkokul öğretmenine 
verdi ve kendisi de bir sandalye çekerek yanı
na oturdu. Ben bunu gözlerimle gördüm, O za
man yadırgayan arkadaşlar dediler ki, «Beye
fendi, niçin ilkokul öğretmenime bu kadar bü-* 
yük alâka gösterdiniz?»- Won Papen'in verdi
ği cevap şu oldu : «Bugünkü Almanya'yı Al
manya yapan Almanya'daki ilkokul Öğretmen
leridir. Eğer Türkiye'yi, Almanya gibi görmek 
isterseniz, ilkokul öğretmenlerinize lâyık olduk
ları değeri vereceksiniz. Cemiyetin bütün mese
lelerinde onların fikirlerini alacaksınız. Cemi
yetin bütün içtimalarında onlara, protokolde 
lâyık olduğu yeri ayıracaksınız. Bunları yap
madığınız »müddetçe, öğretmen bir sıra memu
ru olduğu müddetçe, öğretmen cemiyet; içinde 
lâyık olduğu fonksiyonu ifa edemez.» demişti. 

îşte ülkokul öğretmenini, gerek adeden, ge
rek mânevi, keyfiyet bakımından bu memlekette 
kurtarıcı hale getirmek için, böyle kurslarla, 
geçici tedbirlerle çare aramak değil; bu öğ
retmeni hakiki mânasiyle ele almak ve ilkokul 
seferberliğini onu yapacak ehliyetli kumandan
lara tevdi etmek suretiyle mümkün olur. O ba
kımdan sevgili arkadaşlarım, 'ben şahsan han
gi seviyede bir kurs 'görebileceklerini, ne ka
dar müddet bu kursa devam edeceklerini ve 
bu kursta ne gibi bir eîhliyet aranacağını sarih 
olarak ifade etmiyen bu kanun tasarısını, 5 bin, 
3 bin. öğretmen eksiğimizi geçici olarak kar-
şı'lıyacağı esbabı mucibesiyle tatminkâr bulmu
yorum, Bu bakımdan 3 bin öğretmen .belki üç 
sene daha eksik lolacaktır; fakat bu memle
keti gerçek seviyesinde kurtaracak olan öğ
retmen seviyesinde bulunmıyacaktır. Bu ba
kımdan ben bu tasarıyı şahsan tatminkâr bul
muyorum. Bu dâvanın kurslarla değil, daha 
çok devamlı tedbirlerle "halledileceğini, Hükü-
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metin "bir an evvel devamlı tedbirlerle ilkokul
ların öğretmen dâvasını halletmek için, geniş 
vadeli kanunlarla Yüksek Meclisin huzuruma 
gelinmesinde daha büyük fayda mülâhaza ek
tiğimi ve öğretmenlik meslekini bu ulvi görjiş 
ve gayeler içerisinde kurtarmanın mümkijLn 
olacağı kanaatiyle hepinizi muhabbetle selâm
larım sevgili arkadaşlarım. i 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde say^n 
Giritlioğlu. I 

FAHÎR GÎRÎTLÎOÖLU (Edirne) _ Değer
li arkadaşlarım, huzurunuza getirilmiş bulunan 
kanun tasarısının aleyhinde mütalâada "bulula
cağım. Sayın Ataöv arkadaşımın etraflı bir sju-
rette yapmış olduğu izahları tekrar etmekten 
kaçınarak, bir iki ana noktaya temas etm^k 
isterim. 

Hükümetin, Iher şeyden evvel bir görevimi 
ifa etmek suretiyle kanun tasarısını huzurunju-
za getirmesi gerekirdi. Şöyle ki, 97 sayılı Ka
nuna tevfika,n, lise mezunları içerisinden öğret
menlik vazifesiyle vazifelendirilenlerin muvaf
fakiyet dereceleri ne kadardır? Bu hususta MJil-
lî Eğitim teşkilâtı tarafından elde edilen rapor
lar Büyük Meclise geçtirilmiş olsa idi, bu rapor
lara istinaden faydalı olup olmadıkları hususıjın-
da kesin bir kanaate varmak mümkün olabilirjdi. 
Maalesef yedek subay öğretmen olarak istih
dam edilenlerin vazife gördükleri mekteplerde 
muvaffakiyet dereceeleri hakkında hiçbir malû
matımız yoktur. İddiaya göre de, yer yer ye 
ferdî olarak yapılan mütalâalara ıgöre de bu 
şahıslar, bir öğretmenden istenilen randımanı 
verememişlerdir. îddia ne dereceye kadar dcjğ-
rudur, ferdî mütalâalar ne dereceye kadar doğ
rudur, bunu burada münakaşa etmeye mukte
dir değiliz. Hükümet bizim karsımızda «şu tya-
dar öğretmen istihdam ettim, şu kadar müfet
tiş tarafından da kontrol ettirdim, alman ıj-a-
porların neticesi yüzde hesabiyle budur» desey
di, 97 sayılı Kanuna tevfikan lise mezunları 
içinden öğretmenlik yapanların haşarı nisb^t-
lerini anlardık. Ve bu kanuna ıgönül rahatljğı 
içerisinde reyimizi verebilirdik. Fakat, demin 
de arz ettiğim, gibi, ferden ferda yaptığımız 
mütalâalar, yetkili, kimselerin de ifadeleri, jjre-
dek subay öğretmen olarak vazife görenlerin, 
öğretmenlerde aranılan vasıflan taşımamaları 
itibariyle başarı (gösteremedikleri ımerkezincjle-
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dir. (Bu sebeple, evvelemirde bu şahısların öğ
retmen olarak yeterli vasfa sahibolmadıklan 
inancı içerisindeyim ve bir fert olarak bunu 
ifade ediyorum. 

İkinci nokta; mesleklere verilen değer, Sa
yın Ataöv arkadaşımın da bahsettiği üzere, bu
nun uluorta kimselerle yerlerinin doldurulma-
ması, fakat bir kariyerden gelen kimselerin in
hisarı altında tutulmasına bağlıdır. Dikkat et
mişimdir, bilhassa ilkokul Öğretmenlikleri çe
şitli menşei erden gelen kimselerle doldurulmuş
tur. Eski devirlerde yapılmış olan, zaruretlerin 
icabettirdiği bu hareketler son yıllarda yapılmı
yordu ve* öğretmenlik mesleki hakikaten bu 
meslekten yetişmiş, ona göre tahsil görmüş 
kimselerin eline tevdi ediliyordu. 97 sayılı Ka
nun belki bir zaruretin ifadesi olabilir; fakat 
bu zaruret bir, iki seneye hasrettiğimiz takdir
de, mazur görebiliriz. Nitekim, kanun çıkmış, 
kanun hakkında münakaşa yapmak imkânı kal
mamıştır. Fakat aynı zarureti yıllar boyunca 
istihdam edeceğimiz kimseler adına kullanacak 
olursak kanatımca hataya düşmüş oluruz. Bir, 
iki sene müddetle hizmet edecek bir kimseyi 
istihdam etmek, cemiyet içerisinde pek zararlı 
olmıvabilir. Fakat bu şahıslan kısa bir kurstan 
geçirdikten sonra devamlı bir surette istihdam 
etmek cemiyette büyük yara yapabilir. 

M/uhterem arkadaşlarım, bir noktaya daha 
•temas etmek isterim. 5 yıllık plânın kabulünde 
yapılan münakaşalar sırasıida, öğretmenlik dâ
vasının 10 yıl içinde ve normal mekteplerden 
yetişen 'gençlerle temin edileceği defalarca ifa
de edilmiştir. Biz şu kanaatteyiz : 

Plân tatbik edilecek ve 10 yıl zarfında da 
'öğretmensiz mektebimiz kalmıyacaktır. Binaen
aleyh, şimdi münakaşasını yaptığımız tasarı, 
plânın dışında olan bir kadroyu karşımıza ge
tirmektedir. Ben burada bir tezat .görmekte
yim. Aslında gayritabiî olan bu tasarrufu, plân 
tasarrufumuzla da tezat halinde gördüğüm 
iç'in, tasarının aleyhindeyim ve tasarının lehin
de oy verilmemesini istirham ederim; saygıla
rımı sunarım. 

•BAŞKA N— Sayın Kâmil înal. 
KÂMİL İNAL (Bolu) — Muhterem arka

daşlarım, huzurunuza (getirilen kanun tasarısı, 
öğretmen noksanlığının bir yol ile karşılan
ması zaruretini ve bunun tedavisinin de bu yol 

29 . 4 . 1963 O : 1 
I olduğu hakkında Hükümet kanaatini burada 

belirtiliyor. 
I Muhterem arkadaşlarım, ilköğretim temel 
I öğretimdir, tşte biz burada yanılıyoruz. Yıllar 
I boyunca bu durumu biz ihmal etmişizdir. Bü

tün memurlardan liseyi veya lise ayarı bir oku
lu bitirenlerin öğretmen olabileceği kanaati bu 

I memleketin maarîfçilerinde yerleşmiştir. Hal-
I buki Batı memleketlerinin ilk öğretmen dâva

sını nasıl hallettikleri, ilköğretim dâvasında na-
I sil bir yol tuttukları incelenecek olursa görülür 

ki, Batı memleketleri bizim öğretmen okulu 
ayarındaki okullardan öğretmen yetiştirmez, 

I öğretmenlerin hepsi üniversite mezunudur. Biz 
I de bu yola gideceğimiz yerde, noksanlarımızı 

sanat okulu ve lise mezunlariyle doldurup te-
I mel eğitimi kökünden çökertmek istivoruz, bu 
I hiçbir bakımdan doğru değildir. Hükümetin 
I geçici tedbirler almasında fayda yoktur. Da-
I ha köklü prensipler vaz'ederek, dâvayı hallet-
I mek lâzımdır. 

I Muhterem arkadaşlarım, öğretmenlik mesleki 
I bir sanattır. Eğer öğretmen okulunda öğretmene 
I öğrenciyi sevmesi asılanmamışsa, öğretmen bunu 
I bir angarya gibi yapar. Bu angaryadan da hiç-
I bir vakit fayda umulamaz. Burada, ilköğretimde 
I çalışan yedek subay öğretmen arkadaşlarımızın 
I teftiş raporları var. Benden evvel konuşan arka-
I daslar da bunlara temas ettiler. Ne kadarı mu-
I vaffak olmuştur? öğretmenler köylerde taar-
I ruzlara uğradı; bunlar kimlerdir? Bâzılarının 
I hatalı yolları gözüktü, bunlar kimlerdir? öğ-
I retmen zümresini çeşitli kategorilere ayrılarak 
| bu zamana kadar, gelen öğretmen kadrosunda 
I aşağı - yukarı 20 küsur menşeden gelen ö*ret-
I menler vardır. Bizim, bu sıkışık durumda olma-
I miza rağmen, bu yola gitmemiz maarif için iyi 
I değildir, ilerisi için felâket olur. Çünkü, muh-
I terem arkadaşlarım, ilkokul sıralarını hatırla

yın, bir de lise ve ortaokul hocalarınızı hatırla-
I maya çalışın, lise ve-ortaokul hocalarınızı pek 

hatırlıyamazsmız, fakat size 7 - 12 yaş arasın
da iyi telkinler veren, doğru yolu gösteren ho-

I canızı hatırlarsınız ve karşınıza hayalini geti-
I rebilirsiniz. tşte çocuğun algısı budur ve 7 -12 
I Vaş arasında gayet güzel yoğurulması lâzımdır. 
I Buradaki arkadaşlarımız, öğretmen okulunu 
I bitirmedikleri için, bu bakımdan hatalı bir yol 
I tutarlar. 
I Arkadaşlar, Maarif Vekâletinde, öğretimin 
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yanıbaşmda eğitim de vardır. Biz köy çocukla
rımıza 29 harfi öğreterek, gazete okuyabilecek 
bir hale getirmek istiyor ve bunu benimsiyor
sak, yanlış bir yol tutmuş oluruz. Eğitimle öğ
retim atbaşı gitmelidir. Köydeki çocuğun yalnız 
okur-yazar olması bu memlekete hiçbir fayda 
sağlamıyacaktır. 

Misal vereyim arkadaşlar, ilkokul program
larında prensipler vardır, ilkeler vardır; «öğ
retmen ve okul çevresindeki ortamı değiştire
cektir» der. Bugüne kadar meslekimle ilgili 
olduğu için memleketimizin bin küsur köyünde 
çalışan öğretmenlerimizi bizzat teftiş etmişim
dir. Size enteresan bir şey söyliyeyim; 20 yıl
dan beri okullu olan bir köyde hâlâ bura sa
kinleri, birkaç kilometre dışarılara ticarete çı
karlar. Çevresini değiştirememiştir, işte. «İlk
okul programının ana prensiplerindeki, hedef
lerindeki okul, çevresini değiştirecektir» der. 
Fakat .değiştiremiyoruz. Ne yapabiliyoruz? Yal
nız gazeteyi okur-yazar yapabiliyoruz. Çevre
sine tesir edemiyor. Bu arkadaşlarımızı öğret
men kadrosuna kattığımız zaman, bunlar yalnız 
talebeleri okur - yazar yapacak, çevreye tesir 
edemiyecek, eğitim bakımından noksan olacak, 
öğretim bakımından dokuz kere dokuzun kaç 
ettiğini, beş kere beşin kaç ettiğini öğretecek, 
fakat bu metodlu bir öğretim olmıyacaktır. Bu 
durum Türkiye'nin geleceği için iyi değildir. 
Bu temel dâvayı bu şekildeki geçici kanunlarla 
atlatmak da,, kendi şahsi kanaatime göre doğru 
değildir. 

BAŞKAN — Sayın Şükrü Koç. 
MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Efen

dim, konu üzerinde bir anlaşmazlık var, zanne
diyorum. Teklif edilen kanun tasarısında, 97 
sayılı Kanuna göre yedek subay öğretmenlik 
yapmış olan lise mezunları bahis konusudur. Ve 
kanun teklifinde, «lise mezunları doğrudan 
doğruya ilkokul öğretmenliğine tâyin edilebile
ceklerdir» deniyor. Esasen halihazırda lise me
zunları istedikleri takdirde, sadece 3 - 4 ders
ten imtihan geçirmek suretiyle asıl ilkokul öğ
retmeni olarak tâyin edilebilecekler. Bu itibar
la, esasen sayılarının çok az olduğunu zannetti
ğimiz lise mezunlarının, ilkokul öğretmenliği 
meslekinıe faıtisabettirilmelerinde fayda vardır. 
Ancak, eldeki kanun üzerinde bir küçük deği
şiklik yaparak, yedek subaylıktan terhis edil
miş lise mezunları ilkokul öğretmeni olmak is-
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terlerse, bunların psikoloji; pedagoji gibi mes
lek derslerinden bir seminere tâbi tutulmaları, 
okumamış bulundukları veya farklı olarak gör
dükleri derslerde, bir miktar daha hazırladık
tan sonra öğretmenliğe aktarılmalarında fayda 
vardır. Lise mezunu gibi, genel kültür seviyesi, 
memleketimiz bakımından standart olarak ka
bul edilen okul mezunlarının ilkokul öğretmen
liğine intisabettirilmelerinde fayda* vardır. Arz 
ederim, saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Reşit Ülker. 
- REŞÎT ÜLKER (istanbul) — Muhterem ar

kadaşlarım, öyle ümidediyorum ki, bu kanunun 
müzakeresine, plânın bu hususta ne yazdığın
dan başlamak icabeder. Plân gereğince yapılan i 
işlerden birisidir. Bu 5 yıllık plân, Türkiye Bü- ! 
yük Millet Meclisinin tasvibine mazhar olmuş
tur, halen yürürlüktedir, plânın 458 nci sayfa
sında açıkça mesele vaz'edilmiş bulunuyor, «öğ
retmen ve öğrenci oranları» başlığı altında; ! 
«Bir öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ol
dukça yüksektir. Bu, aynı zamanda verime de [ 
tesir eden başlıca sebeptir. Bu durumu düzelt- j 
mek için, öğretmen yetiştiren okullara öncelik j 
vermekle birlikte, bu yolda alınacak en önemli \ 
tedbirlerden birisi; öğretmen olacak nitelikte j 
yetişmiş olanların bu mesleke geçmesini önli-.j 
yen malî ve hukuki engellerin giderilmesi üze
rinde....» diye devam ediyor. | 

Binaenaleyh, ortada plânın bir hükmü mev
cuttur. Onun yanında' öğretmen ihtiyacının i 
miktarı da gerekçede yazılıdır. Bunlardan 
16 835 ilkokul öğretmeni noksandır. Bu 97 sa- j 
yılı Kanunla gelenler terhis edildikleri anda 
öğretmen açığı 16 835 e yükselecek. 

Şimdi, Yüce Meclisin karar vereceği husus, 
benden evvel konuşan arkadaşların fikirleri i 
ımutla'ka muhteremdir ve doğrudur, onlara iş- \ 
tiralk etmemek mümkün değildir. Ama burada | 
düşüneceğimiz, husus; 16 835 ilköğretim öğret- j 
ımenliği kadrosunu doldurmak meselesidir. Ve i 
acıdır İki, ancak bu kanun teklifi kabul edil
diği takdirde 3 000 açığın kapanacağı tahmin 
ediliyor. 13 000 i yine açıktır. Bendeniz plân I 
karşısında, şu ihtiyacın zoru karşısında zaruret 
memnuu mubah kılar. Nitekim; plân da bu se-j 
beple ifade etmiştir. Bu kanunun kabul edil-! 
ımesi gerekir. Aksi hâlde nazari olarak doğruj 
olan bir fikre bağlanarak bu kanunu redde-î 
dersek, 3 bin köyü öğretmensiz bırakmış olaca-l 
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ğız ki, bu da doğru olmaz zannediyorum. Hür- ı 
mıetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Halil özmen. 
HALlL ÖZıMBN (Kırşehir) — Muhterem 

arkadaşlar, «öğretimi» ve «eğitim» kelimeleri 
ımevzubahsedildiği zaman, Türkiye'de insanın, ı 
içi sızlıyor ve yürekleri parça parça oluyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün bir hakikat 
vardır, bir gerçek vardır; cahalet memleketi-
mizi kemirmektedir ve gün ıgeçtikçe de kemir
meye devam etmektedir. 

Muhterem arkadaşım Reşit Ülker'e hak | 
vermemeye imikân yoktur. Yalnız, ondan evvel ! 
konuşan arkadaşlarımızın da fikirleri çolk muh
teremdir, üzerinde durulması lâzımgelmıefetedir. 

Sevgili arkadaşlar; öğretmenlik mesleki çolk 
ince bir meslektir, bir sanattır, öğretmen bir 
ışıktır, öğretmen bugürî Türkiye'de her şey
dir. Memleketin karanlık köşelerine ışık gö
türmektedir, nur götürmektedir. Yalnız, bunun 
yanında düşünülecek ve tedbir alınacak mut
laka mühim konular vardır. 

Sevgili arkadaşlarım; biz lise mezunu olan 
arkadaşlarımızın yedek subaylık esnasında öğ
retmen olarak köylerde ne şartlar altında ça
lıştıklarını ve ne derecede muvaffak oldukları
nı birer birer tesbit etmiş bulunuyoruz. Siz
ler de herhalde gittiğiniz köylerde, nahiyeler-
'de ve kazalarda onlarla meşgul oldunuz, onla
rın. dertlerini birer birer gördünüz. 

Muhterem arkadaşlarım; daima gelenekleri
mize baktığımız zaman her şeyi takdir eder ve 
anlarız. Beş parmağımızın beşimin de birbirine 
müsavi olmadığını çok iyi biliyoruz. Onun için, 
lise mezunu olarak yedeksubaylık vazifesini 
gören ve bugün öğretmen olmak istiyen arka
daşlarımız da aynı durumdadır. %Onların için
de de mesleklerine eğilen, mesleklerini seven, 
hakikaten öğretmenlik vasıflarını gösteren ar
kadaşlarımız mutlaka mevcuttur. Eğer bu va
sıftaki arkadaşları, öğretmen olarak alırsak, 
çok sayın arkadaşım Reşit Ülker Beyin .belirt
tikleri gibi 16 885 adedden bir kısmını tatmin 
etmiş ve memleketimize de ışık götürmüş oluruz. 

Sevgili arkadaşlarım, Ankara merkezi Hü
kümetimizin Şerefli Koçhisar kazasına giderse
niz; 97 tane köyü görürsünüz. «Bunlardan an
cak 25 tanesinde öğretmen ve okul vardır» der- -
sem herhalde sizinde yürekleriniz sızİıyaoaktır. 
Biz köylerimizdeki, nahiyelerimizdeki, kazala- I 
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I rımızdaki hattâ büyük vilayetlerimizdeki siyah 
bulutları ancak öğretmen arkadaşlarımızın ye-
tişmesiyle memleketimizin üzerinden geçirmiş' 
olacağız. 

Arkadaşlar, bugün cahil bir millet olduğu
muzu cehalet içinde bulunduğumuzu kabul et
meliyiz. Ona göre gerçeklere eğilmeliyiz, bu 
memleketin hakiki dertlerini görerek, ona göre 
neşterleri vurarak hakiki dertleri halletmeye 
çalışmalıyız. 

Biraz evvel konuşan Kâmil Bey arkadaşımı
zın söyledikleri dert de doğrudur. Hakikaten^ 
yedeksubay öğretmen olarak köylere gitmiş öy
le arkadaşlar vardır ki, çevresini değiştireme
miştir, intibak edememiştir, hakikaten köyün 
nurlu ışıklarını görememiştir, bunlar üzerine 
eğilmemiştir. Çünkü o, ancak memleketinde ya
şama şartlarını ona göre ayarlamıştır. Köylü 
olarak yaşamak bugün çok zordur arkadaşla
rım. Her arkadaşımız köyün bulgur pilâvını, 
turşusunu yiyemez, bu hakikatleri göremez. 
Çünkü yaşayış şartları başkadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 'hakikatleri söyle
mek çok acı oluyor ama, Yüce Heyetinizin kar
şısında, bu hakikatleri ne kadar söylersek, ne ka
dar bu hakikatlere inersek, o nisbette faydalı . 
olacağımıza inanıyoruz. Onun için biz de, haki
katleri söylemekten geçemiyoruz. Eğer bu ka
nun kabul edilirse, Yüce Heyetiniz böyle bir ka
nunu tatbik ederse, mutlaka Yüce Heyetinizi** 
büyük vazifelerinden birini daha yaptığına ina* 
nacağım. Ancak, bu arkadaş, öğretmen olarak' 
köye gittikten, köye ışık tuttuktan sonra vazi
fesini de ciddiyetle yapmalıdır. Oranın dertleri 
üzerine eğilmeli, Kemalist bir öğretmen, idea
list bir öğretmen olmalıdır. Yüce Heyetinizden 
aldığı fikirleri oraya götürüp aşılamahdır. işte 
bizim aradığımız ve üzerinde durduğumuz en 
büyük mesele buradadır. 

Muhterem arkadaşlar, bunlar da derhal an
laşılır. Çünkü, «ayinesi iştir kişinin» derler. Bir 
müfettiş arkadaşımız kendisi vazifesi başında 
bulunursa; kendisi ehliyetli ise; kendisi ciddî 
ise; bu şekilde yetişmiş ise; köye gittiği zaman 
öğretmeni iyi takibeder, iyi kontrol eder ve en 
ufak bir hatasına göz yummaz, ona göre ra* 
porlarmı verir, öğretmen arkadaşımız da eğer 
ehil ise imtihan verdiği halde imtihan esnasın--
da gözden kaçırılmış hataları varsa ve öğret
menlikte ehil ise mutlaka kazanır ve memleketö 
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hizmet eder. Ama, müfettiş arkadaşımız rapo
runu iyi vermez, ciddî olarak vazifesine eğilmez
ce, mutlaka oradan da hatalı bir kararın, hatalı 
bir raporun gelmesi ihtimali vardır. O zaman 
bu öğretmenin memlekete hizmet etmesine im
kân ve ihtimal mevcut değildir. 

Sevgili arkadaşlarım; ben de sizler gibi dü
şünüyorum, sizler gibi inanıyorum, öğretmenlik 
ince bir sanat olduğuna göre ve bir sanat eseri 
yetiştireceğine göre, öğretmen bugün her şey
den evvel bir menşeden gelmiş olmalıdır. An
cak, öğretmenin bir mektebi bulunmalıdır. Bü
tün prensipleri, bütün idealleri oradan öğren
meli, oradan memlekete götürmelidir, işte biz, 
idealist bir öğretmenin, mefkure sahibi bir öğ
retmenin, yetiştirilmesi için, bir menşeden gel
mesine inanıyoruz. Yalnız, bugünkü ihtiyaçla
rımız ve bugünkü eksikliklerimiz karşısında. 
memleketin her köşesinde öğretmene ihtiyaç ol
duğuna göre, öğretmenin de bunları kabul et
mesini istiyoruz. 

Sevgili arkadaşlarım; sizin hepinizin bildiği 
gibi, ben de size bir müjde vermek istiyorum. 
Bugün memleketimizin kültüre karşı olan aşkı
nı, bilhassa göstermek ve bildirmek istivorum. 
Biliyorsunuz ki, bundan 15 sene evvel, 20 sene 
evvel köye öğretmen verdiğimiz zamıari, köye 
mektep yaptırmak istediğiniz zaman, köylü
müz parasızlıktan, ihtiyacından size «hayır mek
tebi yapmak istemiyoruz,, ancak 3-5 sene sonra 
yapacağız, maddi imkânlarımız olduğu zaman 
yapacağız» diyorlardı. Arkadaşlar, sevinebilir
siniz ; bugün köylümüz mektebin kumunu hazır
lıyor, taşını hazırlıyor, hattâ mektebi yapıyor 
ve sizden 'öğretmen bekliyor. Böyle bir millet 
karşısında ne yapmak lâzım arkadaşlarım? Her 
şeyi bırakacağız, 'çalışacağız, köye ışık götüre
ceğiz, köye öğretmen götüreceğiz, köye mektep 
yapacağız. Bunu yapmadığımız takdirde yük
selmemize imkân yoktur arkadaşlar, kalkınma
mıza imkân yoktur. Onun için, böyle bir kanun 
tasarısının kabul edilmesi zaruridir. Yalnız, 
Millî Eğitim Bakanlığının, Maarif Müdürlüğü
nün ve'ilkokul müfettişlerinin gözlerini çok iyi 
açmaları, bu arkadaşları teftiş ederken iyi ra
por vermeleri ve hatıra gönüle bakmamaları 
lâzımdır. (Bu itibarla, ihtiyaçların karşılanma
sı, hiç olmazsa 3 000 öğretmenin bu memlekete 
kazandırılması bakımından bu tasarıya müspet 
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oy vermenizi hassaten bu memleketin ihtiyacı 
bakımından rica ediyorum, arkadaşlar. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Bravo ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergeleri var, Komis
yonun söz isteği, varsa söz vereceğim. 

Buyurun, «Komisyon adına Sayın Fethi Ülkü. 
AHMET SAVRUN (Adana) — Söz istemiş

tim efendim. 

BAŞKAN —• Efendim, söz istediğinizi yaz
dım ama, yeterlik önergeleri geliverdi. Mamafih 
Komisyondan sonra zatıâlinize mebus olarak 
söz vereceğim. 

MÎLLÎ E İ Î T Î M KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
FETHÎ ÜLKÜ (Tunceli) — Muhterem arkadaş
larım; öğretmen meselesi mevzuubahsolduğu 
zaman, Muhterem Meclisinizin gösterdiği hassa
siyet karşısında .şükran hisleriyle dolmamak 
mümkün değil, öğretmen, memleketin kaderin
de her şeydir; öğretmen memleketin istikbalidir 
ve öğretmene ne kadar saygı gösterilse o kadar 
azdır. Mânası yanında, öğretmenin çektiği kül
fetin nimetini de düşünmek, elbette ki bu Mec
lise düşer. Ve elbette günün birinde bu ihtiyaç 
karşılanacaktır. Memlekette millî eğitim dâva
sının ne merhalede mevcudolduğunu, ve ne nis-
bette 'gayret göstermemiz lâzımgeldiğini (her an, 
her bütçe müzakeresi sırasında tekrar tekrar 
»görmekteyiz ve gezilerimiz; müşahedelerimiz 
buna her zaman bir şeyler eklemektedir. Plân
lamaya göre daha uzun müddet çalışmak ve 
öğretmen okulları açmak ve mezun vermek lâ
zımdır ki, artan nüfusun öğretim ive eğitim ih
tiyacı karşılansın. Aynı zamanda açık bulunan; 
gerekçede belirtildiği gibi 17 bine yaklaşan bir 
öğretmen kütlesinin açığı kapansın. Buna bu
günden Hükümet plân dâhilinde gayret göster
mektedir. Fakat gerçekleşmesi için diaha bir 
müddet bu memleketin beklemesi lâzımdır. 

Bizim ıgibi, öğretim durumunda henüz geri 
durumda bulunan memleketlerin aldıkları ted
birleri takip mecburiyetindeyiz, Bugün öğre
tim yapan ve kendisine çocuk tevdi ettiğimiz, 
memleketin istikbalini yapacak olan nüve in
san tevdi ettiğimiz kimseleri artık hak sahibi 
etmek geçici bir çare olsıa dahi bundan tevak
ki etmeyi şimdilik mümkün görmüyoruz. Aca-
ba bu cihet yalnız Türkiye'de mi denenmekte* 
dir? 
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Muhterem arkadaşlar; bizim gibi vaktiyle 

kültürel seviyesini yükseltmek için çaba gös
termiş olan ve fakat bugün seviyelerine imren
diğimiz birçok memleketler aynı yoldan ulaş
mışlardır. İşte size Macaristan, Bir zaman gel
miştir ki, köylerde sadece hesap öğretmeyi, top
latma çıkartma öğretmeyi büyük bir kazanç say
mıştır, benim köyümün mahsulünün miktarını 
bilsin, verdiğim miktarı yazabilsin bu bile be
nim için bir kazançtır, demiştir. Vaktiyle daha 
birçok yerlerde daha birçok tedbirler alınmış
tır. Finlandiya'ya, beyaz zambaklar memleke
tinde Finlandiya'yı «Beyaz zambaklar» kitabını 
okumuşsunuzdur. Zambaklar memleketinde bu 
hususta pek çok tedbirler vardır. Birden ideale 
erişmek hiçbir zaman mümkün olamamaktadır. 

Arkadaşlar, halk eğitimi kadrosu içinde 
uzun müddet gayret, sabır .göstermeye mec
buruz. Halk <eğitibi muhakkak ideal seviyeye 
ulaşmış insanlar elinde olamıyor, olamaz, 'çün
kü onlara sahip değiliz. 

Dr. Albert Schweitzer kalkmış Kongo'ya 
gitmiş, fakat tek başına Kongo'ya ilmî seviye 
vermeye müktese'batı kâfi olmadığı için, önce 
kendisine çıraklar yetiştirmiş ve onlar vasıta-
siyle Lambrya sisteminde bugün dünyaya in
sanlık ve 50 yılı aşan hizmeti ile büyük bir 
idealizm örneği vermiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim Anayasmız, 
hepimizce malûm, burada deniyor ki, «ilk öğ
retim mecburi ve meccanidir.» O halde mecbu
ri olan ilk öğretim ve Anayasanın bu âmir hük
mü karşısında, iş yapma durumunda olan Hü
kümet, acaba vatandaşa karşı kendi vazifesini 
nasıl gerçekleştirecektir? Anayasa Mahkemesi
ni kurduk, muhterem arkadaşlarım. Yarın köv-
lu vatandaş tam bir şuurla kalkıp da, «Ey Hü
kümet! Anayasada, «ilk öğretim mecburidir, 
ücretsizdir» dediniz. Ben çocuklarımı okutmak 
istiyorum. Okut bakalım, çocuklarımı. Senden 
mektep istiyorum. Yoksa Anayasayı ihlâl edi
yorsun» diye dâva açarsa, haklı değil mi? O 
halde muhterem arkadaşlar, derhal bütün köy
leri, cidden meslek adamı olarak yetiştirdiği
miz öğretmenlere kavuşuncaya kadar bâzı ge
çici tedbirlere başvurmak zorundayız; bundan 
başka çaremiz yoktur. Kaldı ki bugün başvur
mak istediğimiz tedbirler, dünkü başvurduğu
muz tedbirlerden birkaç adım daha ileridir. Ya-
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kın senelerde eğitmenler istihdam ettik, bu 
eğitmenler kısa kurslardan geçirilmiş, bir de
receye kadar kendilerine kültür verilmiş, or
duda çavuşluk yapmış, ve koy lideri olma vas
fını gösterebilecek insanlardır. Bugün 3 000 ka
dar eğitmen mevcuttur. Maarif Vekâletinin yet
kili şahısları bu insanların yetkili olduğunu 
söylüyorlar. Benim şahsan tanıdığım bir eğit
men vardır ki, bulunduğu köyde 18 yıldan beri 
tek bir dâvayı mahkemeye intikal ettirmemiş-
tir. Bir arkadaşım, öğretmenin çevresine hâkim 
olmasından bahsetti. Doğru ve isabetlidir, öğ
retmen yalnız talebelerini yetiştirmekle değil, 
öğretmen şahsiyetiyle aynı zamanda etrafına 
örnek olacağı gibi, muhitine tesir etmesini de 
bilecektir. İşte size bir eğitmen misali verdim 
ki, bu gibi pek çok misaller vardır, öğretmen 
çevresine hâkim olmuştur. »Bir tek dâva mahke
meye intikal etmeden eğitmen sayesinde orada 
(halledilmiştir. 

Halbuki bulgun ımevzuubahsolan kimseler 
lise (mezunu veya muadili arkadaşlardır. Bun
lar askere gitmişlerdir, bir mektep olan ordu
nun çarkından geçmişlerdir, karşılarında vatan 
evlâdını bulmuşlardır. Bu kurstan geçtikten 
sonra doğrudan doğruya kendilerine köy ve köy
de sınıf tevdi edilmiştir. Burada iki yıl çocuk 
karşısında öğretmenliğin tatbikatını yaşamış
lardır. Müşküllerini görmüşlerdir ve bu müş
külleri gördükten sonra öğretmen olmaya niyet 
eden, müracaat eden öğretmen ancak öğretmeni 
gönlünde mukaddes bir meslek olarak kabul et
miş olan bir insandır. Ve ancak öğretmenliğe 
lâyık olan, öğretmenliğe razı olan insandır. Psi-
kolojikman kendini öğretmenliğin havasına, at
mosferine sokmuş olan insandır. Aynı zamanda 
Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak yönet
meliğe göre, bunların ihtiyacına, bunların dozu
na uygun şekilde bir kurs verilip bir pedegojik 
formasyondan geçirdikten sonra bunlara öğret
menlik vasfı mümkün mertebe verilecektir. 
Mümkün mertebe diyorum, zira muhterem arka
daşlarımdan birisi diyebilir ki, peki öğşretmen 
okulundan mezun bir öğretmen ile bunları mu
kayese edebilir misin? Cevap olarak demek iste
rim ki, mümkün mertebe bunlar öğretmen vas
fına bürüneceklerdir ve "belki hususi kabiliyet
leri sebebiyle hakikaten birçok öğretmen okulu 
mezunları seviyesinde vazife göreceklerdir. Bir 
münevverin köyde vazife görmeye, köyde hizmet 
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etmeye gönül vermiş olması dahi bizim için bü
yük bir kazançtır. Zaman zaman demiyor muyuz, 
üniversite mezunu, lise mezunu olan kimseler bu 
memleketin kalkınması için köyde çalışmalı. Ye
dek subaylığını yapmış olan genç, «ben köyde 
çalışmak istiyorum; hem öğretmen olmak istiyo
rum, iki sene sana öğretmenlik yaptım, aynı za
manda bana öğretmenlik formasyonu vermek 
için açacağın kursa gitmeye razıyım. Bu kursu 
bitirdikten sonra bana, yönetmeliğin durumuna 
göre, vazife verirseniz kabul edeceğim.» diyor. 

Sayın Şükrü Koç arkadaşımın buyurduğu 
gibi, lise mezunları birkaç derslerin imtihanını 
verdikten sonra asil öğretmen olmak hakkına 
sahiptirler. 

Bunun yânında sanat okulları, yapı usta 
okulları mezunları arkadaşlarımız gelir ki, bun
ların bâzı eksik tarafları kursta ikmal edilmiş 
olacaktır. Fakat buna mukabil, köyde lâzımolan 
ve müstahsil vatandaşın muhtacolduğu tatbiki 
bilgileri vardır. 

Benim kendi bölgemde bir köyde yapı usta 
okulundan mezun bir öğretmen vardır. İsmi 
Cumhur'dur. Bu çocuk, bu Cumhur adlı yapı us-
.ta okulundan mezun öğretmen, itimat buyurun, 
bir yılda Tunceli'nin fakir bir köyünün çehresi
ni değiştirmiştir. Belki 50 yıldan beri bir çukur
dan içilen suyu bir çeşme haline getirmiş, bütün 
çocuklara temizliği öğretmiştir. Bütün evleri ba
dana etmeyi öğretmiştir. îyi inşaat nasıl yapılır 
öğretmiştir ve köye yüz numara getirmiştir. Do-
layısiyle bu köyde bütün çevresine tesir etmeye 
muvaffak olmuştur. Bir yandan da müfettişlerin 
••vermiş olduğu raporlara göre hakikaten diğer 
öğretmenlerden ayırt edilemiyecek derecede bir 
öğretmenlik vasfını göstermişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar, bu arkadaşların mik
tarı gerekçede olduğu gibi, 3 000 kadardır. An
cak bunlar teftiş sonunda başarılı olduklarına 
dair rapor almış olanlardır. Başarılı olmıyanlar 
esasen bu mesleke almmıyacaklar, müracaatleri 
dahi şayanı kabul olmıyacaktır ? Yedek subay 
öğretmenlerin teftişi, diğer öğretmenlerin tefti
şinden daha sıkı yapılmaktadır. Şahsan müşahe
de ettim. Çünkü bunlar muhtelif menşeden gel
mişlerdir. Muhtelif tesirlerin altında kalabilir
ler, usanç duyabilirler. Bunun için teftişlerine 
daha fazla ehemmiyet verilmektedir. Raporları 
cidden isabetlidir ve mesleke girecek olan arka
daşlar zannediyorum ki, hattâ bir zandan da ile-
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ri giderek güveniyorum ki, doğrudan doğrınya 
meslekin adamı olacak, ilânihaye de bu mesleke 
şeref getirecek kabiliyette, liyakatte bulunacak
lardır. 

Bu bakımdan bu kanuna müspet oy verirden, 
yanlış bir iş yapmadığımıza emin bulunmamızı 
ve bu arkadaşlardan memleketimizin fayda gö
receği hususunu itimadınıza arz ederek huzuru
nuzdan ayrılırım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Plân Komisyonu .Sözcüsü, şbu-
yurun. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA ARlF HİK
MET ONAT (Ordu) — Muhterem arkadaşla
rım, ıbu tasan 'hıalkkmda tereddütlerini izlhar 
eden arkadaşlarıma kısaca arzı cevap etmek is
terim. i -

Biliyorsunu'z İki, ilköğretim, yahut ilköğret-
men, ilkokul öğretmeni dâvası plânda deı^iş 
edilmiştir. Bu tasarı plândaki hususlara /mu
vazi ve onu tamamlayıcı malhiyettedir. 77 sa
yılı Kanun mucibince, askerliğini millî eğitim 
(hizmetinde yapan ıbu öğretmenler, §u 'hususla
rı arz edeyim ki, gerekçede vazıh olarak far
dır, evvelâ meslekî kurslar görmüşlerdir. İlk 
öğretimle ilgili meslekî ıkurstan (geçtikten son
ra iki yıl öğretmenlik yapmışlar, yani ıtajtfbi-
»kat ile karşı (karşıya 'kalmışlardır. Şimdi tan
ların içinden, müracaat edenler arasından !ba-
şarı gösterenler ıhu tasarı mucibince töğretıften 
olarak; «mesleke intisaJbede'ceklerdir. Katiyen 
bunda 'bir mahzur yoktur, bilakis öğretrtıen 
sıkıntısı çeken 'bir ımemlelkette vasıflı 3 O'CK) ^öğ
retmen kazanmış olacağız. Tasarıya itibar i et
menizi Ibendeniz de Plân Komisyonu namına 
arz ve rica ederim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) 
raöağım efendim. 

Bir sual 80-

RAŞKAN — Buyurun. 
ÎHSAN ATAÖV (Antalya) — Bu kanun (he

nüz Meclisimizden geçmediği (halde ıbu kurslar
dan başarı ile çıkanlarla, öğretmenliğe tâyin 
olunanlar var mı hali 'hazırda? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA ARÎF HİK
MET ONAT (Devamla) — Lütfen .bunu Maa
rif Encümeni Başkanlığına sorunuz, 

(BAŞKAN — Sayın Ahmet Savrun, bujyu-
run. 

AHMET 'SAVRUN (Adana) — Muhterem 
arkadaşlarım, vasıflı 'öğretmen yetiştlrmefe 
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(hususundaki arkadaşlarımızın noktai nazarına . 
iştirak etmemek elbetteki mümkün değildir. 
Ve hakikaten hepimizin temennisi ıbu olmalı
dır. Artık 'bu dâvayı 'devamlı olarak kaynakla
rı 'bir olan, bir menşeden Ihalkikî öğretmen ye
tiştirmek yoluna sevk etmiş olalım. Fakat 
bugün ihemen bu teşebbüse girmiş olsak, plân
lamada 'gösterildiği gibi, eni kesin olarak ıbu 
tatbikat mümkün olsa dahi, 10 senede ancak, 
bu 'memleketin "ilköğretim öğretmen ihtiyacı 
(karşılanabileceği 'zikredilmektedir. Bu da, bu 
tatbikat muvaffakiyetle neticelendiği takdirde. 
Pelki, 10 seneye kadar olan durum ne olacaktır? 
Bulgun (hâlâ -okulsuz, öğretmensiz köy vardır. 
(Birçok köylerde tek öğretmen vardır. Bir kıs-
mmda da çift öğretmen vardır. Gün ıgeçtikçe 
bu adedi artırmak ihtiyacındayız. Hattâ muh
terem arkadaşlarım, bilmiyor musunuz ki, her I 
yıl her vilâyette en az 100 - 200 - 300 vekil öğret
men istihdam edilmektedir. Bu vekil öğret- i 
menlerin birçokları en az ortaokul mezunu 
kimselerdir. 'Bunlar maalesef kurslara dalhi ta- | 
bi tutulmamaktadır. 'Şu 'halde bugün o kadar 
zaruri bir 'ihtiyaç karşısındayız k'i, biz yedek 
su(bay öğretmenliğini yapmış olan lise mezunu j 
öğretmenleri 'bir de kurstan (geçirerek halkika- j 
ten bugünkü vekil öğretmenler karşısında, 
«ğitmenler karşısında bu ihtiyacı kısmen olsun i 
karşılamak durumuna •gelirsek, hakikaten ye
rinde bir hareket olur. Ancak bendenizin bir ı 
temennisi 'olacaktır; Maarif Vekâletinden bil-
a'hssa istirbam ediyorum, bu kurs müddetini 
pek kısa tutmamalıdır. 

İkincisi; lise ve muadili okullarda kültür 
bakımından, öğretmen 'okullarına «n çok ya
kın olan ve umumi kültür seviyesi ondan dalha 
üstün diyebileceğimiz lise mezunları vardır. 
Lise mezunlarından, öğretmen olaralk vazifeye i 
atananlar çoktur ve bunların pek çoğu muvaf
fak 'olmuştur. (Bendeniz şu kanaatteyim ki, 
yedek subay olarak askerliğini yapmış olan li
se mezunlarını öğretmen 'olarak almakta isabeti 
vardır. Fakat diğer 'muadili okullar 'lise ve öğ- j 
retmen okulu seviyesinde olmadığı için, ther ne ] 
kadar 'tatbikatta, bunların içerisinde 'muvaf-
-flalk 'olanları (görülmüşse de, bunları istisna ka
bul ederek, diğer lise muadili okulları hariç j 
tutmak daha yerinde olur kanaatindeyim. Ama j 
lise mezun'larına »gelince; İlse mezunlarından, 
umumi kültür seviyesi bakımından öğretmen- : 
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'lige atananlar muvaffak olmuştur. Ve kaldı k i ; 
meslek derslerinden geniş bir kursa tabi tutul
dukları takdirde, 'bunlar pekâlâ muvaffak ola
caklardır. 

Arkadaşlarım, zihinleri kurcalıyan bir me
sele var; bugün yedek subay öğretmenlerin bir 
kısmı köylerde muvaffak olamamaktadır. Ve 
'bâzı hâdiselere sebebiyet verilmektedir. Bun
lar doğrudur. Fakat, okuldan çıkar çıkmaz 
köye giden elbette ki bir 'genç <çocuk tecrübe
sizliği itibariyle bu kabîl 'hâdiselere sebebiyet 
vermiştir ve verecektir. Fakat, bunlar, asker
lik giıbi bir devreyi de bitirdikten ve balhusus. 
ki, biraz da staj gördükten sonra, bunlar bir 
elemeye tabi tutulup ayrıca bir de kurstan geçi
rildikten sonra tahmin etmiyorum ki, artık 
böyle isabetsizlikler pek vâki olsun. Bu iti
barla bendeniz bu kanunu iyi karşılıyorum, 
ancak bir kayıtla; bunu sadece lise mezunlarına 
inhisar ettirmek ve kurs müddetini de kısa 
tutmamak şartiyle. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Kamu İktisadi Teşebbüsleri
nin 1960 ve daha önceki bütçe yıllarına ait 
bir kısım vergi borçlarının tasfiyesi hakkın
daki kanun tasarısına oy vermiyen arkadaşı
mız var mı? 

Oy vermiyen arkadaşımız var mı? Oylama 
işlemi bitmiştir.. 

Efendim, tasarının tümü üzerinde başkaca 
konuşacak arkadaşımız bulunmadığı için mad
delere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarıda, ivedilik teklifi var. ivedilik tek
lifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

97 sayılı Kanuna göre askerlik hizmetlerini 
Millî Eğittm Bakanlığı emrinde öğretmen ola
rak yapanların ilkokul öğretmenliğine tâyinleri 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 11 Ekim 1960 tarih ve 97 sa
yılı Kanunun geçici ikinci maddesi gereğince 
askerlik hizmetlerini Millî Eğitim Bakanlığı 
emrinde başarı ile öğretmen olarak yapanlar
dan öğretmenlik meslekine girmek istiyenler, 
yönetmeliğe göre bu kursa tabi tutulmak ve 
kurs sonunda başarıları tesbit edilmiş olmak 
kaydiyle ilkokul öğretmenliğine tâyin edilebi
lirler. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen.,. 

Buyurun Sayın Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar

kadaşlarım, tasarının birinci maddesine gö
re, askerliğini yedek subay olarak başarı ile 
yapanların bir kursa tabi tutularak, kursta ba
şarı gösterdikten sonra öğretmen olarak tâ
yin ediliyorlar. Şimdi, aslında bu arkadaşlar 
bugün halen öğretmen olarak tâyin edilmiş ve 
vazife görmektedirler. Bunların geçmiş devre 
içinde bir de, başarılarının tesbiti mevzuuba-
histir. Görmüş oldukları kurs, askerlik şubele
rince sevk edildikleri zaman, sevk edildikleri 
vilâyetlerin merkezinde 15 gün müddetle ilköğ
retim müfettişleri tarafından, tatbikat gösteri
liyor, onlara gösterilen, yani çocuğu nasıl oku
tacaksın gibi bir haftada günde bir, iki saat 
gösterilen bir tatbikattır. Hiçbir zaman öğret
men bu tatbikatla kâfi, hale, randıman verecek 
hale gelemez. Onun için bu maddeyi tedvin eder
ken burada, kursa sarahat vermek lâzım, bir. 

İkincisi; bu kurs sonunda sağlanacak ba-
şaınyı da; açıklamak lâzım. Bu başarı hem kursta 
verilecek olan derslerden hem de lise bitir
mede tabi tutulmadığı mselek derslerinin fark 
imtihanından bu kursun sonunda gösterdiği 
başarıdır : Bu başarıyı tesbit emek lâzımdr. 
Aslında bu maddeyi ben bir değişiklik yapa
rak Yüksek Eiyasete bir takrirle veriyorum. Fa
kat komisyondan da istirham edeceğim, bu
güne kadar bu öğretmenlerin bir kurs görerek 
tâyin edildiği, kanaatinde olduklarını şimdi hu
susi temasımla anladım. Bu kurs aslında mes
lek derslerinden onlara Verilmiş bir kurs değil, 
öğretmenlikle hiç alâkası olmıyan kimselerin 
köye gittiği zaman çocukla nasıl hareket ede
ceğini gösterir bir haftalık, tatbikattan ibaret
tir. Bana-Bakanlık diyebilir mi ki, «askerliğini 
bitirmiş olan öğretmenleri biz falan yerde öğ
retmen okulunda topladık, bunlara bir ay, iki 
ay, altı aylık bir kurs gösterdik. Bunlar bu 
kursta bir başarı sağladılar, ellerine bir belge 
verdik, bu kurstan mezun olmuşlardır, bu bel
geyle köylerde öğretmenlik yapmaya yetkili
dirler) diye, Bakanlık bu kurs sonunda kendi
lerine bir belge vermiş midir? (verdim) diye
mez. Çünkü, böyle bir vasattan bu öğretmenler 
geçmemiştir. Kanunun 1 nci maddesine biz 
öyle bir açıklık verelim ki, Bakanlık, yalnız 
kurs lâfının altında kalmasın. Bu kurs, hattâ 
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öğretmen okullarında 3 -5-6 ay devam etsin.| 
Kurstan sonra meslek derslerinden imtihan ver
sinler, kursta öğretilen derslerden imtihan ver^ 
sinler, Hiç olmazsa öğretmenlik ruhuyla doluj 
olarak, oradan çıkanlar, ben, verdiğim" takririni 
kabulünü arkadaşlarımdan hassaten istirham] 
ediyorum. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenj 
adkadaşımız?.. Yok. Değişiklik önergeleri varj 
okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 1 no} 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Aydın Tekirdağ 
Mustafa Şükrü Koç Turhan Kut ! 

«Madde 1. — 11 Ekim 1960 tarih ve 97 saf 
yılı Kanunun geçici 2 nci maddesi gereğine^ 
askerlik hizmetlerini Millî Eğitim Bakanlığa 
emrinde başarı ile öğretmen olarak yapan lise 
ve sanat enstitüsü mezunlarından öğretmenlik 
meslekine girmek istiyenler, yönetmeliğe göH 
bir kursa tâbi tutulmak ve öğretmen okulıjı 
fark imtihanı vermek suretiyle ilkokul öğretr 
menliğine tâyin edilirler.» 

Yüksek Başkanlığa | 
Müzakere edilmekte olan kanunun birinci 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesinli 
arz ve teklif ederim : ] 

Antalya j 
İhsan Âtaöv 

Madde 1. — 
11 Ekim 1960 tarih ve 97 sayılı Kanunun ge

çici ikinci maddesi gereğince askerlik hizmetle
rini Millî Eğitim Bakanlığı emrinde başarı il^ 
Öğretmen olarak yapanlardan öğretmenlik mes
lekine girmek istiyenler, yönetmeliğe göre afy 
aylık bir kursa tâbi tutulmak ve kurs sonunda 
meslek dersleri fark imtihanlarını da vererek 
başarı sağlıyanlar ilkokul öğretmenliğine tâyin 
edilirler. 

BAŞKAN •— Komisyon ayrıca konuşmak is
tiyor mu, yoksa mütalâalarını mı bildirecek? I 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
FETHİ ÜLKÜ (Tunceli) — Konuşmak istiyo
rum, efendim. ..;, .4 
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BAŞKAN — Buyuran, Sayın Ülkü. 
MİLLÎ EÖÎTlM KOMİSYONU SÖZGÜSÜ 

FETHİ ÜLKÜ (Tunceli) — Efendim, Sayın 
Şükrü Koç arkadaşım verdiği takrirde, asker
liğim ye'dek subay Öğretmen olarak yapmış bu
lunan bâzı mektep mezunlarının saf dışı tutul
ması istenmektedir. Askerlikte öğretmen olarak 
hizmetini yapan bu arkadaşlar esasen, öğret
menlik mesleklerinde kendilerinden endişe edi
len hususlarda bir hata işlemişlerse, esasen mü
fettiş raporlariyle tesbit edilmiştir, mesleke alın
maları bu aksi raporla mümkün olamamaktadır. 
Ayrıca bir kursa tâbi olacaklardır. Bu kursta 
da elenmeleri her an mümkündür. Hattâ, ara
dan kaçıp her nasılsa tâyin edilmiş olanlar olsa 
dahi, bundan sonraki sıkı teftişlerle stajyer
lik devresi içinde de, yine öğretmenlik mesle
kinden uzaklaştırılmaları imkân dâhiline gire
cektir. (Bu bakımdan, yedek subay öğretmen
lik hizmetini yapmış bulunanların bir kısmını 
kabul 'etmek, bir kısmını ayırdetmek, aynı va
zifeyi yapmış . olan, aşağı - yukarı aynı seviye
de bulunan vatandaşlar arasında, öğretmenlik 
^meslekine gönül vermiş insanlar arasında bir 
tefrik yaratmak olur ki, komisyonumuzca bu 
doğru bulunmamaktadır. Saniyen, -kurs. mese
lesine gelince; sayın Ataöv arkadaşımız, ge
rekçenin 1 - 2 - 3 ncü paragraflarını tahmin 
ederim başından okumuşlardır. «Geçen ders 
yıl sonunda .meslek derslerinden, bir kursa ta
bi tutulan bu yedek subay adayı öğretmenler
den, öğretmenlikte başarısı tesbit edilmiş olan
ların esasen iki yıl fiilen öğretmenlik yapmış 
olacakları da dikkate alınarak» kaydını dikka
tinize arz ederek ifade etmek isterim ki, esa
sen bunlar bir kursa tabi tutulmuşlardır. Fa
kat, arkadaşjmm buyurduğu gibi, ilk defa 
kısa bir. kurstan geçmiş olabilirler. Ama öğ-
retoienliğe tâliboldukları andan1 itibaren ek
sikliklerini ikmal edecek ayrı bir durumda 
esastı bir kursa tabi olacaklardır. Bunun da 
ifadesini, dikkat buyurursanız, birinci madde
nin son kısmında görmekteyiz. Birinci mad
denin son kısmı §öyle diyor : «Millî Eğitim Ba
kanlığı emrinde başarı ile öğretmenlik yapan
lardan, öğretmenlik .meslekine girmek istiyen-
ler, yönetmeliğe göre bir kursa tabi tutul
mak" ve kurs sonunda başarılan tesbit edilmiş 
olmak kaydiyle ilkokul öğretmenliğin© tâyin 
edilebilirler.» 

39,4.1963 Ö :1 
Demek ki, kursa gelecekler ve kursta başa-' 

rıh olmaları kaydı şartiyle ancak tâyinleri 
mümkün olacaktır. Bu hususun daha esaslı, 
daha ciddî surette tatbiki Maarif Vekâletince 
mümkün olacaktır. Maarif Vekâletinin talim -
terbiyesinin ve diğer yetkili organlarının dik
katini çekmiş olmak bakımımdan, hakikaten 
arkadaşlarımın mütalâaları, takrirleri kıymet 
ifade etmektedir. Fakat, bunlar doğrudan doğ
ruya kabul edildiği takdirde, bugünkü kanlın 
tasarısında ve tatbikatında büyük kusurlar, 
•büyük yaralara sebebiyet vermiş bulunacaktır. 
Bu bakımdan iki arkadaşımızın da verdiği tak
ririn reddini, kendilerinden özür dileyerek ifa
de etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Fethi Bey,' 'Şükrü B>ey ısual so
racaklar. 

Buyurun Şükrü Bey. 
ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın.) — Görüşülmekte olan 

kanunda Hükümet tasarısı metni esas alınmış 
vaziyettedir. Siz, Millî Eğitim Komisyonunun 
metnini 'okudunuz. Millî Eğitim Kamüısyonunun 
metninde kurs vardır, Hükümet tasarısında 
yoktur. Bu bakımdan aradaki farkı nasıl gide
receksiniz 1 Lütfen izah buyurun. 

MİLLÎ B İ M M KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
FETHİ ÜLKÜ (Tunceli) — Efendim, Hüküme
tin teklifinde de şöyle denmektedir : «... başa
rıları usulüne göre tesbit edilmiş olmak şar
tiyle ilkokul öğretmenliğine tâyin edilebilirler.» 

Millî Eğitim Komisyonu hazırladığı metin
de bu usulü tasrih etmiştir. Daha açıklamış 
durumdayız. Arz etmiş olduğum gib'i, bu usul 
ve cevaplar ve zabıtlara intikal etmiş olan ko
nuşmalarda eminim ki, Maarif Vekâletine bu 
tatbikatta ışık tutacak ve işi daha ciddiyetle 
ele almalarına sebebolacaktır. 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Gerekçede, 

«Geçen ders yılı sonunda meslek kursuna tabi 
tutulan...» demektedir. Geçen ders yılı sonun
da meslek kurslarına tabi tutulup da 'başarısı 
tesbit edilen bir öğretmen tayin edildi mi de 
gerekçede böyle b'ir husus yer almaktadır? 

MlLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
FETHİ ÜLKÜ (Devamla) — Millî Eğitim Ba
kanlığı bu tasarıyı sevk ederken ve bu tasarı
nın şevkine hazırlık yapmaya başladığı sırada, 
aynı zamanda bu vaziyetteki arkadaşların da 
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bir an evvel vazife yerlerine kavuşabilmeleri 
için bir hazırlık içinde oluğunu biliyorum. Da
ha fazla- malûmatım olmadığını arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, aykırılık derecelerine 
göre önergeleri okutup oylatacağım. Arkadaş
larımız önergelerinde musırdırlar değil mi? 

(Antalya Milletvekili İhsan AtaöVün Öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon fillhal iştirak ediyor 
mu? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
FETHİ ÜLKÜ (Tunceli) — Hayır, iştirak et
miyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. Ar
kadaşımızın önergesinin nazarı itibara alınması
nı oylarınıza sunuyorum : Kahuıl edenler... Et-
miy enler.... Reddedilmiştir. İkinci önengeyi 
okutuyorum : 

(Aydın Milletvekili Şükrü Koç ve arkadaşı
nın önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon filhal iştirak ediyor 
mu? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU.SÖZCÜSÜ 
FETHİ ÜLKÜ (Tunceli) — İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon fühal iştirak etmi
yor. Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

Maddeyi okunuş şekliyle oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Birinci madde gereğince ilk
okul öğretmenliğine tâyin olunanların, aylık al
mak suretiyle askerlikte geçen hizmetleri öğret
menlik kıdemlerine eklenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde 'hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

. edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADİ>E 4. — Bu kanunun hükümlerini Ma

liye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Madde 'hakkında söz istiyen?.. 

Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte, aleyhte söz istiyen?.. 
Buyurun ihsan Bey. 

29.4.1963 Û :İ 
İhsan Bey, aleyhte mi? 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Evet elen

dim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem) ar

kadaşlar, bu kanunla Türk köyüne gönderece
ğiniz öğretmenlerin, kendi kaderlerini elleüne 
terk edeceğiniz Türk çocuklarını bugün üzerin
de durduğumuz hassasiyetle ve onları cemiyeti
mizin büyük yaralarını saracak yarınların j bü
yükleri olarak yetiştireceği kanaatinde değilim. 
Gösterilecek olan kursların kifayetsizliği, | öğ
retmenlik meslekinin, çeşitli kademelerden [gel
mek suretiyle, hakiki bünyesini de yıpratır! du
rumuna gelmiştir. Cemiyetin öğretmen üzerin
de allerji çeken hareketler, bu şekilde mesle
kin ehli olmıyan insanlara çocuklarımızın kjade-
rini tevdi etmekten ileri gelmektedir. Bıj ba
kımdan öğretmenin hakiki mânasını ihtiva et 
miyen kimselere çocuklarımızı tevdi eteneyi 
mahzurlu gördüğümden bu kanuna kırmızıj rey 
vereceğimi saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Saffet Eminağapğlu, 
lehte buyurunuz. 

SAFFET EMİNAĞAOĞLU (Artvin) — 
Muhterem arkadaşlar, kabul buyurmuş olduğu
nuz bu kanunun memlekete, millete hayırlı ol
duğu kanaatinde bulunarak benden evvel konu
şan arkadaşıma kısaca cevap vermek isterim. 

Arkadaşımız diyorlar ki, bu kanun memleke
timize ve miletimize, hayırlı olmıyacaktır. TjJnut-
mamak lâzım gelir ki, bizim çocuklarımız (jieğil, 
bizzat kendimiz, bu memleketin ilkokul ta|hsili-
ni eğitmenlerin elinde yapmışızdır. Benjdeniz 
bunlardan bir tanesiyim ve bunu burada ifiihar-

. la arz etmek isterim, öyle zamanlarımız ojmuş-
tur ki, bizi okutacak kimse bulunamamıjş as
kerliğini çavuş olarak yapmış vatandaşlarımızı 
ilkokulda öğretmen diye tâyin etmiş ve oıiların 
eğitiminden geçmiş bulunuyorduk. Ve hâlâ fla bu 
müessese bakidir, devam etmektedir. Am(ı, bu
gün öyle şartlar hâsıl oldu ki, artık bu müesse
seye lüzum kalmadı. Sonu gelmek üzeredir. Bu
nun yerine daha iyi, daha yeni müesseseler ka 
im olmuştur. 

Şimdi arkadaşlarım, biz muhtaç bir dorum
dayız, bunu inkâr edemeyiz. Çocuklarımı^ oku
mak ister, okullarımızda öğretmen yok. I Ama, 
hiç olmasın, olursa kifayetli olsun iddiacında-
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yız. Acaba hiç olmaması mı iyidir, yoksa kifa
yetli öğretmen yerine daha az kifayetli ve fakat 
hiç olmazsa bizi cehaletten kurtaracak bir eği
ticiye kavuşmak mı daha faydalıdır? Biz tâbiri 
caizse; «karnımız acıkmış, önümüze peynir ek
mek gelmiş, efendim! Biz bunu yemeyiz. Niçin?.. 
Bunun daha iyisi vardır, etli, yağlı, börekli, 
pilâvlı yemekler olsun, onu yeriz.» Biz bunu de
riz, başka bir şey değil, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Tasarının leh ve aleyhinde de 
konuşuldu. Tasarının tümünü oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Tasarının 
tümü Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Kamu iktisadi teşebbüslerinin 1960 ve da
ha önceki yıllara ait bir kısım vergi borçlarının 
tasfiyesi hakkındaki kanun tasarısının oylama
sına (235) arkadaşımız iştirak etmiştir. (1) ret, 
(5) çekinser, (229) kabul oyu ile tasarı kanun
laşmıştır. 

4. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam 
ve 70 arkadaşı ile Konya Milletvekili Faruk Sü-
kan ve 2 arkadaşının, çeşitli teadül ve teşkilât 
kanunlariyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve 
ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkındaki 
7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifleri ve Plân Ko
misyonu raporu (2/51, 2/111) (S. Sayısı: 231 e 
2 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 24 ncü madde
sindeki teklifin öncelik ve ivedilikle müzakeresi 
hakkında komisyon sözcüsünün bir teklifi var
dır, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
G-ündemin 24 ncü maddesinde bulunan 7244 

sayılı Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilme
si hakkındaki kanun teklifinin öncelik ve ivedi
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Plân Komisyonu Sözcüsü 
Ordu 

A. H. Onat 

(1) 231 S. Sayılı basmayazı 7.9 .1962 
tarihi 113 ncü, 231 e birinci ek S. Sayılı basma
yazı 30 . 1 . 1963 tarihli 36 ncı Birleşim sonuna 
ve 231 e 2 nci ek S. Sayılı basmayazı bu tuta
nağın sonundadır. 

29 . 4 ,1963 O : 1 
BAŞKAN — Teklifi oylarınıza sunuyorum. 

Öncelik teklifini kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz istiyen arkadaş 
var mı? Yok.., Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Eitaıiy enler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

Çeşitli teadül ve teşkilât kanunlariyle diğer ka
nunlarda mevcut aylık ve ücret tutarlarının de
ğiştirilmesi hakkında 7244 sayılı Kanunun 5 nci 

maddesinin tadili hakkında kanun 

MADDE 1. — 7244 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 5. — 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sa
yılı Kanunun 19 ncu, 3 . 7 . 1939 tarihli ve 3659 
sayılı Kanunun 10 ncu ve 17 . 7 . 1944 tarihli 
ve 4620 sayılı Kanunun 7 nci maddesi şümulüne 
•giren hizmetlilerin derece ve ücretleri aşağıda 
gösterilmiştir. 

D. Ücret 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

250 
100 
950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
250 
20O 
150 
100 

• Yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, 
mimar, kimyager, jeolog, gibi hususi bir me*lek 
bilgisine ve ihtisasına sahip teknik elemanlarla 
yüksek tahsilli, işletme mütehassıslarına ve 3659 
sayılı Kanunun 10 ncu »maddesi gereğince istih
damı .©dilen doktor, diş doktoru, veteriner ve ec
zacılara münhasır olmak üzere îcra Vekilleri He
yetince bu, dereceler üstünde 1 500 ve 1 750 li
ra ücretli kadrolar ihdas olunabilir. 

'Hizmetli kadrolarında istihdam edilenlere 
verilecek ücret, emekliye esas ücret dereceleri
nin üç yukarı ücret derecesini geçemez. 
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Memurlar için kanunen tanınmamış olan hak 

ve menfaatler hizmetliler için de kabul edile
mez. Ancak bunlardan iş Kanununa göre işçi 
vasfında .bulunanlar için hizmetin gerektirdiği 
ııisbette giyecek ve yiyecek temin olunabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında- söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yak. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yak. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Teklifin lehinde, aleyhinde konuşmak isti
yen?... Yok. Teklifin tümünü oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler.... Teklifin 
tümü Meclisimizce kabul edilmiştir. 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İngiliz Kemal namı ile maruf Nizamettin'e va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (2/193) (S. Sayısı : 307) (1) 

BAŞKAN — Efendim, gündemin beşinci sı
rasındaki tasarının öncelik ve ivediliği hak
kında bir teklif var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin 'birinci görüşülmesi ya

pılacak işler arasında yer alan 5 nci madde
sindeki ingiliz Kemal namı ile maruf Niza
mettin'e vatani hizmet tertibinden aylık 'bağ
lanmasına dair kanun teklifinin, ilgili şahıs 
ağır hasta olduğu cihetle, öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesi arz ve teklif ederim. 

Plân Komisyonu Sözcüsü 
Ordu 

• Arif Hikmet Onat 

BAŞKAN — Teklifin öncelikle görüşülmesi 
teklifini havi olan önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(1) 307 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

29.4,1963 O :1 
Teklifin tümü hakkında konuşmak istiyen 

arkadaşımız var mı? Yok. Maddelere geçilmesi
ni oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
mâyenıleır.. Kabul edilmiştir. 

ivedilik teklifi de var, ivedilik teklifini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kalbul edilmiştir. Maddeyi 'okutuyo
rum. 

îngiliz Kemal namiyle mâruf Ahmet E?at 
Tomruk'a vatani hizmet tertibinden aylık bağ

lanmasına dair kanun 

MADDE 1. — Millî Mücadele kaihraımanla-
rıridan olup fevkalâde 'hizmetleri ıgörülen in
giliz Kemal namiyle mâruf. Ahmet Esat Tom
ruk'a hayatta ıbulunduğu müddetçe vatani Mz-
rnet tertibinden (500) lira aylık bağlanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kaıbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE '2. — Bu kanun yayımını ta-
ki'beden ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde IhakJkınd'a söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

IMADDE 3. — IBu kanomun" 'hükümlerini 
Maliye Babanı yürütür. 

'BAŞKAN — Madde 'haldkındıa söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kaıbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

'Tümü Ihaklkında lelhte aleyhte konuşmak is
tiyen var mı? Yok. Teklüfin tümünü oylarınıza 
sunuyorum. Kaıbul edenler... Etmiyenler..: Tek
lifin tümü Meclisimizce (kabul edilmiştir. 

6. — 8 Ağustos 1949 tarihli Türkiye - Avus
turya ödeme Andlaşmasının feshi hakkındaki 
25 - 27 Eylül 1961 tarihli notaların onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri, ve Ticaret komisyonları raporları 
(1/265) (S. Sayısı : 135) 

7. — 12 . 9 . 1945 tarihli «Türkiye Cumhuri
yetiyle İsviçre Konfederasyonu arasında Ticari 
mübadelelere ve tediyelerin tanzimine mütaallik 
Anlaşma» nm feshi hakkındaki 8 Ağustos. 1962 
tarihli notaların onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Tica
ret komisyonları raporları (1/300) (S. Sayısı : 
136) 
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BAŞKAN — Anayasa (Komisyonunun ibir 

önergesi ivazdır, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Aynı mahiyetteki milletlerarası andlaşma-

lar Hıakkırida Ticaret Komisyonunca, komisyo
numuzun (mütalâası ıtaılefoedilmiış 'olduğu cihet
le, halklarında mütalâa verilebilmesi için, gün
demin birinci görüşülmesi yapılacalk işlerin &6 
ve 58 nci maddelerinde yer alan <andlaşmaların 
komisyonumuza havalesini arz ve teklif ede
rim. 

Anayasa Komisyonu Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kıraca 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Ka'bul edenler... Etmiyenler... Kaibul edil
miştir. 

8. — Türk Tabipler Birliği Kanununun 40 
net ve 47 nci maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in, Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
Anayasaya aykırı hükümlerinin kaldırılmasına 
dair kanun teklifi ve Adalet ve Sağlık ve Sos
yal Yardım komisyonları raporları (1/353, 
2/457) (S. Sayısı : ̂ 40) (1) 

BAŞKAN — Saflık ve Sosyal Yardım Ko
misyonunun hu .teklif haikkmdalki öncelik tek
fini 'oylarınıza sunuyorum. ' Kaibul edenler... 
Etmiyenjer... Kaibul edilmiştir. 

'Tasarının tümü naıkkında söz istiyen arka-" 
şımız var mı?... Yok. Maddelere ıgeçilmesini 
oylannıza sunuyorum. K&bül edenler... Etmi
yenler... Ka'bul edilmiştir. 

İvedilik te'klili de var. Oylarınıza sunuyo
rum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Kaibul edil
miştir. 

Maddeyi okutuyorum. 
r . - „ , - . - . . - -

Türk Tabipler Bitliği Kanunıunun 40 nci ve 
47 nci maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — «3 . 1 . I » tarihli ve 6023 
sayılı Tütili Tabipleri (Birliği Kanununun 40 nci 
ve 47 #&i, maddeleri 'aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir: 

(1) 140 S, Sayılı basniayazt tutanağın so-
nundadır. 

29.4.1963 0 : 1 
Madde 40. — Haysiyet divanları tarafından 

verilen disiplin cezaları aleyhine, kıarann üyeye 
tebliğinden itibaren 15 ıgün zarfında yazılı ola
rak itiraz edilebilir. İtiraz dilekçesi, karar 
aleyhindeki belgelere dayanan savunmıa ile 
birlikte ve imza karşılığında (Yüksek Ihaysiyet 
divanına 'gönderilmek üzere) Oda îdare He
yeti (Başkanlığına verilir. Müddeti idinde iti
raz edilmiyen disiplin «ezalarından, yazılı 'ihtar 
ve para cezaları keskılejşiır ve derhalı tatbik 
eclilir. 

Cezalandırma Ihalinde 'karar aleyhinde iti
raz vâki olmasa dahi ıgeejici olara!k şanstan ve
ya bir bölgede çalışmaktan men karartan ida
re 'heyeti başkanlığınca yuöksek haysiyet diva
nına gönderilir. Bu hususlara mütedair olan 
kararlar yüksek Ihaysiyet divanının tasdikiyle 
tekemmül eder. 

'BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Kafbul edenler... Ka'bul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 47. — Yüksek Haysiyet Divanı, Oda 
Haysiyet divanlarından 'gelecek 'kararları in
celedikten sonral kararı uygun ibuknazsa, bu 
husuştalki mütalâa'siyle birlikte Ibahls Ikonnısu 
kararı ilgili (haysiyet divanına iade eder. 

Oda Haysiyet Divanından «gelecek ikinci ka
rar üzerine Yüksek Haysiyet Divanının vere
ceği 'kararlar 'hakkında Danııştaya ıhaşvurma 
hakki mahfuzdur. 

Yüksek Haysiyet Divanının verdiği ka
rarlar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı fea-
naliyle" ilgili 'haysiyet divanına bildirilir. Ve 
(keyfiyet, hakkında disiplin işlemi yapılan feim-

' şeye tebliğ olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Kabul edenler... 'Ka'bul etmiyenler... Ka-
'bul edilmiştir. 

MADDE Ö. — (Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe 'girer. 

(BAŞKAN — Madde hakkında s'öz istiyen 
yok. ÖECabül edenler... Ka'bul etmiyenler... Ka
bul 'edilmiştir. • 

MADDE 3. — (Bu 'kanun fhükümlerini Ada
let,. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanları yürü
tür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz. istiyen 
yok: Kabul edenler... Ka'bul etmiyenler... Ka
'bul edilmiştir. 
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Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 

istiyen? Yok. Tasarının tümünü 'oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Tasarı Meclisimizce ikabul edilmiştir. 

9. — Türk Eczacıları Birliği Kanununun .31 
ve 45 nci maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve Adalet ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım komisyonları raporları (1/358) (S. Sa-

' ym :141) (1) 
(BAŞKAN — Sağlık Komisyonunun tasarı 

hakkında 'öncelik teklifi vardır. Tasarı halk-
'krndaki öncelik teklifimi oylarınızla arz ediyo
rum. Kabul ^edenler... Etmiyenler... Kalbul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen var mı? 
Yok. Maddelere 'geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kahul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ivedilik teklifi var. Oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Türk Eczacıları Birliği Kanununun 31 ve 45 

nci maddelerinin değiştirilmesine dair 
MADDE 1. — 25 . 1 . 1956 tarihli ve 0643 

sayılı Türk Eczacıları Birlimi Kanununun '31 ve 
45 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 31. — Haysiyet divanları tarafından 
verilen disiplin ceaaları aleyhine, kararın üye
ye teıbliğinden itibaren, 15 gün zarfında yazılı 
'olarak itiraz edilehilir. itiraz dilelkçesi, karar 
aleyhindeki 'belgelere 'dayanan savunma ile bir
likte ve imza karşılığında (Yüksek Haysiyet 
Divanına gönderilmek üzerek Oda idare Heye
ti Başkanlığına verilir. Müddeti iç/inde itiraz 
edilmiyen disiplin cezalarından, yazılı ihtar 
ve para cezaları ıkesinleş'ir ve derhal tatbik 
edilir. 

Cezalandırma halinde karar aleyhinde iti
raz vâki 'olmasa dahi geçici olarak sanattan ve
ya bir böligede çalışmaktan men (kararları ida
re Heyeti Başkanlığınca Yükselk Haysiyet Di
vanına 'gönderilir. Bu hususlara mütedair olan 
kararlar Yüksek Haysiyet Divanının tasdikiyle 
tekemmül eder. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz' istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi 'oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 141 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

29.4.1963 0 : 1 
Madde 45. — Yüksek Haysiyet Divanı Böl-; 

ge Haysiyet Divanlarından ıgelecek evrakı ve 
kararları inceledikten sonra uy%un 'gördüğü 
takdirde ya aynen veya tadilen kabul -ve ta#dükj 
eder. Mahalline verilen »kararları uygun hul-| 
mazsa hu husustaki mütalâasiyle birlikte dos
yaları ilgili Haysiyet Divanına iade eder. 

Bölge Haysiyet Divanının hu konuda vere
ceği ikinci karar üzerine Yüksek Haysiyet Di
vanının vereceği tararlar hakkında Danıştaya 
başvurma ıhakkı mahfuzdur. 

Yükselk Haysiyet Divanının vereceği Ikarar-j 
lar ıSağlık ve 'Sosyal Yardım Balkanlığı kana-j 
İliyle ilgili Böllge Haysiyet Divanına 'gönderildi! 
ve keyfiyet, hakkında disiplin %İemi yapüaM 
kimseye tebliğ olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mz istiyeıj 
var mı? Yok. Maddeyi 'oylarınıza sunuyorum! 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kaıbul edilmiştir! 

MADDE 2.. -— Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında ööz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi 'oylarınıza sunuyotunu 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir^ 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini 
Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakahlarjı 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında soz istiyei 
var ımı? Yok. Maddeyi 'oylarınıza sunuyorum!. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kaıbul edilmiştiıt. 

Tasarının tümü üzerinde, lehinde ve aley
hinde Söz istiyen var mı? Yak. Tasarının tüi-
münıü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.j. 
Etmiyenler... Tasan Meclisimizıce kalbul edil
miştir. 

10. — Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi 
hakkındaki 224 sayılı Kanunun 29 ncu madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Ge
çici Komisyon raporu (1/426) (S. Sayısı \: 
143) (1) ; 

BAŞKAN — Komisyonun öncelik teklifi 
vardır. Kahul edenler... Etmiyenler... Kalbıjl 
edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde Oconuşma'k istiyen 
arkadaşımız var mı?... Ydk. Maddelere 'geçiji-

(1) 143 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonul
dadır. 

— 6 9 1 -
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meşini toylarınıza sunuyorum. Kialbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ivedilik teklifi var. İvediliği oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka-
ıbul edilmiştir. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) —'Çabuk geçi
yoruz Reis Bey. 

BAŞKAN — İSayın Ataöv, tasarılar -mühim
dir, (biraz çahuk ıgeçiyoruz, bilmiyorum ne di
yorsunuz. Elimizdeki tasarılar iyi (hazırlanmış, 
işlenmiştir, üzerinde 'durulur, durulmaz üyle 
'bir şey hissettim. Konuşmak istiyen varsa, ön
celik teklifini sunuyorum, kabul letmediğinlz > 
takdirde olmaız. Bir an evvel çıkaralım tasa
rıları da foitsin. 

Şimdi maddeyi okutuyorum.. 

Sağlık hizmetleninin sosyalleştirilmiesi hakkın
daki 224 sayılı Kanunun 29 ncu maddesinin 

değiştirilmesine dair Kanun 

" MADDE 1. — Sağlık Ihizmetlerinin sosyal
leştirilmesi-hakkındaki '224 sayılı Kanunun 29 
ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 2*9. — öağlık hizmetlerinin sosyal
leştirilmesi ile il'gili Iher çeşit inşaat ile hunlara 
gerekli yapı 'kısımlarının imal ettirilmesi, her 
türlü malzemenin alımı, taşıma 've.depolama iş
leri iç'in girişilecek yüklenmeler geçici ve 'kesin 
teminat hükümleri sakil kalmak şartiyle 2490 
sayılı Kanunun diğer hükümleri uygulanma
mak, 1050 sayılı Muhasebe! Umumiye Kanu
nunun 135 nci maddesin delki '%• 20 nisheti 
%30 olarak uygulanmak şartiyle, Bayındırlık 
Bakanlığınca merkezde ve illerde emaneten, 
mahdut eksiltme suretiyle veya 'birden fazla 
firmalar arasında pazarlıkla 'gerçekleştirîlir. 

Bayındırlık Bakanlığı lüzumu halinde inşa
at için gerekli personel ve araçları inşaat öde
neğinden sağlayabilir. 
• - BAŞKAN — Madde hakkında söz 'istiyen?... 
Yiok. Maddeyi ıkahul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
*';' MADDE 2: — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğei ıgirer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 1.. 
Yoik. Maddeyi kaibul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir, 

29 . 4 .1963 O : 1 
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 

Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında lehte, aleyhte 'ko
nuşmak istiyen?... Yok. Tasarının tümünü oyu
nuza sunuyorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... 
Tasarının tümü 'Meclisimizce 'kabul edilmiştir. 

11. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
7258 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Geçici Komis
yon raporu (2/302) (S. Sayısı: 357) (1) 

BAŞKAN — Komisyonun teklifi var, okutu
yorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemin birinci görüşülmesi ya

pılacak işlerin 29 ncu numarasında kayıtlı, Or
du Milletvekili Ferda Güley'in, 7258 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun teklifinin öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesi hususunun oya vaz'mı arz ve teklif 
ederiz. 

Geçici Komisyon Geçici Komisyon 
Başkanı Sözcüsü 
Kocaeli Amasya 

Cemal Babaç İsmail Sarıgpz 

BAŞKAN — Efendim, kanun teklifinin ön
celikle görüşülmesi teklifini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Teklifin tümü hakkında söz istiyen var mı? 
İHSA NATAÖV (Antalya) — Sayın Baş

kan, rapor okunsun. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, Rafet Aksoy'un 
işaret ettiği gibi, milletvekili arkadaşlar, rapo
run okunmasını isterlerse, rapor okunur. Sayın 
arkadaşımız istediğine göre raporu okutuyo
rum : 

Geçici Komisyon raporu 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA . 

Genel Kurulun 40 nci Birleşiminde kurulan 
Geçici Komisyonumuza Genel Kurulun 122 nci 

(1) 357 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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Birleşiminde havale edilen, Ordu Milletvekili 
Ferda Güley'in 7258 sayılı Kamımın 3 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ilgili Bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakleri 
ile tetkik ve müzakere edildi. 

Vazife malûllerinin hayat seviyelerinin yük
seltilmesi için bütçeye her hangi bir külfet tah
mil etmenin uygun olmadığına karar veren ko
misyonumuz kanun teklifinin gerekçesinde de 
belirtildiği gibi gün geçtikçe artmakta* olan 
Spqr~. - Toto gelirlerinden umumi masraflar çık
tıktan sonra nizamnamesi gereğince Bakanlar 
Kurulunca miktarı tâyin ve tefrik edilecek kıs
mın maluliyet derecelerine göre vazife malûl
leri ile vazifede ölenlerin dul ve yetimlerine da
ğıtılmasını uygun bulduğundan, komisyon de-
ğiştirisinde gösterildiği gibi üçüncü maddenin 
kabulünü, 

İkinci maddenin derpiş ettiği hususlar üçün
cü maddede nazarı itibara alındığı için ikinci 
maddenin kaldırılmasına, diğer maddelerin de 
aynen kabulüne ve Genel Kurulun tasvibine arz 
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına 
karar verilmiştir. 
Geçici Komisyon Başkanı Sözcü 

Ordu Amasya 
Ferda Güley ismail Sarıgöz 

Kâtip 
Ağrı Adana 

Nevzat Güngör Yusuf Aktimur 
Adıyaman Balıkesir 

Mehmet özbay Muhalefet şerhim eklidir. 
Fennî îslimyeli 

Erzurum Hatay 
Muhalefet şerhim ekli Meşruhat dairesinde 
söz hakkım mahfuzdur. muhalifim. 

Gıyasettin Karaca Sekip înal 
Konya Niğde 

îrfan Baran Asım Eren 
-Sakarya 

Nuri Bayar 
BAŞKAN — iki de muhalelfet şerhi var, 

onlanda okutuyorum. 

MUHALEFET ŞERHİ 

Spor tesislerine tahsisi gereken bir meblâğın 
tahsis cihetini değiştiren bu kanun tasarısı, ge
rekçesinde ,de bildirdiği gibi, vazife malûllerinin 
ve onların dul ve yetimlerinin malî bakımdan 

29.4.1963 0 : 1 
sıkıntılarını gidermek maksadiyle hazırlanrkış-
tır. Keyfiyet bu merkezde iken, 

a) Bu şahıslara malî durumlarına bakıl
maksızın sıyyanen para tevzi edilmesini tasları
nın ruhuna, 

Ib) Vazife esnasında ölenlerin .ailelerine [ha
yatları süresince yardam yapılmasına karşıjlık, 
vazife malûlü iken ölenlerin ailelerine 5 njisli 
yardım yapılarak alâkalarının kesilmesini jıak 
ve adalet ölçülerine, 

Aykırı bulduğumuzdan, tasarının bu tatbi
kata mütaallik maddelerine muhalifiz. 

Fennî îslimyeli Gıyasettin Karaca 
BAŞKAN —• Bir diğer muhalefet şerhi, 

MUHALEFET ŞERHÎ 
1. Sayın Fennî îslimyeli ve Gıyasettin JKa-

raca'mn huhaletfet şerhlerine aynen iştirak ^de
rim. 

2. Vazife mâlûlleriyle vazifede ölenlerin 
ailelerine yapılacak yardımın bir mâna ve Ipy-
met ifade edebilmesi için, Spor Toto safi hâsı
latından alınacak miktarın % 5 ten aşağı olma
ması ve Spor Totoya karşı rağbetin azalma
ması içinde* en yüksek haddin,belli edilmesi, ya
ni hem taban ve hem de tavanın tesbiti tatbi
katta ölçülü hareketi sağlar. | 

3. Yardımın gayesi sosyaldir. Binaenaleyh 
dul kalan karı ve kız evlâtların evlenmeleri ha
linde beş yıllık tutarı kendilerine ikramiye ve
rilerek alâkaları kesilmektedir. ! 

Bu kadınlardan müteveffanın kız çocujidla-
rınm boşanması veya dul kalması halihde, 
'babalarına olan nisbeti zail olmıyacağından, 
bunların sefalet ve zururetin kucağına terk edil
mesini doğru bulmuyorum. Kadınlarımızın | bü
yük kısmının bir meslek, sanat veya her h^ngi 
devamlı bir iş ve kazanç sahibi olmaması göz 
önünde bulundurulduğu takdirde, cemiyetimizin 
bu gibilere yardım elini uzatmasını zaruri gör
mekteyim. Bu itibarla ölenin kız çocuklarına 
boşanmaları veya dul kalmaları halinde kendi
lerine evvelce tahsis edilen paraların ödenn-jesi-
ni gerekli buluyorum. Ancak beş misli ikrami
yenin yeniden evlenmeleri halinde tekrar veril
memesini de şart bulduğumdan, bu yoldanl bir 
tahdit de konularak her hangi bir muvaza^ ve 
işuiistimal de önlenmelidir. 

Hatay 
ıŞekip inal 
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BAŞKAN — Raporu ve mulhalefet şerhlerini 

dinlediniz. Tasarının tümü hakkında söz isti-
yen var mı? Buyurun Sayın Maliye Bakanı. 
(Devlet Bakanı konuşmalı sesleri) Efendim, 
Maliye Bakanı onun namına konuşacaklar. Bu
yurun. 

MALÎYE BAKANI FERİ!) MELEN — 
Efendim, bendeniz de onu arz edecektim. 
(Spor Toto hâsılatı bir kanunla muayyen bir 
maksata tahsis edilmiştir. Bunun yüzde 60 ı 
ikramiye olarak verilmektedir. Yüzde 40 ı arz 
ettiğim gibi,v muayyen bir maksada tahsis edil
miştir. Bir ayrı kanun yüzde 10 unun yurtlara 
tahsisini emretmiştir. Belediyeler de yüzde 35 
bir eğlence resmi olarak talebeder. Yine bir 
ayrı tasarı, sosyal hizmet kurumu için bir mik
tarın tefrikini telebetmektedir. Bu durumda 
müsaade buyurursanız, ilgili Bakanın vereceği 
malûmatı dinledikten sonra bu hususda bir ka
rar vermek mümkün olur. 

Çünkü, burada kabul buyururduğunuz nis-
bet de olursa, esasen geriye bir şey kalmamak
tadır. Spor Totoyu fiilen bertaraf etmiş oluruz. 
Bu bakımdan bu teklifi müzakere etmek için bu
na mütaallik hesapların ilgili Bakan tarafından 
(huzurunuza arz edilmiş olması lâzımdır. 

Maruzatım; ilgili' Bakanın davet edilmesi
dir. 

BAŞKAN — ilgili Bakan var 'mı efendim? 
Spor Toto işlerine bakan ilgili Bakan yok- mu 
efendim? (Yok sesleri) 

ilgili Bakan bulunmadığı ve Maliye Bakanı 
Hükümet adına ilgili Bakanı temsil edemediğini 
bildirdiği için, gelecek Birleşime bırakıyo
rum. 

Efendim; bâzı kanunların görüşülmesini 
Maliye Bakanı, Hükümet adına tekabbül edi
yor. Kendileri de buradalar. 

Şimdi, Gündemin 63 ncü maddesine geçiyo
ruz : 

12. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 
8 arkadaşı ile Sinop Milletvekili Mahmut Ali-
canoğlu ve 3 arkadaşının, Eğitmenlere emekli
lik ve özlük haklarının tanınmasına dair ve 
Bolu Milletvekili Kâmil İnal ve 15 arkadaşının, 
3238 sayılı Köy Eğitmenleri Kanununun 5 nci 
maddesinde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun teklifleri ve Millî Eğitim, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/26, 2/83, 2/87) 
(S. Sayısı : 145) 
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BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı buradalar 

mı? Yok.. İlgili Bakan bulunmadığından gele
cek Birleşime bırakıyorum. 

Efendim gündemin 54 ncü maddesine geçi
yoruz. 

13. — Maden Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, kaldırılması ve hu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir ve 5 arkadaşının Maden Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve hu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair kanun teklifi ve Ge
çici Komisyon raporu (1/295, 2/282) (S. Sayısı : 
131) 

BAŞKAN — Sanayi Bakanı?... (Yok sesleri.) 
Bakan bulunmadığı için gelecek Birleşime bıra
kıldı. ) 

14. — Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşek
küllerinin bir kısım borçlarının tahkimi hakkın
daki 154 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Büt
çe Komisyonu raporu (1/168) (S. Sayısı : 
245) (1) 

BAŞKAN — Plân Komisyonunun bir teklifi 
var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gründemin birinci görüşülmesi yapılacak işler 

bölümünün ikinci maddesinde bulunan «Hazine
nin ve iktisadi Devlet Teşekküllerinin bir kısım 
borçlarının tahkimi hakkındaki 154 sayılı Kanu
na ek kanun tasarısı» uzun zamandan beri görü
şülememiştir. 

Konu müstacel mahiyet arz ettiğinden önce
lik ve ivedilikle görüşülmesini müsaadelerinize 
arz ederim. 

Bütçe Komisyonu Sözcüsü 
Ordu 

Arif Hikmet Onat 

BAŞKAN — Efendim, öncelikle görüşülmesi 
teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen? Yok. 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum; ka
bul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

(1) 2*45 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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İvedilikle görüşülmesi teklifi var. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Birinci 
maddeyi okutuyorum. 

Hazinenin ve iktisadi Devlet Teşebbüslerinin bir 
kısım borçlarının tahkimi hakkındaki 154 sayılı 

Kanuna ek Kanun 

MADDE 1. — Toprak Mahsulleri Ofisi, Et 
ve italik Kurumu, Petrol Ofisi, Makina ve Kim
ya Endüstrisi Kurumu, Denizcilik Bankası, Tür
kiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi, 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Türkiye 
Emlâk Kredi Bankası, Etibank ve Sümerbankm 
Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşebbüslerinin 
bir kısım borçlarının tahkimi hakkındaki 154 
sayılı Kanunun 4, 7 ve 8 nci maddeleri gereğince 
Hazinece devralınan borçları dolayısiyle aynı 
kanunun 16 ncı maddesine göre meydana gelen 
ve Bakanlar Kurulu tarafından tahsili kararlaş
tırılmış bulunan Hazine alacağından, 

a) Millî Savunma Bakanlığının bu teşebbüs
lere olan geçmiş yıl borçlarını, 

b) Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu bi
lanço zararlarını, 

c) Etibamkın Sarıyar Baıraji inşaat masraf
larına iştirak hissesinden ve Seyitömer - Kütah
ya demiryolunun Bayındırlık Bakanlığına dev
rinden dolayı genel bütçeden olan alacağı ile 
adı geçen Bankaya bağlı elektrik işletmeleri bi
lanço zararlarını, 

d) Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının 
muhtaç çiftçilere dağıtılmak üzere Toprak Mah
sulleri Ofisinden aldığı tohumluk bedellerinden 
dolayı birikmiş borcunu, 

Mahsup suretiyle ödemeye Maliye Bakanlığı 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-' 
mistir. 

MADDE 2. —.. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasının Toprak Mahsulleri Ofisine olan ve 
birinci maddenin (d) bendine göre ödenecek tor 
humluk borcu dolayısiyle meydana gelecek Ha
zine alacağı, a.dı geçen bankanın ödenmemiş ser
mayesine mahsubedilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen,? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

29 . 4 .1963 0 : 1 
MADDE 3. — T. C. Amortisman ve Kr|edi 

Sandığının T. C. Ziraat Bankasına yaptığı ifra
zat, bu" kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki | ba
kiyesi üzerinden 154 sayılı Kanunun 9 ncu niad-
desine göre tahkim ve itfa olunur. j 

T. C. Ziraat Bankasının Tarım Satış Koope
ratiflerinden müdahale ve aynı gaye ile yapıl
mış ortak mubayaaları dolayısiyle donhıuş 
ve seyyaliyetini kaybetmiş olan alaca'krari ve 
K : 907 sayılı Kararla tesis edilmiş olan ^ev-
zin fonu açıkları Hazine tarafından birinci 
fıkra gereğince deruhde edilecek T. C. Ziraat 
Bankası borçları ile takas ve mahsubolunujr. 

Bu şekilde takas ve mahsubu mümkün1 ol-
mıyan T. C. Ziraat Bankası alacakları beg yıl 
içinde Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak 
ödenekle ödenir. j 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok.. | 

KEMAL GÜVEN (Kars) — Bir değiştirge 
önergesi vardı, efendim. | 

BAŞKAN — Madde hakkında 'bir değjştir-
ge önergesi vardır, okutuyorum. | 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşekkülleri

nin bir kısım borçlarının tahkimi hakkındaki 
154 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının 3İ ncü 
maddesine gerekli vuzuh verilmek ve Hazine
ye ödeme imkânı sağlamak üzere maddenin) ekli 
metinde olduğu şekilde değiştirilmesini ar|z ve 
teklif ederim. 

Kars 
Kemal Güveıi 

MADDE 3. — T. C. Amortisman ve t red i 
Sandığının T. C. Ziraat Bankasına yaptığı ik-
razatm, vâdesi gelmiş veya gelmemiş taksit

leri bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki 
faizli bakiyeleri üzerinden 154 sayılı Kanonun 
9 ncu maddesine göre tahkim ve itfa oljunur. 

T. C. Ziraut Bankasının Tarım Satış | Koo
peratiflerinden Bakanlar Kurulu kararljarına 
veya Bakanlık emirlerine istinaden rhüda-
hale ve aynı gaye ile yapılmış ortak mübjayaa-
ları dolayısiyle donmuş ve seyyaliyetinij kay
betmiş olan alacakları ve K : 907 sayıcı Ka
rarla tesis edilmiş > olan tevzin fonu açıkları bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki. | faizli 
bakiyeleri üzerinden Hazine tarafından |l -nci 
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fıkra gereğince deruhde edilecek T. C. Ziraat 
Bankası borçları ile takas ve mahsubolunur. 

Bu şekilde takas ve mahsubu mümkün olmı-
yan T. C. Ziraat Bankası alacakları, faizi ile 
birlikte on yıl içinde on eşit taksitte Maliye 
Bakanlığı bütçesine konulacak tahsisatlarla 
ödenil*. 

BAŞKAN — Komisyon değiştirge önerge
sine katılıyor mu? 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ARÎF 
HİKMET ONAT (Ordu) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesine komis
yon katılıyor. Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi değiştirge önergesiyle birlikte- oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Birinci, ikinci ve üçüncü 
maddeler gereğince yapılacak mahsup işlemle
rinin bütçe hesaplarına intikali, 154 sayılı 
Kanunun 16 ncl maddesinin son fıkrası hüküm
lerine göre icra olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var rai? Yok.. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok... 

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul. edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok... Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde leyhte, aleyhte I 
konuşmak istiyen var mı? Yok... 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Tasarının tümü Mec
lisimizce kabul edilmiştir. 

15. — Mehmet Çelebioğlu Bilâl Demirci'ye 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve- Bütçe komis
yonları raporları (S. Sayısı : 308) (1) 

BAŞKAN — Efendim, Plân Komisyonunun 
bir, Önergesi var, okutuyorum. J 

29 . 4 . 1963 O : î 
Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Gündemin birinci görüşülmesi1 yapılacak iş
ler arasında !6 ncı, 7 nci, 8 nci, 9 ncu, 10 ncu 
maddelerinde yazılı vatani hizmet tertibinden 
maaş bağlanacak olanlara, ait tasarılar uzun 
müddetten beri gündemde olup hepsi de yaşlı 
ve muhtaç durumda olduklarından bunların ön
celik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Plân Komisyonu Sözcüsü 
Ordu 

A. Hikmet Onat 
BAŞKAN — Efendim, Plân Komisyonunun 

önergesi, gündemin 6, 7, 8, 9, 10' ncu sırasındaki 
tasarıların öncelik teklifidir. Evvelâ altı nu
maralının öncelikle görüşülmesi teklifini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ALP DOĞAN ŞEN (Diyarbakır) — Beşinci 
maddeyi de alalım. 

BAŞKAN — Biz alamayız, komisyon sözcü
sünün teklif etmesi lâzımdır. 

Tasarının tümü üzerinde sıöz istiyen arka
daşımız? Yok. Maddelere geçilmesini' kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesi teklifi var. ivedilik 
teklifini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

Mehmet Çelebioğlu Bilâl Demirci'ye vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Birinci Cihan Harbiyle istik
lâl Harbine iştirak ederek emsallerine nisbeten 
olağanüstü Mzmet ve yararlık gösteren Mehmet 
Çelebioğlu Bilâl Demirci'ye, hayatta bulundu
ğu müddetçe, vatani hizmet tertibinden. (500) 
lira aylık bağlanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — ıBu kanun yayımını takibeden 
ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kamunun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 

(1) 308 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen I 

var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Tümü üzerinde, lehinde veya aleyhinde ko
nuşmak istiyen var mı? Yok. * 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Tasarı Meclisimiz- [ 
ee kabul edilmiştir. 

16. — Birinci Dünya ve İstiklâl savaşlarına 
iştirak eden Ali Fehamoğlu Vecihi Hürkuş'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (1/254) (8. Sayısı : 309) (1) 

BAŞKAN — Tasarının öncelikle görüşülme
si talebi vardır. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen arkadaşımız var 
mı? Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi vardır. İvediliği oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenikr... Ka
bul edilmiştir. , 

Maddeyi okutuyorum. 
MADDE 1. — Birinci Dünya ve İstiklâl sa

vaşlarına iştirak ederek emsallerine göre üstün 
hizmetler ifa eden ve halen yardıma muhtaç du
rumda bulunan Ali Fehamoğlu Vecihi Hürkuş'a 
hayatta bulunduğu müddetçe vatani hizmet ter
tibinden 500 (Beşyüz) lira aylık bağlanmıştır 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler,.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE,2. — Bu kanun yayımını takibeden 
aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde ' hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında, lehte, aleyhte ko
nuşmak istiyen? Yok.. Tasarının tümünü kabul 

(1) 309 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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edenler... Etmiyenler... Tasarı Meclisimizce ka- ; 
bul edilmiştir. 

17. — Şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşa
nın kızı Hadduç Dağıstanlı'ya vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasa- ] 
rısı ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları j 
(1/229) (S. Sayısı: 310) (1) \ 

BAŞKAN — Efendim, tasarının öncelikle 
görüşülmesi teklif edilmektedir, öncelik tekli- i 
fini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde konuşmak istiyen j 
arkadaşımız var mı? Yok.. Maddelere geçilme- | 
sini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler.. Maddelere geçilmesi kabul edilmiş- ' 
tir. . | 

Tasarının ivedilikle görüşülmesi teklif edil- ! 
mektedir. İvedilik teklifini oylarınıza sunuyo- \ 
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeleri okutuyorum. 
MADDE 1. •— Halen yardıma muhtaç du- ! 

rumda bulunan Şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl ! 
Paşanın kızı Hadduç Dağıstanlı'ya, hayatta bu
lunduğu müddetçe, vatani hizmet tertibinden | 
(500) lira aylık bağlanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar- I 
kadaşımız var mı?. Yok... Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımını takibeden : 
aybaşında yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. j 
Yok.., Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul i 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü Mali- i 
ye Bakanı yürütür. * 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. ; 
Yok... Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul I 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.. "j 

Tasarının tümü hakkında leh ve aleyhte ko
nuşmak istiyen arkadaşımız var mı?. Yok... Ta- j 
sarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Tasarının tümü Meclisi
mizce kabul edilmiştir. j 

(î) 310 8, Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
doadır. 
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18. — Gaydan Fikri Tuğsuz'a vatani hizmet 

tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (1/258) (S. Sayısı : 311) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 9 ncu sırasındaki ta
sarının öncelik teklifini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Tasarının tümü hakkında konuşmak is-
tiyen var mı?. Yol?. Maddelere geçilmesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

ivedilik teklifi var, ivedilik teklifini kabul 
edenler... 'Kabul etmiyenler... ivedilik teklifi 
kabul edilmiştir. 

Maddeyi okutuyorum : 

MADDE 1. — Yedek subay olarak Birinci 
Dünya ve istiklâl Savaklarına iştirak ettikten 
sonra Millî Emniyette memlekete yararlı hiz
metler ifa eden 1312 doğumlu Gaydan Fikri 
'Tuğsuz'a hayatta bulunduğu sürece vatani hiz
met tertibinden 500 lira aylık bağlanmıştır. 

(BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ? 
(Buyurunuz Refet (Beyefendi. 

REFET AKSOY (Ordu) — Muhterem ar
kadaşlar, vatani hizmet tertibinden ımaaş tahsis 

v edilenler hakkında takdirkâr bir konuşmadan 
'başka hiçbir hedefi olma-ması lâzımgelen; bu 
mevzuda beni kürsüye sevk eden sebep; görü
yorsunuz ki, taaddüt ediyor. Vatana kanını dö
ken, canını veren, alnının terini döken, çoluğu-
nu, çocuğunu perişan bir vaziyette bırakan in
sanlara yardım elimizi uzatmak elbette ki vic
dan borcumuzdur. Bunlara bağlıyacağımız tah
sisatı tam bir ıgönül rızası içinde huzur ve huşu 
ile ifa etmekliğimiz de yine bir vatan vazife
sidir. Ama, şimdi bundan evvel kabul ettiği
miz kanunlarda da geçtiği veçhile, Cihan Har-

• binde ve Millî Mücadelede hizmet eden kimse
lerden bahsedilmektedir, istiklâl Harbi bittik
ten sonra, daha ikinci Büyük Millet Meclisi 
devresinden itibaren, bugünkü ıgibi vatanper
ver insanlara maaş bağlanmıştır. 

Şimdi kendilerine maaş bağlıyacağımız bu 
kimseler bugüne kadar nerede idi, neden müra-

(1) 311 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadtr. 

29 . 4 . 1963 O : İ 
caat etmediler, neden aranmadılar. Beri taraf
tan ısiyyanen 500 er lira maaş bağlanıyor. Bu
nun kıstası nedir, bundan evvelkilerine bağla
nan, hatırımda kaldığına ıg'öre benim eski me
busluğum zamanında, 300 lirayı geçmemişti. 
(Bunlardan yaralı olanlar da aynı zamanda Güm
rük ve Tekel Bakanlığının satışlarından, ma
luliyet ikramiyesi almaktadır. Eğer, bunların 
müracaat dilekçeleri Millî Müdafaadan, jan
darmadan, emniyetten şuradan, buradan esaslı 
bir surette tetkik edildiyse, Komisyonun elbet
te bu tetkika müsteniden bir karar vermiş ol
ması lâzımıgel.ir\ Şimdi, öncelik ve ivedilik tek
lifi ile mütemadiyen müzakere ettiğimiz için, 
biz elimizdeki raporları bile oku'yamıyoruz.. 
Aidolduğu komisyon bu hususta bize bir izahat 
da veremiyor. Ben, maahaza bundan sonra komis
yonun tetkik edeceği müracaatları iyi bir süz
geçten geçirmesi hususunda dikkatlerini çek
mek üzere konuşmuş bulunuyorum. 

BAŞKAN-— Komisyon Sözcüsü Arif Hik
met Onat, buyurunuz. 

KARMA IBÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Muhterem 
arkadaşlar, bu tasarı ve teklifler, biliyorsunuz, 
tahminen 7-8 aydan beri Yüksek Meclisin gün
deminde idi ve gerek teklif ve gerekse tasan
lar gerekçesiyle birlikte arkadaşlarımızın vesti
yerdeki dolaplarına konulmuştu. Ama, aradan 
fazla zaman geçtiği için haklı olarak belki ar
kadaşlar mahiyetlerini unutmuş olabilirler. Yal
nız Refet Beyi tatmin etmek için şunu arz ede
yim ; bu vatani hizmet tertibinden verilen ma
aşlar, Komisyonumuzda karara bağlanmadan 
evvel aidiyeti itibariyle Millî ıMüdafaa, Maliye 
Komisyonundan da geçer. Bununla beraber ıge
rek Hükümet, Millî Savunma Bakanlığı nezdin-
de, Dahiliye Vekâleti nezdinde uzun boylu tet
kik yapar. Yapılan bu tetkikler Komisyonu tat
min etmezse, Komisyon ayrıca konuyu derinleş-
tirir ve itimat ettikten sonra tasarıyı Yüksek • 
Meclis huzuruna sevk eder. Bu bakımdan ar
kadaşımızın gerekli ciddî tetkikatm yapıldığı 
hususunda mutmain olmasını rica ederim. 

« 
BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is

tiyen arkadaşımız var mı? Yok. Maddeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 2. .— Bu kanun yayımı tarihini ta-

kibeden ay başmdan itibaren yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar

kadaş var mi?. Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar
kadaş var m i t Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında, lehte veya aleyhte 
konuşmak istiyen arkadaş var mı? Yok. Tasarı
nın tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Tasarının tümü Mecli
simizce kabul edilmiştir. 

19. — Halüoğlu Sadık Ilançebay'a vatani 
hizmet tertibinden aylık <bağlanmasına dair ka
nun tasarısı ve Maliye ve Bütçe komisyonları 
raporları (î/226) (S. Sayısı : 312) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 1 nei defa görü
şülecek işlerden 10 ncu sıradaki tasarının önce
likle görüşülmesini teklif etmişti, 

öncelik teklifini oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarıda ivedilik teklifi de vardır, ivedilik 
teklifini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi okutuyorum : 
MADDE .1. — Birinci Cihan Harbinde ve 

Millî Mücadelede emsaline nazaran fevkalâde 
hizmeti sebk eden ve halen ileri yaşta bulunan 
Halüoğlu Sadık Hançebay'a hayatta bulunduğu 
müddetçe vatani hizmet tertibinden 500 lira ay
lık bağlanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı ? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

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

(1) 312 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 

mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye Bakam yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte ve aleyhte ko
nuşmak istiyen arkadaş var mı? Yok. Tasarının 
tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler. 
Kabul etmiyenler... Tasarı Meclisimizce kabul 
edilmiştir. 

20. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununa bir geçici madde eklenme
sine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma, Mali
ye ve Plân komisyonları raporları. (1/100) (S. 
Sayısı : 121) (1) 

BAŞKAN — Gündemin birinci görüşülmesi 
yapılacak işler kısmının 50 nci sırasındaki tasa
rı hakkında Plân Komisyonunun bir önergesi 
var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş

ler bölümünün 50 nci maddesindeki 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 
geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı
nın öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Plân Komisyonu ..Sözcüsü 
Ordu 

A. Hikmet Onat 

BAŞKAN — Plân Komisyonunun öncelik 
teklifini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporun okunmasına lüzum görenler işaret 
buyursunlar... 

FAHİR GÎRÎTLÎOĞLU (Edirne) — Rapor 
okunsun ki, malûmatımız olsun. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, raporun 
okunmasını istediğiniz zaman işaret buyurun. 

(1) 121 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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Daha evvel tasarıları dolaplarınıza koydurttu-
ğumuz için okuduğunuzu tahmin ediyoruz. 

Raporu okutuyorum. 
(Rapor okundu.) 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen arkadaşımız var mı?. 

REFET AKSÖY (Ordu) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Refet Aksoy. 
REFET AKSOY (Ordu) — Muhterem ar

kadaşlarım; hava şehitleri ve malûlleri için ta-
dilen teklif edilen bu kanun, yerindedir. Yalnız, 
İlendeniz, aidölduğu komisyondan bir şey öğ
renmek istiyorum; bunlar münhasıran Millî Sa
vunma emrinde bulunan havacılarımıza mı ait
tir, yoksa sivili havacılar da bundan istifade 
edebilecek midir? Sivil havacılar bittabi Millî 
Savunma tahsisatı alamıyacaklardır. Yalnız, 
bunlar da işçi sigortalarına dâhil olduklarından 
dolayı, Türk Hava Kurumu mensupları ve sivil 
hatlarda işliyen tayyarecilerimizin de bu şekil
de bir kanundan istifade etmeleri lâzımdır. Bi
naenaleyh, bu kanun onları da istihdaf ediyor 
mu, etmiyor mu? Zapta geçmesi için komisyoo-
nun burada izahatta bulunmasını istirham edi
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Komisyon. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ARÎF 

HİKMET ONAT (Ordu) — Efendim, bu tasarı 
sivil havacılarımızı içine almıyor. Biliyorsunuz 
ki, onlar ayrıca bir statüye tâbidir. Sadece 
Millî Savunma Vekâletine bağlı olan havacı şe
hitleri içine alıyor. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen?... 
ASİM EREN (Niğde) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında Sa

yın Eren. Buyurun. 

ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar
kadaşlar; evvelce yine bu devre başında, bu 
toplanma yılı içinde, kabul buyurulmuş olan 
Tazminat Kanununda, bu iş muhterem arkada
şımız İsmail Sarıgöz tarafından müdafaa edil
diği halde bâzı sebeplerle kabul edilmemişti. 
Bendeniz de kabulü fikrindeyim, lehindeyim. 
Çünkü, 1950 senesinden evvel şehit olanlar da 
yine vazife ve memleket için şehit veya malûl 
olmuşlardır. O itibarla, onlara bu hakkın teş
mil edilmemesi eşitliği bozar. Kaldı ki, onların 
da miktarı çok azdır. Yani, yapılacak olan iş 
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Hazinemize pek az bir maddi külfet tahmil ede
cektir. O itibarla, bendeniz bunun hiç düşünül
meden kabul edilmesini çok yerinde bulurum. 
Birçok dulları veya yetimleri sevindirmiş olaca
ğız. Hürmetlerimle... 

BAŞKAN — Tümü hakkında başka söz isti
yen arkadaşımız varmı? Yok. Maddelere geçil
mesini oyunuza sunuyorum, kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi vardır, oyunuza sunuyorum, 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi okutuyorum : 

543^ sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa bir geçici madde eklenmesine 

dair Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ge
çici madde eklenmiştir •: 

GEÇİCİ MADDE — 6306 sayılı Kanunla 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
64 ncü maddesine eklenen (D) fıkrası hükmü 
aynı sebep ve tesirlerle 1 Ocak 1950 tarihinden 
evvel malûl kalanlarla bunların ve şehidolanla-
rm dul vey etimleri hakkında da tatbik olunur. 

Ancak, 1 .1 .1950 tarihinden önceki hüküm
lere göre bağlanmış olan şehit dul ve yetimleri 
ile malûl aylıkları mezkûr tarihten sonra aynı 
rütbe ve durumdaki emsallerine 5434 sayılı Ka
nuna göre bağlanacak miktarlara tadilen iblâğ 
olunur. Şu kadar ki, tadilen bağlanacak aylık
lar (Harb malûllüğü zammı dâhil,) evvelki ay
lıkları miktarından az olamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
İSMAİL SARIGÖZ (Amasya) '— Söz isti- » 

yorum, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın İsmail Sarıgöz. 
İSMAİL SAFIGÖZ (Amasya) — Muhterem 

arkadaşlarım, Millî Savunma Komisyonu bu 
maddenin tedvini esnasında bütün ihtimalleri 
nazarı itibara almış ve en iyi şeklin, Hükümet 
tasarısındaki şekil olduğunu kabul ederek, o şe
kilde kabul etmiştir. Plân Komisyonu her ne 
kadar tasarıda menfaatlendirilmesi icabeden 
zümrenin lehinde hareket ettiği için, bâzı ilâve
ler yapmışsa da, bunlar bir haşivden ibarettir. 
Zira, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 40 ve mütaakıp geçici mad-
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deleri; kanunun ısdarı tarihinden evvel, her ne 
surette olursa olsun emekli olmuş olanlar için, 
emeklilik seviyelerini muayyen bir seviyeye ka
dar yükseltmiş, o zaman almakta bulundukları, 
yani 5434 sayılı Kanunun çıkarıldığı tarihte al
makta bulundukları emeklilik miktarının üs
tünde tesbit etmiştir. Bu itibarla, Plân Komis-
.yonunun metninde tesbit edilmiş bulunan, o za
man daha az maaş almışlarsa bunun üstüne çı
karılması veya fazla alıyorlarsa bundan az ol
maması şeklinde bir hüküm mevzuubajhis değil
dir. Esasen bu durumda olan arkadaşlardan j 
malûl bulunanlar veya şehit olmuş olanların 
dul ve yetimleri 5434 sayılı Kanunun 55 nei 
maddesine göre vazife malûllüğü aylığı almak
tadırlar. Bunların maluliyet derecelerine göre 
kanunda tesbit edilmiş bulunan vazife malûllü
ğü aylıkları verilir. Halbuki bugün bunları 
harb malûlü telâkki ettiğimize göre, bunlara 
ayrıca maluliyet dereceleri nisbetinde kanunun 
harb malûllerine tanıdığı dereceler karşılığm-
daki teminat verilecektir. Bu itibarla, maaşları, 
her ne nam altında olursa olsun, bu kanunun 
neşri tarihinden evvel aldıkları tazminat v. s. 
ile birlikte hiçbir zaman şimdi kabul edeceği
miz madde ile alacakları maaş miktarını bula-
mıyacaklardır. Bunun çok dûnunda kalacaktır. 
Bu itibarla maddenin, Millî Savunma Komisyo
nunun kabul ettiği şekilde kabulünü istirham 
ederim. Bu hususta bir de takrir veriyorum. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok, Bir değiştirge önergesi var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakereye esas olarak Millî Savunma Ko

misyonu raporunun alınmasını arz ve teklif ede
rim. 

Amasya 
İsmail Sarıgöz 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ARlF 
HİKMET ONAT (Ordu) — Bizim maddemiz 
daha vazıhtır. Bu itibarla katılmıyoruz. I 

BAŞKAN — Plân Komisyonu kendi madde- I 
lerinin daha vazıh olduğu sözü ile katılmıyor
lar 

Bu önergenin nazara alınmasını oylarınıza I 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. 36 ya | 
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karşı 39 oyla önergenin nazara alınması kabul 
edilmiştir. 

Komisyon filhal iştirak ediyor mu efendim? 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ARİF 

HİKMET ONAT (Ordu) — Komisyon filhal 
iştirak ediyor, efendim. 

BAŞKAN — Komisyon filhal iştirak edi
yor. Şu halde Millî Savunma Komisyonunun ta
sarısındaki maddeyi okutuyorum : 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa bir geçici madde eklenmesine 

dair Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ge
çici madde eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE — 6306 sayılı Kanunla 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 64 ncü maddesine eklenen «d» 
fıkrası hükmü aynı sebep ve tesirlerle 1 Ocak 
1950 tarihinden evvel malûl kalanlarla bunla
rın ve şehidolanlarm dul' ve yetimleri hakkın
da d& tatbik olunur. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımını takibeden 
aybaşında yürürlüğe girer. 

. BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen?,.. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler.., Ka
bul edilmiştir. 

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

BAŞKAN —Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında, lehte, aleyhte ko
nuşacak arkadaşımız var mı?... Yok... Tasarının 
tümünü oylarınıza sunuyorum, kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Tasarı Meclisimizce kabul 
edilmiştir. 

Bir önerge vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
1 Mayıs 1963 Çarşamba gününün resmî ta

til olması ve 4 Mayıs 1963 Cumartesi gününden 
itibaren de Kurban Bayramının başlamış bulu
nacağı ve sayın üyelerin bu arada seçmenleriyle 
temaslarını sağlamak ve incelemelerde bulun
malarına fırsat vermek düşüncesiyle Millet 
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Meclisinin 13 Mayıs 1963 Pazartesi gününe ka
dar tatile girmesinin Genel Kurulun tasvibine 
arzını teklif ederiz. 

C. H. P. 
Grup Başkanvekili 
Vahap Dizdaroğlu 

Y. T. P. 
Grup Başkanvekili 
Esat Kemal Aybar 

A. P, 
Grup Başkanvekili 

Cihat Bilgehan 
C. K. M. P. 

Grup Başkanvekili 
Cevad Odyakmaz 

M. P. 
Grup Başkanvekili 

Kâzım Arar 

HASAN ERDOĞAN (Kars) -
kadar çalışmamız lâzım... 

Saat 19,00 a 

BAŞKAN —• Vekillerle alâkalı tasarılar. Ve
killerin bulunması lâzım, efendim. 

HASAN ERDOĞAN (Devamla) — Komis
yon burada efendim. 

BAŞKAN — Komisyonun bulunması kâfi 
değil, aynı zamanda Bakanın da bulanması lâ-
zımgelir, sayın doktor. 

HASAN ERDOĞAN (Kars) — Sağlık Ve
kâletinin temsilcileri burada, efendim. 

"BAŞKAN — Efendim, bana hiç öyle yazı 
gelmedi; hiçbir bakanın temsilcisinin bulundu-
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ğuna dair yazı gelmedi, içtüzük hükümlerini 
hatırlatırım. (Gürültüler) 

Efendim, önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... önerge kabul 
edilmiştir. 

HASAN ERDOĞAN (Kars). — Görüşüle
cek işler var, efendim, bakanların temsilcileri 
de burada. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Hasan Bey bir kere daha tat
min olalım, lütfen... 

HASAN ERDOĞAN (Kars) — Efendim, bu 
kabul edildiği tarihten yani şu andan itibaren 
tatile girmemiz lâzım. 

BAŞKAN — Yok canım, yalnız önerge ka
bul edildi, lüzum hâsıl olursa devam edebiliriz. 

HASAN ERDOĞAN* (Kars) — Şu halde 
saat 7 ye kadar devam edebiliriz. 

BAŞKAN — İçtüzüğün hükümlerini hatır
latırım; bakan bulunmadığı zaman temsilcisi 
olması lâzımdır. (Gürültüler, temsilci var, ses
leri) 

Efendim, 13 Mayıs 1963 Pazartesi günü saat 
14 te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 17,45 

t>o<* 
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Kamu iktisadi teşebbüslerinin 1960 ve daha önceki yıllarına ait bir kısım vergi borçlarının tasfi

yesi hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 235 

Kabul edenler : 229 ' ; 
Reddedenler : 1 

ÇeMnserler : 5 • 
Oya katılmıyanlar : 208 j 

Açık üyelikler 7 • 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet KJaramüftüoğlu 
Melih Kemal Küçük-
tepepmar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıdbrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
V e l Başaran 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
İsmail Gence 
İbrahim Imirzalıoğlu 
İhsan Köknel 

[Kabul 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Nazmi Kerim oğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğhı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınger 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Fennî Islimyeli 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BÎTLIS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Balltacıoğlu 
Kemal Demir 
Kâmil İnal 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

edenler] 
BURSA 

Edip Rüştü Akyürek 
İbrahim ölktem 
Ahmet Türkel 
ismail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Kazım Arar 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlıı 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu ' 
I^aruk Küreli 
ihsan Tombuş 

DENÎZLÎ 
ismail Ertan 
ibrahim Kocatürk 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
tılhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça j 
Cevat Dursunoğlu 
Şerafettin Konuray I 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli ; 

ESKİŞEHİR i 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar i 
Seyfi öztürk 
Aziz Zeytinoğlıi 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolait 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Ineioğlu 

GİRESUN 
Mzaımettin Erkmen | 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Nai-m Tirali 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır ' ; 
Ahmet Sırrı Hocaoğ'İu 
Sekip inal 
SaM Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Sadık Kutlay 
ihsan önal 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

— 603 — 



Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
Orhan Eyüboğlu 
Ali Coşkun Kırca 
Naci ökteın 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Şeref Balkşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
İhsan- Gürsan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirfeelâmoğlu 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebi t Yurdoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Ayni Doğan 
Fethi Doğançay 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam. 

M. Meclîsi B : 79 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilerin 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Abdüsısa/met Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Enbek 
Mehmet Kesen 

' MALATYA 
Mehmet Delikaya 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Yakup Kadrâ Karaos-
ımanoğlu 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişelhirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Şevki Aysan 

29 . 4 ,1963 O : 1 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demiraoy 

" NİĞDE 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 

* SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Hâmit Kiper 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Adil Altay 

Rahmi Çelteki: 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Baybıırn 
Mehmet Kazova 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlı; 
Kâmuran Uraı 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü, 

URPA 
Osman Ağan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğa: 
Mustafa Kepir 

ZONGULDAK 
.Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Raimiz Karakaşoğiu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

[Reddedenler] 
ANTALYA 

İhsan Ataöv 
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M, Meclisi B : 79 29 . 4 . 1963 0 : 1 
[Çekinserler] 

ADANA 
Kasım Gülek 
İbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmef özbay 
AFYON KARAHÎSAR 
Hasan Dinçer (B.) 
Şülkrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

ANKARA 
Burhan Apaydın (t.) 
Hüseyin Ataman 
Raif Ay bar (B.) 
Mustafa Kemal Erkovan 
Muhlis Ete (B.) 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu ; ; " : 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
î lyas Seçkin (Bakan) 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 
(B.) 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Nedim Müren 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolalk 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 

AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 

KASTAMONU 
İsmail Hakkı Yılamlı-
oğlu 

KÜTAHYA 
Sezai Sarpaşar 

MANİSA 
Nusret Köklü 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

[Oya katılmıyarilar] 
Gökhan Evliyaoğlu 
Cevat Kanpulat 
Ahmet îhsan Kırımlı 
Mehmet Tiritoğlu 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha (I.) 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Sadrettin Çanga 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk.V.) 

ÇORUM 
Necmi ökten (B.) 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobamoğlu 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
(B.) 

Hilmi Güldoğan 
•Recai İskender oğlu 
Vefik Pirinçeioğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Gür ay 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin üzer 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayram oğlu 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğ'n 
Abdullah Çilli 

ÎÇEL 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Sadettin Bilgi e 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Suphi Baykam 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 

Saadet Evren 
Fehrettin Kerim Gökajr 
Muhiddin Güven 
Hilmi Oben ( 1 ) 
Ahmet Oğuz • 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Vahyi özarar i 
llhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekinelj 
Hüsamettin Tiyanşan 
Sahri .Vardarlı 
Abdurrahmaıı Yazgan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR . 
Mehmet Ali Aytaş 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Şinasi Osuna 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Kaya 
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Kemal Okyay 
KASTAMONU 

Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenili 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B.
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran 
Kadirean Katflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin (Bşk.V.) 
Fakih özfakih , 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Rauf Kıray 
Sadrettin Tosibi 

MALATYA v 

H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 

. 

M. Meclisi B : 79 
Ahmet Fırat 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
(B.) 

Hur rem Kubat 
MARAŞ 

Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Âybar 

MUĞLA 
Hikni Baydur 
Cevdet Oskay 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ata Bodur 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 

[Açık il 
Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İstanbul 
Manisa 
Muş 
Zonguldalk 

2 0 . 4 1963 0 : 1 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Ekrem Alican (B.) 
Muslihittin Gürer 
Yusuf lHusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Ilyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (I. Ü.) 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 

SİNOP 
Malhmut Alicanöğlu 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Güner Sarısözen 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
H. Ali Dizıman 

yelihler] 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Selâhattin Güvru 
Ahmet öemil Kara 
Nazmi öktem (I.) 
Ahmet Şener 

, Zeki Yağımurdereii 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URPA 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş (1. Ü.v 

Şükrü KÖsereisoğlu 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizaanoğlu 
Celâl Sungur ( t Ü.> 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat 

Toplam 
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Dönem : 1 O I O 
Toplantı: ı M Î L L E T M E C L l S Î S. Sayısı ü I Z 

Haliloğlu Sadık Hançehay'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
masına dair kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe komisyonları 

raporları (1 /226) 

T. C. 
Başbakanlık 15 . 6 . 1962 

Kanunlar ve kararlar 
tetkik dairesi 

Sayı : 71/935/1928 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakan
lar Kurulunca 29 . 5 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Haliloğlu Sadık Hançebay'a vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak su
nulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakanı 

İsmet İnönü 

GEREKÇE 

Aydın maarifinden emekli ve eski muharip yedek subaylardan halen İzmir Vilâyeti Karantine 
213 Sokak No. 10 da mukim 1310 doğumlu Haliloğlu Sadık Hançebay; 1 nci Cihan Harbinde Kaf
kas muharebelerine iştirak etmiş emsaline nazaran üstün hizmetlerinden dolayı Gümüş liyakat 
muharebe madalyası ile taltif edilmiş ve yine 1 nci Cihan Harbinde düşman mevzilerine vâki taar
ruz esnasında emsaline nümunei imtisal olacak şekilde şecaat ve fedakârlık gösterdiğinden Harbiye 
Nezaretince Harb madalyası ile taltif edilmiştir. 

istiklâl Harbinde, Kuvayı Milliye teşkilinde 15 Mayıs 1335 te gönüllü olarak çalışmış bilhassa 
Çal kazasının Develer, Bahattinler, Ortaköy gibi köylerde büyük yararlıklar göstermiş ve hiz
metlerde bulunmuştur. Bu husus gerek kendi ifadesinden gerek askerlik safahat cetvelinden ve 
terhis vesikasından ve gerekse de 26.7.1931 gün ve 16440 No.lu kırmızı şeritli istiklâl Madalyası 
vesikasından anlaşılmaktadır. 

ibraz ettiği İzmir Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu 30 . 1 . 1959 tarihli raporiyle de bedenen 
faal hizmet göremiyeceği hususu anlaşılmış ve İzmir Valiliği kanaliyle yapılan araştırma netice
sinde üsteğmen olarak 10 Eylül 1339 tarihinde terhis edilmiş 16 lira asli maaşla Aydın Maarif 
Müdürlüğünde hizmete girmiş, 25 seneyi ikmal ederek isteği üzerine emekliye sevk edilerek 3 
ayda 303 lira almakta olduğu anlaşılmıştır. 

Ancak, hayatının en kıymetli yıllarını muharebe meydanlarında geçiren ve muhtelif yerlerin
den yaralar alan ve iştirak ettiği muharebelerde emsallerine nazaran üstün yararlıklar gösteren 
ve büyük hizmetler ifa eden; halen ileri yaşta bulunan Haliloğlu Sadık Hançebay'a göstermiş ol
duğu bu fevkalâde vatanperverliğinden dolayı vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması için ili
şik kanun tasarısı ihzarı zaruri görülmüştür. 
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Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 19 . 9 . 1962 
Esas No: 1/266 
Karar No: 77 

YÜKSEK [BAŞKANLIĞA 

Haliloğlu Sadık Hançebay'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasansı 
Komisyonumuzda ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu. 

Tasarının gerekçesinde serd edilen hususlar ve ilgili Hükümet temsilcilerinin verdikleri izahat 
yerinde görülmüş, Sadık Hançebay'a hayatta bulunduğu müddetçe (500) lira aylık bağlanması uy
gun görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi olunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu Başjkanvekili Bu Mazbata Sözcüsü Kâtip 
Muş Erzurum Ağrı 

. Sait Mutlu (riyasettin Karaca Nevzat Güngör 

Grümüşane Manisa Ordu Zonguldak 
Necmeddin Küçüker Yakup Yakut Orhan N. Hazinedar Sadık T. Müftüoğlu 

Bütçe Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Komisyonu 11 . 10 . 1962 
Esas No. : 1/226 
Karar No. : 90 

YÜKSEK: BAŞKANLIĞA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 29.5.1962 
tarihinde kararlaştırılan Haliloğlu Sadık Hançebay'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması
na dair kanun tasansı, Maliye Komisyonu raporu, ilgili Bakanlık temsilcileri hazır bulundukları 
halde incelendi. 

Birinci Cihan Harbinde Kuvayi Milliye teşkilâtında gönüllü olarak çalışmış bilhassa Çal ka
zasının, Develer, Bahattinler, Ortaköy gibi mevkilerde üstün yararlıklar göstermiş ve kırmızı şe
ritli istiklâl Madalyası ile taltif edildiği askerlik safahat cetvellerinde sabit olduğu görülmüştür. 

Emsallerine nazaran üstün başarılar gösteren bu şahsa vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
ması komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 

Ancak bu gibi kanunlara mütenazır olarak ikinci maddesi değiştirilerek kanun tasansı kabul 
edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Balkan Balkan V. Sözcü Kâtip 
Elâzığ Elâzığ Ordu Balıkesir 

ö. F. Sanaç H. Müftügil A. H. Onai G. Bilgehan 

Adana Aydın Hatay Hatay 
H. Aksay t. Sezgin A. S. Hocaoğlu §. înal 

İmzada bulunamadı. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 312) 
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istanbul 

R. Ülker 

Maraş 
E, Kaplan 

izmir 
İV. Mirkelâmoğlu 

Siirt 
A. Yaşa 

C. 
imzada 

Konya 
R. özal 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

Yozgat 
Sungur 
(bulunamadı. 

Konya 
C. Yılmaz 

'Sivas 
M. Vural 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Halıloğlu Sadık Hançebay'a va
tani hizmet tertibinden aylık 

bağlanmasına dair kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Birinci Cihan 
Harbinde ve Millî Mücadelede 
emsaline nazaran fevkalâde hiz
meti sebk eden ve halen ileri 
yaşta bulunan Haliloğlu Sadık 
Hançebay'a hayatta bulunduğu 
müddetçe vatani hizmet terti
binden (500) lira aylık bağlan
mıştır. 

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

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

29 . 5 . 1962 
Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı ve Başb. Yard. 
A. Eyidoğan 

Devlet Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
H. O. Bekata 
Devlet Bakanı 

N. ökten 
Devlet Bakanı 

N. Su 
Adalet Bakanı 
S. Kurutluoğlu 

MALİYE KOMİSYONUNUN 
DEĞIŞTlRlŞl 

Haliloğlu Sadık Hançebay'a va
tani hizmet tertibinden aylık 

bağlanmasına dair kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞIŞTÎRÎŞl 

Haliloğlu Sadık Hançebay'a va
tani hizmet tertibinden aylık 

bağlanmasına dair kanun 
tasarısı 

MADDE 1. ~ Tasarının 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

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

MADDE 3. — Tasarının S ncü 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 312 ) 



Hü. 

Millî Savunma Bakanı 
1. Sancar 

İçişleri Bakanı 
A. Topdloğlu 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Maliye Bakanı 
§. tnan 

Millî Eğitim Bakanı 
H. İncesulu 

Bayındırlık Bakanı 
E. Paksüt 

Ticaret Bakanı 
/ . Gürsan 

Sa. ve So. Yardım Bakanı 

Güm. ve Tekel Bakanı ve 
Sa. ve So. Yardım B. V. 

§. Buladoğlu 
Tarım Bakanı 

G. Oral 

Ulaştırma Bakanı 
C. Akyar 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 
K. Evliyaoğlu 

İmar ve iskân Bakanı 
M. Güven 



Dönem : 1 0 1 1 
Toplantı: ı M İ L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı O I I 

Gaydan Fikri Tuğsuz'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması
na dair kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe komisyonları 

raporları (1 /258) 

T. C. 
Başbakanlık 20 . 8 . 1962 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 1815/2628 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 6 . 8 . 1962 tarihinde kararlaştırı
lan «Gaydan Fikri Tuğsuz'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasansı» 
ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 
î. înönü 

GEREKÇE 
Yedek subay olarak Birinci Dünya ve istiklâl savaşlarına iştirak eden ve 1931 yılından 1943 

yılı sonuna kadar Millî Emniyette memleketimize yararlı hizmetlerde bulunan ve bu faaliyet
leri sırasında deşifre edildiğini Ve yakalanacağını anlayınca bütün servetini bırakarak yurdu
muza iltica eden halen İskenderun Kurtuluş Mahallesi Fener Caddesi 64 numarada oturan Gay
dan Fikri Tuğsuz'a bu hizmetlerine karşılık vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması Millî 
Emniyet Hizmetleri Başkanlığınca da uygun görülmüştür. 

Bu hususta Maliye Bakanlığı da emsallerine nazaran olağanüstü bir hizmeti geçmişse aylık 
bağlanmasında mahzur görülmediği bildirilmektedir. 

Bu durum karşısında, çok yaşlı ve zaruret içerisinde bulunduğu anlaşılan adı geçene ha
yatta bulunduğu sürece vatani hizmet tertibinden ayda 500 lira aylık bağlanması için bu kanlın 
tasarısı hazırlanmış bulunmaktadır. 

Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 19 . 9 . 1962 
Esas No: 1/258 
Karar No: 76 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Gaydan Fikri Tuğsuz'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı Ko
misyonumuzda ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu. 

Tasarının gerekçesinde serd edilen hususlar ve ilgili Hükümet temsilcilerinin verdikleri izahat 
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yerinde görülmüş ve Gaydan Fikri Tuğsuz'a hayatta bulunduğu müddetçe (500) lira aylık bağlan* 
ması uygun görülerek tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi olunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu Başkanvekili 
Muş 

Sait Mutlu 

Oümüşane 
Necmeddin Küçüker 

Manisa 
Yakup Yakut 

Bu Mazbata ıSözcüsü 
Erzurum 

Gkyaseddin Karaca 

Ordu 
Orhan N. Hazinedar 

Kâtip 
Ağrı 

Nevzat Güngör 

Zonguldak 
Sadık T. Müftüoğlu 

Bütçe Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe Komisyonu 
Esas No. : 1/258 
Karar No. : 88 

11 . 10 . 1962 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Yüksek Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 6 . 8 . 1962 tarihinde kararlaştırılan Gaydan Fikri 
Tuğsuz'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı ve Maliye Komisyonu 
raporu, ilgili Bakanlık temsilcileri hazır bulundukları halde incelendi. 

Yedek subay olarak Birinci Dünya ve İstiklâl Savaşlarına iştirak eden ve 1931 yılından 1943 
yılı sonuna kadar Millî Emniyet teşkilâtında görev aldığı ve üstün başarılar gösterdiği Millî Em 
niyet teşkilatlarınca da sabit olduğu anlaşılmıştır. 

Halen ileri yaşta ve zaruret halinde bulunan ve emsallerine nazaran üstün başarılar gösteren 
bu şahsa vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması komisyonumuzca da uygun görülerek kanun 
tasarısı aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Elâzığ 

ö. F. Sanaç 

Adana 
H, Aksay 

İstanbul 
B. Ülker 

Maraş 
E. Kaplan 

Başkan V. 
Elâzığ 

H. Müftügü 

Aydın 
/. Sezgin 

İzmir 
İV. Mirkelâmoğlu 

Siirt 
A. Yaşa 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 

Hatay 
A. S. Hoeaoğlu 

(İmzada bulunamadı.) 

Konya 
B. özal 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

Yozgat 
0. Sungur 

(İmzada bulunamadı.) 

Kâtip 
Balıkesir 

C. Bügehan 

Hatay 
$. înal 

Konya 
C. Yılmaz 

Sivas 
M. Vural 

M. Meclisi < S. Sayısı : 311} 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Gaydan Fikri Tuğsuz'a vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Yedek subay olarak Birinci 
Dünya ve İstiklâl Savaşlarına iştirak ettikten 
sonra lYJillî Emniyette memlekete yararlı hiz
metler ifa eden 1312 doğumlu Gaydan Fikri 
Tuğsuz'a hayatta bulunduğu sürece vatani hiz
met tertibinden 500 lira aylık bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihini 
taMbeden ay başından itibaren yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 

6.8.1962 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve 
Başjb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

R. Aybar 

Barakan 
İsmet İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Başlb. Yardımcısı 

//. Dinçer 
Devlet Bakanı 
H. O. Bekata 

Devlet Bakanı 
N. Öktem 

Millî Savunma Bakanı 
1. Sancar 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Millî Eğitim Bakanı 
$.. R. Hatipoğlu 
Ticaret Bakanı 

M. Ete 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. öztrak 

Ulaştırma Bakanı 
R. öçten 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

Adalet Bakanı 
K. Yörükoğlu 

İçişleri Bakanı 
S. Kurutluoğlu 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Bayındırlık Bakanı 
1. Seçkin 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Tarım Bakanı 
M. İzmen 

Çalışma Bakanı 
İŞ. Ecevit 

Ba, - Ya. ve Turizm 
Bakanı 

C. Karasapan 
İmar ve Iskan Bakanı 

F. K. Gökay 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 311) 



Dttosm : 1 O f ft 
Toplantı: ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 0 I U 

Şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşanın kızı Hadduç Dağıstanlıca 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı ve 

Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (1/229) 

T. G. " r ^ " '•"' v' ' • • ' " ' 

Başbakanlık lö . 6 . 1962 
Kanunlar ve Kararlar 

Tetkik Dairesi 
Sayı : 71-1656/1930 ? 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine ara Bakanlar 
Kurulunca 29 . 5 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşanın kızı 
Hadduç Dağıstanlı'ya vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı» gerekçe
siyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

tsmet İnönü 

GEREKÇE 

Şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşa 1882 senesinde Abdülhamit tarafından Süvari Tümeni Tu
gay Kumandanı olarak Irak'a sürgün edilmiş; buralarda çıkan çeşitli isyanları bastırmaya muvaf
fak olmuş, uzun zaman bu havalide vali ve kumandan olarak vazife ifa etmiş, 1 nci Cihan Harbinin 
başlaması üzerine Erzurum ve Sarıkamış muharebelerine iştirak etmiş; Irak'ın taarruza uğraması 
üzerine Sol Cenah Kumandanlığına tâyin edilmiş ve cephede 1 nci Ferik rütbelerinde bir general 
olmasına rağmen, bir er gibi dövüşerek kıtası başında şehit düşmüştür. 

Harb Tarihi vesikalarmca tevsik edilen bütün hizmetlerine karşılık geride bıraktığı ailesine 
«5.0» altın maaş bağlanmışsa da; Bağdat'ın istilâsı üzerine bu maaş kesilmiştir. Şehit Mehmet Fa
zıl Paşanın kızlarının hemen hemen hepsi, bugün Iraklılarla evli bulunmakta, bir tek kızı Hadduç 
Dağıstanlı Irak tebaası iken Bakanlar Kurulunun 14 . 9 . 1956 tarihli kararı ile Türk vatandaşlı
ğına kabul edilmiş bulunmaktadır. 

îstanbul Valiliğine gizli olarak yaptırılan tahkikat neticesinde muhtaç bir durumda bulundu
ğu ve Bağdat'ta bulunan akrabalarının yardımı ile geçinmekte olduğu anlaşılan 1897 doğumlu 
Hadduç Dağıstanlı'ya hayatta bulunduğu müddetçe vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması 
gayesi ile ilişikteki kanun tasarısı hazırlanmıştır 
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Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 

Esas No: 1/&29 
Karar No: 79 

19 . 9 . 196,! 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşanın kızı Hadduç Dağıstanlı'ya vatani hizmet tertibinden ay
lık bağlanmasına dair kanun tasarısı Komisyonumuzda ilgili Hükümet temsilcilerinin de iştirakle
riyle tetkik ve müzakere olundu. 

Tasarının gerekçesinde serd edilen hususlar ve ilgili Hükümet temsilcilerinin verdikleri izahat 
yerinde görülmüş ve Mehmet Fazıl Paşanın kızı Hadduç Dağıstanlı'ya hayatta bulunduğu müddet 
çe (500) lira aylık bağlanması uygun görülerek kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi olunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu BagkanvekiH 
Muş 

Sait Mutki 

Günıüşane Manisa 
Necmeddin Küçüker Yakup Yakut 

Bu ıMazjbata (Sözcüsü 
Erzurum 

(hyasettin Karaca 

Ordu 
Orhan N. Hazinedar 

Kâtip 
Ağrı 

Nevzat Güngör 

Zonguldak 
Sadık T. Müftüoyln 

Bütçe Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe Komisyonu 
Esas No. : 1/229 
Karar No. : 86 

11 . W . 196i 

YÜKSEK BAŞKALIĞA 

Millî Savunma Eaakanlığınca hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 29 . 5 
1962 tarihinde kararlaştırılan Şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşanın kızı Hadduç Dağıstanlı'ya 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı ve Maliye Komisyonu raporu, il
gili bakanlık temsilcileri hazır bulundukları halde incelendi. 

Şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşa, Birinci Cihan Harbinde Erzurum ve Sarıkamış muharebele
rine iştirak etmiş, Irak'ın taarruza uğraması üzerine sol cenah Kumandanlığına tâyin edilmiş ve 
cephede birinci ferik rütbesinde, bir general olmasına rağmen er gibi döğüşerek kıtasının başında 
şehit düşmüştür. k 

Bu husus Genelkurmay Harb Tarihi kayıtlarınca da sabit olmuştur. 
Üstün başarılar gösteren bu kahraman şahsın geride bıraktığı 65 yaşında yaşlı ve yoksul kızma 

vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması komisyonumuzca da uygun görülerek kanun tasarısı ay 
nen kabul,edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Elâzığ 

Ö. F. Sanaç 

Adana 
//. Aksay 

Başkan V. 
Elâzığ 

H. Müftügü 

Aydın 
/. Sezgin 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 
Hatay 

A. S. Hocaoğlıı 
imzada bulunamadı 

Kâtip 
Balıkesir 

C. Bilgehan 

Hatay 
S. İnal 

M. Meclisi (S. Sayısı : 310) 



İstanbul 
R. Ülker 

Maraş 
E. Kaplam 

İzmir 
N. Mirkelâmoğlu 

Siirt 
A. Yaşa 

Konya 
R. özal 

Sinop 
M. AUcanoğlu 

Yozgat 
C. Sungur 

jnzada bulunamadı 

İonya 
O. Yılmaz 

Sivas 
M. Vural 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşanın kut 
Hadduç Dağıstanlt'ya vatani hizmet tertibinden 

aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Halen y ardıma muhtaç du
rumda bulunan Şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl 
paşanın kızı Hadduç Dağıstanlı'ya, hayatta bu
lunduğu müddetçe, vatani hizmet tertibinden 
(500) lira aylık bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımını taMbeden 
aybaşında yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü Mali
ye Bakanı yürütür. 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Balkanı 
T. Feyzioğlu 
Devlet Balkanı 

AT. ökte-n 

29.5.1962T 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
A. Eyidoğan 

Devlet Bakanı 
H. O. Bekata 
Devlet Bakanı 

N. Sn 

Adalet Bakanı 
#. Kurutluoğlu 
İçişleri Bakanı 
A. Topaloğlu 
Maliye Bakanı 

Ş. İnan 

Bayındırlık Bakanı 
E. Paksüt 

Sa. ve So. Y. Bakanı 

Tarım Bakanı 
C. Oral 

Millî Savunana Bakanı 
/. Sancar 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Millî Eğitim Bakana 
H. İncesulu 

Ticaret Bakanı 
/. Gürsan 

Oüm. ve Tekel Bakanı ve 
Sa. ve So. Y. B. V. 

Ş. Buladoğlu 
Ulaştırma Bakanı 

C. Akyar 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Ba. Ya. ve Turizm Bakanı 
K. Evliyaoğlu 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikba§ 

İmar ve îskâm Bakanı 
M. Güven 

\>&<\ 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 310) 



Öönem : 1 i 

Toplantı: ı M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı 

Birinci Dünya ve İstiklal savaşlarına iştirak eden Ali Fehamoğlu Vecihi 
Hürkus'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun 

tasarısı ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (1 /254) 

T. C. . . . . . . 
Başbakanlık 16 . 7 . 1962 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 1799/2296 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku
rulunca 10 . 7 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Birinci Dünya ve İstiklâl savaşlarına iştirak eden 
Ali Fehamoğlu Vecihi Hürkus'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 
/. tnönü 

GEREKÇE 

Balkan, Birinci Dünya ve İstiklâl savaşları ıa Hava Kuvvetlerinin emrinde olarak iştirak 
eden Vecihi Htirkuş'un, o zamanki mahdut imkânlara rağmen keşif, düşman kuvvet ve karar
gâhlarım bombalamak, düşman tayyareleriyle savaşmak gibi hava faaliyetlerinde üstün başarı 
ve cesaret gösterdiği, İstiklâl Savaşından sonra da Türk Havacılığına türlü hizmetlerde bulun
duğu Genelkurmay Harb Tarihi Dairesinin talep sahibinin cevaplarını teyideden yazısından an
laşılmış bulunmaktadır. 

Halen ileri yaşta ve yardıma muhtaç bir durumda bulunduğu İstanbul Valiliğinin yazısın
dan anlaşılan Vecihi Hürkus'a üstün hizmetleri dolayısiyle vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanması için bu kanun tasarısı hazırlanmış bulunmaktadır. 

Maliye Komisyonu raporu 

Müîei Meclisi 
Maliye Komisyonu "* ^ 19 . 9 . 1962 

]• Karar No: 80 .-w." 
Esas No: 1/254 

YÜKSEK (BAŞKANLIĞA 

Birinci Dünya ve İstiklâl savaşlarına iştirak eden Ali Fehamoğlu Vecihi Hürkus'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı Komisyonumuzda ilgili Hükümet temsilcileri
nin iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu. 
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Tasarinın gerekçesinde serd edilen hususlar ve ilgili Hükümet temsilcilerinin verdikleri izahat 

yerinde görülmüş ve Vecihi Hürkuş'a hayatta bulunduğu müddetçe (500) lira aylık bağlanması 
uygun görülmüş ve tasan aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi olunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu OBaşkanvekili 
Muş 

Sait Muthı 

Gümüşane 
Necmeddin Küçüker 

Manisa 
Yakup Yakut 

Bu Mazbata Sözcüsü 
Erzurum 

Gtyasettin Karaca 

Ordu 
Orhan N, Hazinedar 

Kâtip 
Ağn 

Nevzat Güngör 

Zonguldak 
Sadık T. Müftüoğlnı 

Bütçe Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe Komisyonu 
Esas No. : 1/254 
Karar No. • 87 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

VI . 10 . 1962 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 10.7.1962 
tarihinde kararlaştınlan Ali Pehamoğlu Vecihi Hürkuş'a vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasına dair kanun tasarısı ve Maliye Komisyonu raporu, ilgili bakanlık temsilcileri hazır 
bulundukları halde incelendi. . 

Balkan, Birinci Dünya ve îstiklâl savaşlarında hava kuvvetleri emrinde görev alarak o za
manki mahdut imkânlara rağmen, keşif yapmak ve düşman kuvvetlerini, karargâhlarını bom
balamak ve hava muharebelerinde üstün basanlar sağlamak gibi îstiklâl savaşından sonra da 
Türk havacılığına türlü hizmetlerde bulunduğu Genelkurmay Harb Tarihi kayıtlarınca sabit ol
duğu anlaşılmıştır. 

Halen ileri yaşta ve yardıma muhtaç durumda bulunan, emsallerine nazaran üstün basanlar 
gösteren bu şahsa vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması komisyonumuzca da uygun görü
lerek kanun tasansı aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Elâzığ 

Ö. F. Sanaç 

Adana 
H. Aksay 

tstaribul 
R. Ülker 

Maraş 
E. Kaplan 

Başkan V. 
Elâzığ 

H. Müftügü 

Aydm 
/. Sezgin 

İzmir 
N. Mirkelâmoğlu 

Sözcü 
Ordu 

i. B. Onat 

Hatay , 
A. S. Hocaoğlu 

İmzada bulunamadı 

Konya 
R. Özal 

Siirt Sinop 
A. Yaşa M. Alicanoğlu 

Yozgat 
C. Sungur 

İmzada 'bulunamadı 

Kâtip 
Balıkesir 

C. Bilgehan 

Hatay 
$. înal 

Konya ' 
C. Yümaz 

Sivas 
M. Vural 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 309 ) 



HÜKÜMETİN TE&DİFİ 

Birinci Dünya ve İstiklâl savaşlarına iştirak eden 
Ali Fehamoğlu Vecihi Hürkuş'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Birinci Dünya ve İstiklâl sa
vaşlarına iştirak ederek emsallerine güre üstün 
hizmetler ifa eden ve İhalen yardıma muhtaç du
rumda bulunan Ali Fehamoğlu Vecihi Hürkuş'a 
hayatta bulunduğu müddetçe vatani hizmet ter
tibinden 500 (Beşyüz) lira aylık bağlanmıştır. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı 
Ba$b. Yardımcısı 

H. Dinçer 
Devlet Bakanı 
H. O. Bekata 

10 . 7 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı 

Başb. Yardımcısı 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
R. Aybar 

Devlet Bakanı 
N. ökten 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Millî Eğitim Bakanı 
Ş. R. Hatipoğlu 
Ticaret Bakanı 

M. Ete 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. öztrak 

Ulaştırma Bakanı 
R. öçten 

Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

İçişleri Bakanı 
8. Kurutluoğlu 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Bayındırlık Bakanı 
/. Seçkin 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Tarım Bakanı 
M. İzmen 

Çalışma Bakaıu 
B. Ecevit 

Sanayi Bakanı Ba. - Ya. ve Turz. Balkanı 
F. Çelikbaş C. Karasapan 

İmar ve İskân Bakanı 
F. K. Gökay 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 309 ) 



Toplantı: 1 O A O 
Dönem : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : ü U Ö 

Mehmet Çelebioğlu Bilâl Demirci 'ye vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe komisyonları 

raporları (1 /260) 

T.C. 
Ba§oakanhk 16 . 8 . 1962 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-952/2574 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Milet Meclisine arzı Bakanlar Ku
rulunca 6 . 8 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Mehmet Çelebioğlu Bilâl Demirci'ye vatani hizmet 
tertibinden ayılık bağlanmasına dair kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuş
tur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. Başbakan 
îsmet İnönü 

GEREKÇE 

Halen Sivas in Şarkışla kazasının Hacı Hamitli mahallesinde ikamet etmekte olan Mehmet Çe
lebioğlu Bilâl Demirci 1326 senesinden itibaren Yemen harekâtında, 1 nci Cihan Harbinde ve 
Millî Mücadelede devamlı olarak 12 - 13 sene orduda hizmet görmüştür. 

Evvelâ, 1 nci Cihan Harbinde, Aden'de İngilizlere karşı Maşhale ve Keltepe de 3 Mart 1332 de 
vukua gelen muharebelerde büyük yararlıklar göstermiş ve bir kıta harb madaüyasiyle taltif edil
miştir. Bilâhara, İstiklâl Harbine iştirak ederek Haymana cephesinde başarılı muharebeler veren 
birlikler arasında yer almış ve bu hususlar gerek kendi ifadesinden ve gerekse E. H. U. Rs. Harb 
tarihi kayıtlariyle 30 . 5 . 1934 tarihli ve 28313 sayılı istiklâl Madalyası vesikasından anlaşılmış 
ve tevsik edilmiş bulunmaktadır. 

Halen çok yaşlı ve muhtacı muavenet olduğa Sivas Valiliği kanaliyle yapılan tahkikattan an
laşılmış olan Bilâl Demirci'ye, hayatta bulunduğu müddetçe, vatani hizmet tertibinden maaş tah
sisi maksadiyle ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 19 . 9 . 1962 
Esas No : 1/260 

Karar No: 78 

YÜKSEK İBAŞKANLI&A 

Mehmet Çelebioğlu Bilâl Demirci'ye vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun 
tasarısı Komisyonumuzda ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu. 
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Tasarının gerekçesinde serd edilen hususlar ve ilgili Hükümet temsilcilerinin verdikleri izahat 

yerinde görülmüş ve Bilâl Demirciye hayatta bulunduğu müddetçe (500) lira aylık bağlanması 
uygun görülerek tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi olunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Maliye Komisyonu (Baskanvekili Bu Mazlbata iSiözcüısü Kâtip 

Muş Erzurum Ağrı 
Sait Mutlu (riyasettin Karaca Nevzat Güngör 

Grümü§ane 
Necmeddin Küçüker 

Manisa 
Yakup Yakut 

Ordu 
Orhan N, Hazinedar 

Zonguldak 
Sadık T. Müftüoğlu 

Bütçe Komisyonu raporu 

Milleti MecMsi 
Bütçe Komisyonu 
Esas No: İJZSO 
Karar No: 89 

11 . İĞ . 1962 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 6 . 8 . 1962 
tarihinde kararlaştırılan Mehmet Çelebioğltu Bilâl .İDemirci'ye vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasına dair kanun tasarısı ve Maliye Komisyonu raporu, ilgili bakanlık temsilcileri hazır 
bulundukları halde incelendi. 

Halen Sivas'ın Şarkışla kazasının Hacı Hamitli mahallesinde ikamet etmekte olan Mehmet Çe-
lebioğflu Bilâl Demirci, Birinci Cihan harbinde Aden'de ingilizlere karşı Maşkale ve Keltepe'de 
3 Mart 1332 de vukua gelen muharebelerde büyük yararlıklar göstermiş ve bir kıta harb» madalyası 
üe taltif edilmiş ve bilâhara İstiklâl! harbine iştirak ederek Haymana cephesinde de büyük ya
rarlıklar yaptığı Genel Kurmay Başkanlığı Harb Tarihi kayıtlarınca da sabit olduğu anlaşılmış
tır. 

Emsaline nazaran üstün başarılar gösteren bu.şahsa vatani hizmet tertibinden maaş; bağlanması 
komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 

Ancak bu gibi kanunlara mütenazır olarak ikinci maddesi değiştirilerek kanun tasarısı kabul 
edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edümek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Elâzığ 

ö. F. Sanaç 

Adana 
H. Aksay 

îstianbul 
B. Ülker 

Maraş f 

E. Kaplan 

Başkan V. 
Elâzığ 

H. Müftügü 

Aydın 
/. Sezgim, 

îzmir 
N. Mirhdâmğolu 

Siirt 
A. Yaşa 

G 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 
Hatay 

A. S. Holcağolu 
İmzada bulunamadı. 

Konya 
R. özal 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

Yozgat 
. fhmgur 

Kâtip 
Balıkesir 

C. Bügehan 
Haitay 

§. înal 

Konya 
C. Yılmaz 

Sivas 
M. Vural 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 308 ) 



— 3 — 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Mehmet Çelebioğlu Bilâl De
mirci'ye vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanmasına dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Birinci Cihan 
Harbiyle İstiklâl Harbine işti
rak ederek emsallerine nisbe-
ten olağanüstü hizmet ve ya
rarlık gösteren Mehmet Çelebi
oğlu Bilâl Demirci'ye, hayatta 
bulunduğu müddetçe, vatani 
hizmet tertibinden (500) lira 
aylık bağlanmıştır. 

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

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

6 . 8 . 1962 
Başbakan 
1. İnönü 

Devlet Bakanı ve Başb. Yard. 
E. Alican 

Devlet Bakanı ve Başb. Yard. 
H. Dinçer 

Devlet Bakanı ve Başb. Yard. 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
N. ökten 

Devlet Bakanı 
H. O. Bekata 
Devlet Bakanı 

R. Aybar 
Adalet Bakanı 
A. K. YÖrük 

MALÎYE KOMİSYONUNUN 
DEĞtŞTİRİŞİ 

Mehmet Çelebioğlu Bilâl De
mirci'ye vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Mehmet Çelebioğlu Bilâl De
mirci'ye vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanmasına dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

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

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

Millî Savunma Bakam 
/. Sancar 

İçişleri Bakanı 
8. Kurutluoğlu 
Dışişleri Bakanı 

F. C. Erkin 
Maliye Bakanı 

F. Melen 
Millî Eğitim Bakanı 

Ş. R. Hatipoğlu 
Bayındırlık Bakanı 

/. Seçkin 
Ticaret Bakanı 

M. Ete 
Sa. ve So. Yardım Bakanı 

Y. Azizoğlu 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. öztrak 

Tarım Bakanı 
M. tzmen 

Ulaştırma Bakanı 
R. öçten 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikba§ 

Ba. - Ya. veN Turizm Bakanı 
C. Karasapan 

İmar ve İskân Bakanı 
F. K. Gökay 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 308 ) 



Dönem : i 
Toplantı: ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İngiliz Kemal namiyle mâruf 
Nizamettin'e vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 

kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (2 /193) 

MÎLLET MECLÎSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

ingiliz Kemal namiyle tanınan (Nizamettin) adlı Millî Mücadele kahramanına vatani hizmet 
tertibinden maaş bağlanması hakkında kanun teklifim, gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunul
muştur. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımla rica ederim. 
14 Şubat 1962 

fetanlbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

G E R E K Ç E 

İngiliz Kemal namiyle mâruf Sayın (Nizamettin) Millî Mücadele kahramanlarındandır. Ata
türk'ün itimat ve iltifatına mazhar olmuştur. Bütün milletçe bir kahraman olarak sevilmekte ve 
sayılmaktadır. Maceraları milletin dilinde ve gönOıündedir. 

Bu kahraman şimdi 70 yaşındadır. Gözleri görmez, kimsesiz bir haldedir. Cumhuriyet Gazete
sinde okuduğumuza göre tam muhtaç bir haldedir. Hürriyet Gazetesinde okuduğumuza göre hayırse-. 
ver bir vatandaş kendisine yardıma başlamış ve «Eğer Devlet yardım etmezse» hayatı boyunca kendi-; 
sine bakacağını söylemiştir. 

Türk Milleti kendisine hizmet eden evlâtlarını hiçbir zaman ortada bırakmamıştır. Bu sebeple 
kendisine hayatta bulunduğu müddetçe ayda 500 lira verilmesini arz ve teklif ediyorum. 

Maliye Komisyonu raporu 

24.9.1962 

YÜKSEK [BAŞKANLIĞA 

Kanunlar Müdürlüğü 6 . 4 . 1962 gün ve 1716 sayı ile havale buyurulan İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in İngiliz Kemalll namiyle mâruf Ahmet Esat Tomruk'a vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkındaki kanun teklifi Millî Savunma ve Maliye Bakanlıkları temsilcileri huzuru ile 
tetkik ve müzakere olundu. 

Teklif sahibinin gerekçesinde de belirtildiği gibi efsaneleşmiş kahramanlık menkıbeleri kitap ve 
gazete tefrikalarında yayınlanmak suretiyle adı sembol haline gelen ve İngiliz Kemal olarak tanı
nan Ahmet Esat Tomruk'un kimsesiz ve bakıma muhtaç halde bulunduğu anlaşılmış ve teklif veç
hile vatani hizmet tertibinden 500 lira aylık bağlanmasına ancak, teklif metninde hakiki adının 
zühulen yanlış yazıldığı görüldüğünden İstanbul Milletvekilli Reşit Ülker tarafından verilen nüfus 
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Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 

Esas No: 86 
Karar No: 2/193 
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hüviyet cüzdanı Örneğinde yazılı olduğu veçhile «Ahmet Esat Tomruk» olarak tashihiyle ayneü 
kabulüne, havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa su
nulmasına karar verildi. 

Komisyon Başkanı 
Kocaeli 

Cemal Babaç 

Başkanvekili 
Muş 

Saim Mutlu 

Grünraşane 
Necmeddin Kücüker 

Kâtip 
Ağrı 

Nevzat Güngör 

Zonguldak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

Erzurum 
(hyasettin Karaca 

Bütçe Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe Komisyonu 
Esas No. 2/139 
Karar No. 92 

11.10.1962 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in İngiliz Kemal namiyle mâruf Nizamettin'e vatani hizmet 
tertibinden maaş bağlanması hakkındaki kanun teklifi ve Maliye Komisyonu raporu Komisyonu
muza havale edilmiş olmakla ilgili Hükümet temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve görü
şüldü. 

Kanun teklifi, Millî Mücadele sıralarında büyük yararlıklar göstererek bir millî kahraman pa
yesine ulaşan İngiliz Kemal namiyle mâruf (Ahmet Esat Tomruk) yaşlı, alîl ve muhtaç bir du
rumda olduğundan kendisine vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmasını derpiş etmektedir. 

Gerek kendisinin hayatı ve maceraları hakkında yapılan neşriyattan ve gerekse Millî Savun
ma Bakanlığı Harb Tarihi kayıtlarından Millî Mücadele sıralarında büyük hizmetler ifa ettiği ve 
üstün gayret ve fedakârlık gösterdiği anlaşılmaktadır. 

Bugün ise yaşlı, alîl ve yardıma muhtaç bir durumda olduğu cihetle kendisine vatani hizmet 
tertibinden maaş bağlanması Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Teklifi bidayeten tetkik ve 
kabul eden Maliye Komisyonu raporunda da zikredildiği gibi adının (Nizamettin) olmayıp (Ah
met Esat Tomruk) olduğu dosyada mevcut nüfus tezkeresi suretinden anlaşılmış olduğundan ka
rnın başlığı ve metni buna göre yeniden tanzim edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

QB aşikarı 
Elâzığ 

ö. F. Sanaç 
Adana 

H. Aksay 

İstanbul 
B. Ülker 

Maraş 
E. Kaplan 

Başkanvekili 
Elâzığ 

H. Müftügil 

Aydın 
1. Sezgin 

îzmir 
İV. Mirkelâmoğlu 

Siirt 
A. Yaşa 

C. 
imzada 

Söz-eü 
Ordu 

A. H. Onat 

Hatay 
A. S. Hocaoğlu 

imzada bulunamadı 
Konya 

B. özal 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

Yozgat 
Sungur 

L bulunamadı 

Kâtip 
Balıkesir 

C. Bilgehan 

Hatay 
Ş. İnal 

Konya 
C. Yılmaz 

Sivas 
M. Vural 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 307 ) 



İSTANBUL MİLLETVEKİLİ 
REŞİT ÜLKER'İN TEKLİFİ 

İngiliz Kemal namiyle mâruf 
Nizamettin'e vatani hizmet ter
tibinden ayhk bağlanmasına 

dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Millî Mücade
le kahramanlarından olup fev
kalâde hizmetleri görülen in
giliz Kemal namiyle mâruf Ni
zamettin'e hayatta bulunduğu 
müddetçe vatani hizmet terti
binden (500) lira aylık bağlan
mıştır. 

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

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

- 3 -
MALİYE KOMİSYONUNUN 

DEĞÎŞTİRİŞİ 

İngiliz Kemal namiyle mâruf 
Ahmet Esat Tomruk'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞÎ 

İngiliz Kemal namiyle mâruf 
Ahmet Esat Tomruk'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Mülî Mücade
le kahramanlarından olup fev
kalâde hizmetleri görülen İn
giliz Kemal namiyle mâruf Ah
met Esat Tomruk'a vatani hiz
met tertibinden (500) lira ay
lık bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

M. Meclkı ( S. Sayiii: 30T) 



Dönem : 1 O / E ' 
Toplantı: ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : z 4 D 

Hazinenin ve İktisadi Devlet teşekküllerinin bir kısım 
borçlarının tahkimi hakkındaki 154 sayılı Kanuna ek 
kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/168) 

T. C. 
Başbakanlık 23 . 3 . 1962 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/1717 - 966 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine ara Bakanlar Kurulanca 
14 . 3 .1962 tarihinde kararlaştırılan «Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin bir kısım borç
lanılın tahkimi hakkındaki 154 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

İsmet İnönü 

GEREKÇE 

154 sayılı Kanun hükümlerinin tatbiki neticesinde, kanuna bağlı listede isimleri yazılı 22 daire, 
teşekkül, banka ve kurum ile Migros Ticaret Türk Anonim Şirketinin Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasına, T. C. Emekli Sandığına, Amortisman ve Kredi Sandığına ve İşçi Sigortaları Kurumuna 
olan ceman 5 405 168 192,16 lira borcu Hazinece devralınmak suretiyle tahkime tabi tutulmuştur. 

Kanunun 16 ncı maddesine göre, Hazineye intikal eden bu alacaklardan, Hazinenin kanun ve ka
rarnameler icabı olarak bu teşekkül, banka ve kurumlara ödenmemiş sermaye, müdahale alımiai-
zararları, fiyat farkları ve bilanço zararları gibi mevzularda ödenmesi lâzımgelen paralar tenzil "e 
mahsup suretiyle karşılanmış, Hazine bu işlemlerden sonra bâzı müesseselerde alacaklı olarak kal
mıştır. 

Meselâ, Toprak Mahsulleri Ofisinin T. C. Merkez Bankasına reeskont kredisinden 13 . 12 .19G1 
tarihi itibariyle borçlu olduğu 1 011 149 246,58 lira Hazinece devralınmış, meydana gelen ayn: 
miktar Hazine alacağının 341 307 660 lirası ödenmemiş sermaye hissesine, 335 368 360,38 lirası 196Ö 
yılı sonuna kadar birikmiş olan bilanço zaran ve fiyat farklarına mahsup edilmiştir. Hazinenin 
Ofisten halen 296 959 861,14 lira alacağı bulunmaktadır. 

Tasarının birinci maddesinde isimleri yazılı banka, kurum, ofis ve işletmelerle tahkime tâbi ta
tulan borçlarından lüzumlu mahsup işlemleri yapıldıktan sonra kalan Hazine alacaklarının miktar
ları şöyledir. 



Teşebbüsün adı 

Toprak Mahsulleri Ofisi 
Petrol Ofisi 
T.C. DDY işletmesi 
Denizcilik Bankası 
T. Kömür İşletmeleri Kurumu 
Makina ve Kimya Endüstrisi K. 
Et ve Balık Kurumu 
Sümerbank 
Etibank 
Emlâk ve Kredi Bankası 

Hazine alacağı 

296 959 861 
11 040 906 
80 571 428 
8 030 438 

625 670 954 
4 552 886 

325 802 236 
169 487 570 
95 961 559 
43 845 668 

1 661 923 511 

14 
98 
92 
27 
37 
04 
52 
59 
50 
78 

11 

Hazinenin bu alacaklarına mukabil, Millî Savunma Bakanlığının tasarının birinci maddesinde 
ismi geçen teşebbüslere müfredatı aşağıda görüleceği üzere 1960 ve evvelki bütçe yıllarından kal
inis 194 639 945,40 lira borcu bulunmaktadır. 

M.S.B. nın borçlu olduğu 1960 ve daha evvelki senelerden 
teşebbüs kalmış olan borçlar 

Toprak Mahsulleri Ofisi 
Petrol Ofisi 
T.C. DDY İşletmesi 
Denizcilik Bankası 
T. Kömür İşletmeleri Kurumu 
Makina ve Kimya Endüstrisi K. 
Emlâk ve Kredi Bankası 
Et ve Balık Kurumu 
Sümerbank 

107 286 631 
36 489 358 
32 152 208 
5 651 204 

325 922 
3 406 266 
4 000 000 

175 093 
5 153 260 

194 639 945 

26 
14 
45 
73 
13 
99 
— 
45 
25 

40 

Tarife ve fiyatlarının Sanayi Bakanlığınca tesbiti dolayıslyle Etibank'a bağlı Elektrik İşlet
meleri Müessesesinin 1960 yılı sonuna kadar tahakkuk etmiş 78 256 190,13 lira, Türkiye Kömür 
İşletmeleri Kurumunun aynı yıl sonu itibariyle birikmiş 564 685 820,70 lira bilanço zararları 
mevcuttur. 

Etibank'ın ayrıca Sarıyar Barajı inşaat masraflarına iştirak hissesi olarak 38,3 milyon, Seyit* 
Ömer - Kütahya demiryolunun Bayındırlık Bakanlığına devri dolayısiyle 4 620 865 lira genel büt
çeden alacağı bulunmaktadır. 

154 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi, meydana gelen Hazine alacağından bir borcun mahsubedi-
lebilmesini, kanun ve kararnamelerde Hazinece ödeneceğine dair bir hüküm bulunması şartına tâ
bi kıldığından yukarda bahsi geçen ve genel bütçeden karşılanması icabeden borç ve bilanço za
rarlarının mahsup yolu ile tasfiye edilmeleri mümkün olamamıştır. 

Malî durumlarının müsaidolmaması dolayısiyle müesseselerden nakten tahsil edilemiyen bu şe
kil Hazine alacakları ile mahiyeti yukarda izah edilen borçların mahsubunu sağlamak makjadiyle 
hazırlanan tasarının 1 nci maddesinin a, c bentleri genel bütçeden ödenmesi gereken borç ve bi
lanço zararlarının tasfiyesini mümkün kılmaktadır. 

M. Meclisi (S. Sayısı: 245) 
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Tasarının 1 nci maddesinin d fıkrası T.C. Ziraat Bankasının Toprak Mahsulleri Ofisine to

humluk bedellerinden olan borçlarının silinmesi gayesiyle tedvin edilmiştir. 
Filhakika, T.C. Ziraat Bankası, 5254 sayılı Kanuna müsteniden muhtaç çiftçilere dağıtılmak 

üzere Toprak Mahsulleri Ofisinden veresiye almış olduğu tohumluklardan dolayı 1954 yılından 
itibaren birikmeye başlıyan ve 1959 senesi sonunda 160 243 843,16 lirayı bulan borcuna mahsuben 
bir tediye yapamamıştır. 

Tasarının ikinci maddesine göre T.C. Ziraat Bankasının tohumluk bedellerinden dolayı Top
rak Mahsulleri Ofisine olan ve Hazine alacağından ödenecek borcu ödenmemiş sermayesine mah~ 
subedilecektir. 

Tasarının 3 ncü maddesi ile Hafine alacağından yapılacak mahsupların bütçe hesaplarına in
tikali saklanmaktadır. * 

Bütçe Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Komisyonu 14. 9.1962 

Esas No. 1/168 
Karar No. 68 

Yüksek Başkanlığa 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Yüksek Moclise arzı Bakanlar Kurulunca 14.3.1962 tari
hinde kararlaştırılıp Başbakanlığın 23.3.1962 tarih ve 71 -1717/966 sayılı tezkeresiyle gönde
rilen «Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin bir kısım borçlannm tahkimi hakkındaki 154 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı»! komisyonumuz "•, havale edilmiş olmakla Maliye Bakanlığı tem
silcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Tasarının gerekçesinde de mufassalan belirtil ligi üzere; 
6.12.1960 tarihli 154 sayılı Kanunla; Hazininin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Tür

kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı, Amortisman ve Kredi Sandığı, îşçi Sigortalan Kurumu ve bu 
kanuna bağlı cetvelde gösterilen daire, teşekkül, banka ve kurumlara olan borç ve alacaklariyle 
bu teşekküllerin birbirleri arasındaki alacak ve borçlann tahkim ve tasfiyesi derpiş edilmişti. 

Ek kanun tasansı, evvelce yapılan tahkim ve tasfiyeden sonra, müteaddit teşekkül, kurum ve 
banka üzerinde tahakkuk eden (1 661 923 511,11) liralık Hazine alacağından; 

194 639 945,40 liralık kısmının Millî Savunma Bakanlığının bu teşekkül, kurum ve bankalara, 
1960 ve daha evvelki bütçe yıllarından birikegelmiş borçlarına mahsubedilmesini; 

685 862 875,83 liralık kısmının; Etibank teşekkül ve işletmelerinin bilanço zararlariyle Hazi
neden olan bir kısım alacaklarına mahsubedilmesini; 

160 243 843,16 liralık kısmının ise; Hazinenin T. C. Ziraat Bankasının sermayesine iştirak his
sesi olarak 1954 ten 1959 a kadar birikegelmiş borçlanna mahsubedilmesini derpiş etmektedir. 

Tasan komisyonumuzca da uygun görülerek maddelerin müzakeresine geçilmiş birinci ve İkin
ci madde aynen kabul edilmiştir. 

Diğer taraftan komisyonumuz, 154 sayılı Kanuna ek kanun tasansı dolayısiyle Hazinenin T. 
O. Ziraat Bankasına olan borçlarının da bu kanun şümulüne alınması hususu üzerinde durmuş
tur. 

154 sayılı Kanunla, bu kanuna ekli listede isimleri yazılı kurum ve müesseselerin, 
a) T. C. Merkez Bankasına olan donmuş ve seyyaliyetini kaybetmiş borçlan, 
b) T. C. Amortisman ve Kredi Sandığına olan vâdesi gelmiş ve 28.2.1966 tarihine kadar 

gelecek borçlan ile bunların faizleri, 
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c) T. C. Emekli Sandığının ve îşçi Sigortalan Kurumunun bu listede yazılı bankalara yap

tığı tevdiat, 
Konsolide edilmiştir. 
Ancak kanuna sadece T. C. Ziraat Bankası için tahdidi bir hüküm konulmuş ve bankanın 

tanm satış kooperatifleri, millî korunma ve su işleri dolayısiyle olan alacakları dışındaki alacak 
ve borçlan 154 sayılı Kanunun şümulüne alınma niştir. Bu vaziyet karşısında T. C. Ziraat Ban
kasının T. C. Merkez Bankasına olan ceman 563 249 480,57 liralık borcu ile Tarım Satış koope
ratiflerinden olan 377 113 632,03, Millî Korunma lan olan 135 024 781,59 ve su işlerinden oıan 
51 111 066,95 liralık alacaklan takas ve mahsubedilmiş; fakat bankanın T. O. Amortisman ve 
Kredi Sandığına olan borçlan ile T. C. Emekli Sandığının ve îşçi Sigortalan Kurumunun T. C. 
Ziraat Bankasındaki mevduatı konsolide edilmemiştir. 

Halbuki T. C. Ziraat Bankasının tanm satış kooperatiflerinden olan ve T. C. Merkez Bankası 
reeskontlanna istinadetmeyip bankanın kendi kaynaklarından finanse edilmiş olması sebebiyle 
konsolidasyon dışında bırakılan faizi ile birlikte 300 000 000 lirayı tecavüz eden alacağının da 
bir an evvel tasfiyesi gerekmektedir. Kendi kaynaklan ile finanse ettiği bu kadar büyük bir meb
lâğın donmuş bulunması bankanın malî bünyesini tazyik etmektedir. İktisadi Devlet Teşekkülleri 
Umumi Heyetinde bu borçlann tasfiye edilmesi defaatle karar altına alınmış, Umumi Murakabe He
yeti de aynı şekilde temennilerde bulunmuştur. 

Bu borçlar Millî Korunma Kanununa müstenit Hükümet kararlan ile bankaya tahmil edilen va
zifelerin neticesidir ve bu kararlarda mubayaa edilecek mahsullerin satış hâsıllarından masraflar 
tenzil edildikten sonra zarar olarak tezahür edecek miktann millî korunma fonlarından ödenece
ği yazılıdır. Bunun yanında ortaklardan aynı gaye ile yapılan mubayaalardan husule gelen zarar 
da bu koordinasyon karartanın neticesi olarak tezahür etmiş ve senelerden beri Ticaret Bakanlı
ğının emirleri ile birliklerin muvakkat hesaplannda bırakılmıştır. Aynca koordinasyon karan 
bulunmamakla beraber Ticaret Bakanlığının husule gelecek zararlann tekabbül edileceği va.'di ve 
emirleri ile yapılmış mubayaalardan mütevellit zararlar da vardır. 

Bu zararların faizleri ile birlikte T. C. Ziraat Bankasına ödenmesi; bankanın Hükümet emri 
ile yaptığı bu ikrazlara bağladığı plâsmanlann bir an evvel serbest bırakılması zaruridir. 

Aynca K/907 sayılı Hükümet karan ile ihracatçıya verilmek üzere ihdas edilen tevzin fonu 
açıklarının da bir an evvel tasfiyesi ile bankanın yine kendi kaynaklanndan bu mevzua tahsis zo 
runda kaldığı (60) milyon lira civarındaki bir paranın da serbest bırakılması icabetmektedir. 

Memleketimizin kalkınmasındaki rolü her zaman teslim edilen bu bankamızın plâsmanlannm 
Hükümet kararlan neticesinde 1947 yılından beri ba^lı kalmasının yarattığı menfi malî neticelerin 
bir an evvel ıslahını teminen tasarıya bu maksatla üçüncü maddenin ilâvesi uygun görülmüştür. 

Tasannın 3 ve 4 ncü maddeleri tadilen, 5 ve 6 ncı maddeler ise numaralan değiştirilmek üze
re avnen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Bu Rapor Sözcüsü 
Elâzığ Balıkesir 

0. F< S anaç F. îslimyeli 
Aydın Erzurum 

t. Sezgin C. önder 

istanbul Konya 
R. Ülker t. Baran 

Sinop 
M. Alicanoğlu C. 

Kâtip 
Balıkesir 

C. Bilgehan 
Gümüşane 
S. Savacı 

Ordu 
A. Hikmet Onat 

îozgat 
Sungur A. 

Artvin 
S. O. Avcı 

Hatay 
•Ş. İnal 

Sakarya 
N. Bay ar 

Trabzon 
§. Ağanoğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

IT&zinenin ve İktisadi Devlet Teşebbüslerinin 
bir kısım borçlarının tahkimi hakkında 154 

sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Toprak Mahsulleri Ofisi, Et 
ve Balık Kurumu, Petrol Ofisi, Maldna ve Kim
ya Endüstrisi Kurumu, Denizcilik Bankası, Tür
kiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi, 
Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu, Türkiye 
Emlâk Kredi Bankası, Etibank ve Sümerbankın 
Hazinenin ve iktisadi Devlet Teşebbüslerinin 
bir kısım borçlarının tahkimi hakkındaki 154 
sayılı Kanunun 4, 7 ve 8 nci maddeleri gereğince 
Hazinece devralınan borçları dolayısiyle aynı 
kanunun 16 nci maddesine göre meydana gelen 
ve Bakanlar Kurulu tarafından tahsili karar
laştırılmış bulunan Haşine alacağından, 

a) Millî Savunma Bakanlığının bu teşeb
büslere olan geçmiş yıl borçlarını, 

b) Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu bi
lanço zararların, 

c) Etibank'm Sarıyar Barajı inşaat mas
raflarına iştirak hissesinden ve Seyitömer - Kü
tahya demiryolunun Bayındırlık Bakanlığına 
devrinden dolayı genel bütçeden olan alacağı 
ile adı geçen Bankaya bağlı elektrik işletmeleri 
bilanço zararlarını, 

d) Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının 
muhtaç çiftçilere dağıtılmak üzere Toprak Mah
sulleri Ofisinden aldığı tohumluk bedellerinden 
dolayı birikmiş borcunu, 

Mahsup suretiyle ödemeye Maliye Bakan
lığı yetkilidir. 

MADDE 2. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasının Toprak Mahsulleri Ofisine olan ve 
birinci maddenin (d) bendine göre ödenecek to
humluk borcu dolayısiyle meydana gelecek Ha
zine alacağı, adı geçen bankanın ödenmemiş ser
mayesine mahsubedilir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞJŞTÎRÎŞÎ 

Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşebbüslerinin bir 
kısım borçlarının tahkimi hakkındaki 154 sayılı 

Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — T. C. Amortisman ve Kredi 
Sandığının T. C. Ziraat Bankasına yaptığı ikra-
zat, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki ba
kiyesi üzerinden 154 sayılı Kanunun 9 ncu mad
desine göre tahkim ve itfa olunur. 

T. C. Ziraat Bankasının Tarım Satış koopera
tiflerinden müdahale ve aynı gaye ile yapılmış 
ortak mubayaaları dolayısiyle donmuş ve seyya-
liyetini kaybetmiş olan alacakları ve K: 907 sa-
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MADDE 3. — Bir ve ikinci maddeler gere
ğince yapılacak mahsup işlemlerinin bütçe he-
saplanna intikali, 154 sayılı Kanunun 16 ncı 
maddesinin son fıkrası hükümlerine göre icra 
olunur. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 

14 . 3 . 1962 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

A. Eyidoğan 
Devlet Bakanı 

A. Doğan 
Devlet Bakam 

N. Su 
Millî Savunma Bakanı 

1. Sancar 
Dışişleri Bakanı 

S. Sarper 
Millî Eğitim Bakanı 

//. İncesulu 
Ticaret Bakanı 

/. Gursan 
Gümrük ve Tekel 

Bakanı 
Ş. Buladoğlu 

Ulaştırma Bakanı 
C. Akyar 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

imar ve İskân Bakam 
M. Güven 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
N. ökten 

Adalet Bakanı 
S. Kurutluoğlu 
İçişleri Bakanı 
A. Topaloğlu 

Maliye Bakanı 
Ş. İnan 

Bayındırlık Bakanı 
E. Paksüt 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 

8. Seren 
Tarım Bakanı 

C. Oral 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
Basın-Yayın ve Turizm 

Bakanı 
K. Evliyaoğlu 

B. £o. 

yılı Kararla tesis edilmiş olan tevzin fonu açık
ları Hazine tarafından birinci fıkra gereğince 
deruhte edilecek T. C. Ziraat Bankası borçlan 
ile takas ve mahsup olunur. 

Bu şekilde takas ve mahsubu mümkün olmı-
yan T. C. Ziraat Bankası alacaklan beş yıl için
de Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak öde
nekle ödenir. 

MADDE 4. — Birinci, ikinci ve üçüncü mad
deler gereğince yapılacak mahsup işlemlerinin 
bütçe hesaplanna intikali, 154 sayılı Kanunun 16 
ncı maddesinin son fıkrası hükümlerine göre icra 
olunur. 

MADDE 5. — Tasannın 4 ncü maddesi 5 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasannın 5 nci maddesi 6 ncı 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

!>*<( 
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Dönem : 1 
Toplantı : 2 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 2 3 I © 2 n C İ © ^ 

İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 70 arkadaşı ile Konya Millet
vekili Faruk Sükan ve 2 arkadaşının, çeşitli teadül ve teşkilât kanun-
lariyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutarlarının değiştiril
mesi hakkındaki 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifleri ve Plân Komisyonu raporu ( 2 / 5 1 , 2 /111) 

(Toplantı yılı 1, ıS. Sayısı : 231) 

Plân Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Plân Komisyonu 
Esas No. : 2/51, 2/111 

Karar No. : 15 

31 . 12 . 1962 

MÎLLET MECLİSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Yüksek Meclisçe kabul edilerek madde tedvini için komisyonumuza gönderilmiş bulunan «İstan-
TJUI Milletvekili Suphi Baykam ve 70 arkadaşı ile Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 2 arkadaşı-
mn, çeşitli teadül ve teşkilât kanunlariyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutarlarının de
ğiştirilmesi hakkındaki 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklif
leri» tetkik ve müzakere edildi. 

Esas itibariyle İktisadi Devlet Teşekküllerinde çalışan doktor, diş doktoru, veteriner ve eczacı
lara diğer teknik personel gibi 1 250 liranın üstünde kadro verilmesi istenmektedir. 

Bu hususu temin edecek şekilde madde Komisyonumuzca yeniden tanzim edilmiştir. 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 

S. İnal 

Aydm 
0. Apaydın 

Denizli 
A. Şohoğlu 

İmzada bulunamadı 

Hatay 
A. S. Hocaoğlu 

İmzada bulunamadı 

Mardin 
§. Aysan 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 

Aydın 
/. Sezgin 

Diyarbakır 
R. îskenderoğlu 

Kastamonu 
8. Keskin 

Sakarya 
N. Boyar 

Yozgat 
V. Uyar 

Bilecik 
Ş. Binay 

Giresun 
/. E. Kilıçoğlu 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Siirt 
A. Yasa 

Artvin 
S. 0. Avcı 

İmzada bulunamadı 

Çanakkale 
R. Sezgin 

Oümüşane 
S. Savacı 

Konya 
/ . Baran 

Sivas 
M. Vural 

İmzada bulunamadı 
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PLÂN KOMİSYONUNUN DEÖİŞTİRÎŞÎ 

Çeşitli Teadül ve teşkilât kanunlariyle diğer ka
nunlarda mevcut aylık ve ücret tutarlarının de
ğiştirilmesi hakkında 7244 sayılı Kanunun 5 nci 

maddesinin tadili hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 7244 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 5. — 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sa
yılı Kanunun 19 ncu, 3 . 7 . 1939 tarihli ve 3659 
sayılı Kanunun 10 ncu ve 17 . 7 . 1944 tarihli 
ve 4620 sayılı Kanunun 7 nci maddesi şümulüne 
giren hizmetlerin derece ve ücretleri aşağıda 
gösterilmiştir. 

D. Ücret 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

1 250 
1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
250 
200 
150 
100 

Yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, 
mimar, kimyager, jeolog, gibi hususi bir meslek 
bilgisine ve ihtisasına sahip teknik elemanlarla 
yüksek tahsilli işletme mütehassıslarına ve 3659 
sayılı Kanunun 10 ncu maddesi gereğince istih
dam edilen doktor, diş doktoru, veteriner ve ec
zacılara münhasır olmak üzere îcra Vekilleri He
yetince bu dereceler üstünde 1 500 ve 1 750 li
ra ücretli kadrolar ihdas olunabilir. 

Hizmetli kadrolarında istihdam edilenlere 
verilecek ücret, emekliye esas ücret dereceleri
nin üç yukarı ücret derecesini geçemez. 

Memurlar için kanunen tanınmamış olan hak 
ve menfaatler hizmetliler için de kabul edile
mez. Ancak bunlardan îş Kanununa göre işçi 
vasfında bulunanlar için hizmetin gerektirdiği 
nisbette giyecek ve yiyecek temin olunabilir. 

MADDE 2. -
kabul edilmiştir. 

Teklifin 2 nci maddesi aynen 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen? 
kabul edilmiştir. 

• * • * • 

M Meclisi ( S. Sayısı : 231 e 2 nci ok ) 



Dönem : 1 
Toplantı: 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkındaki 224 sayılı Kanunun 
29 ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Geçici 

Komisyon raporu (1 /426) 

T. C. 
Başbakanlık 21 . 3 . 1963 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71/1186 -1016 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Ba
lkanlar Kurulunca 4 . 3 . 1963 tarihinde kararlaştırılan, «Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi 
lıakkındaki 224 sayılı Kanunun 29 ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasansı» ve ge-
ı-ekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. İsmet İnönü 
Başbakan 

GEREKÇE 

224 sayılı Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkındaki Kanunun 29 ncu maddesine göre 
sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği bölgelerdeki inşaatın Bayındırlık Bakanlığınca tercihan ya
pılması iktiza etmektedir. 

Ancak, 1962 yılında Muş Pilot bölgesinde yapılan tatbikatta 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve 
İhale Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılan eksiltmelere, bölgenin mahrumiyet bölgesi olma
sı, taşım imkânlarının azlığı, gerek malzeme ve gerekse teknik eleman teminindeki güçlükler ve 
nihayet sosyalleşme plânına göre yapılacak inşaatın büyük bir kısmının bucak ve köylerde bu
lunması sebebiyle rağbet olmadığı görülmüş ve bir kısım inşaat için ya hiç mütaahhit bulunama
mış veya mütaaddit eksiltmeler sonunda bulunan müteahhitlerin de kısmen sermaye yetersizliğin
den ve kısmen de yukarda açıklanan zorluklardan dolayı yüklenmelerini zamanında yerine getire
medikleri görülmüştür. 

Halen beş yıllık plânın uygulanmasına başlanmış ve yurt sathında inşaat sayısının da her gün 
artmakta bulunmuş olması karşısında bundan böyle mahrumiyet bölgelerindeki bu gibi küçük in
şaat için mütaahhit bulunmasının daha da zorlaşacağına muhakkak nazarı ile bakılmaktadır. 

Lüzumlu inşaatın gecikmesi ise sosyalleştirme programını aksatacağı gibi beş yıllık plânın 
sağlık hizmetlerine ait bölümünün gerçekleşmesini de imkânsız hale sokacaktır. 

Diğer taraftan 224 sayılı Kanun hükümlerinin gerçekten uygulanabilmesi gerekli personelin 
ve bilhassa yardımcı sağlık personelinin zamanında ve yeter miktarda yetiştirilmesine bağlı bulun
duğundan, okul binaları gibi bir kısım büyük inşaatın gerektiğinde sosyalleştirilmemiş bölgeler 
dışında daha çabuk bitirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu durum karşısında, program ve plânın 
gerçekleştirilmesi için sosyalleştirme ile ilgili her inşaatta, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanu
nunun 68 sayılı Kanunla değişik geçici beşinci maddesindeki gibi yeni bir sistemin kabulü za
ruri görülmüş ve bunu sağlamak üzere ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 
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Tasarının birinci maddesi ile sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi ile ilgili her çeşit inşaatta. 

Bayındırlık Bakanlığına 2490 sayılı Kanunla bağlı olmaksızın gereğine göre emaneten, veya mah
dut eksiltme veya pazarlıkla inşaat yapmaya yetki verilmekte ve lüzumu halinde inşaat için ge
rekli personel ve ataçları da inşaat ödeneğinden temin edeMl'eceğini (hükme bağlamaktadır. 

Tasarının diğer maddeleri yürürlük ve yürütme ile ilgili bulunmaktadır. 

Oeçiei Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 12 . 4 . 1963 
Esas No. : 1/426 

Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

ıSağlılk ive Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Ba
kanlar Kurulunca 4 . 3 . 19613 tarilhinde kararlaştırılan «Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi 
hakkındaki 224 sayılı Kanunun 29 ncu maddesiriin değiştirilm'esöne dair kanun tasansı» ilgili 
Bakanlık temsilcisinin iştirakiyle komisyonumuzda te'tkdlk Ve müzakere edildi: 

G-örüşmeler sonunda müs'tenilt gerekçede tarz ve izah edilen seibepler komisyonumuzca muva
fık mütalâa edilmiş ve tasarı aynen kabul edilmiştir. 

öınoel'ik ,ve ivedilikle görüşülmesine karar verilen kanun tasarısı denel Kurulun tasviplerine 
arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

öeçici Ktomıisylon Başkanı Sözcü Kâtip istanbul 
Niğde Konya Balıkesir R. T. Burak 

R. Soyer F. özlen A. î. Kırımlı imzada bulunamadı 

Kars Siirt Sakarya 
Söz: hakkım mahfuzdur Â. Taşa Nuri Bay ar 

H. Erdoğan 

-Millet Meclisi ( S. Sayısı : 148 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkın
daki 224 sayılı Kanunun 29 ncu maddesinin 

değiştirilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Sağlık hizmetlerinin sosyal
leştirilmesi hakkındaki 224 sayılı Kanunun 29 
ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 29. — Sağlık hizmetlerinin sosyal
leştirilmesi ile ilgili her çeşit inşaat ile bunlara 
gerekli yapı kısımlarının ikmal ettirilmesi, her 
türlü malzemenin alımı, taşıma ve depolama iş
leri için girişilecek yüklenmeler geçici ve kesin 
teminat hükümleri saklı kalmak şartiyle 2490 
sayılı Kanunun diğer hükümleri uygulanma
mak, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 136 nci maddesindeki % 20 nisbeti 
% 30 olarak uygulanmak şartiyle, Bayındırlık 
Bakanlığınca merkezde ve illerde emaneten, 
mahdut eksiltme suretiyle veya birden fazla 
firmalar arasında pazarlıkla gerçekleştirilir. 

Bayındırlık Bakanlığı lüzumu halinde inşa
at için gerekli personel ve araçları inşaat öde
neğinden sağlayabilir.» 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. 
yürütür. 

Başbakan 
İ. İnönü 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

4 . 3 . 1963 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. Dinçer 

Devlet Bakanı 
A. Ş. Ağanoğlu 

Devlet Bakanı 
N. öktem 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
R. Aybar 

Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

İçişleri Bakanı 
H. O. Bekata 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 
Ş. R. Hatipoğlu 

Ticaret Bakanı 
M. Ete 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. öztrak 

Ulaştırma Bakanı 
R. öçten 

1. Seçkin 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
T. Azizoğlu 

Tarım Bakanı 
M. İzmen 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Sanayi Bakanı Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 
F. Çelikbaş C. T. Karasapan 

İmar ve İskân Bakanı 
F. K. Gökay 

Millet Meclisi ( S. Sayısı : 143 



Dönem : 1 
Toplantı :2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Türk Eczacıları Birliği Kanununun 31 ve 45 nci maddelerinin değiş* 
tirilmesine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Sağlık ve Sosyal Yardım 

komisyonları raporları (1 /358) 

T. C. 
Başbakanlık 21 . 12 . 1962 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik' Dairesi 

Sayı - 71 -1905/4099 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Türküye Büyük Millet Meclisine ara 
Bakanlar Kurulunca 3 . 12 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Türk Eczacıları Birliği Kanunu
nun 31 ve 45 nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ili
şik olarak sunuhnu|tur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
/. İnönü 
Başbakan 

G E R E K Ç E 

25 . 1 . 1956 günlü ve 6643 sayıl^ Türk Eczacıları Birliği Kanununun 31 nci maddesinde
ki «Haysiyet divanları tarafından verilen yazılı ihtar ve 100 liraya kadar para cezaları katı 
olup derhal tatbik olunur. Bu kararlar aleyhine hiçbir mercie başvurulamaz.» hükmü il© 
45 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki «Kalbul ve tasdik edilmek veya ikinci defa karara 
iktira etmek suretiyle kesbi katiyet eden Yüksek Haysiyet Divanı kararları aleyhine idari 
ve kazai hiçbir mercie başvurulamaz.» hükmünün Anayasanın disiplin kararlarının yargı merciler 
rinin denetimi dışında bırakılamıyacağı hükmünü havi 118 nc'i maddesine aykırı görüldüğü ve 
keyfiyet ^yürürlükteki kanunların Anayasaya aykırı düşen hükümlerini tesbiit eıtmek üzere 
Adalet Bakanlığında ikurulmuş olan Bakanlıklararası Komisyonun çalışmaları sonunda hazır* 
lamp Başbakanlığın 27 . 9 . 1961 gün, 87/58-2953 sayılı ve Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi ifadeli yazılariyle bir nüshası bakanlığımıza tevdi edilmiş bulunan 20 Eylül 1961 
günlü raporunda da belirtilmiş ve raporun Anayasaya aykırı görülen hükümleri ihtiva eyliyen 
(A) listesine ithal edilmiş bulunduğu cihetle 31 ve 45 nci maddelerdeki bu hükümlerin kaldı
rılması uygun görülerek tasarı hazırlanmıştır. 
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Adalet Komisyonu rapora 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/358 
Karar No. : 58 

11 . 4 . 196S 

Yüksek Başkanlığa 

Türk Eczacıları Birliği Kanununun 31 ve 45 nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun ta-
sarılsı, komisyonumuza havale edilmiş olmakla, Hükümet temsilcisinlin iştirakiyle tetkik ve mü
zakere edildi : 

Tasarının gerekçesinde de ifade olunduğu veçhile, '25 . 1 . 1956 tarih, 6043 sayılı Kanunun 
3(1 nci maddesi «Haysiyet divanları tarafından verilen yazılı ilhtar ve yüz liraya kadar para ce
zasının katî olup derhal tatbik olunacağını ve bu karanlar aleyhine hiçhlir ımercie başvurulamı-
yacağmı» âmir bulunmaktadır. 

Mezkûr kanunun 45 nci maddesi «Bölge Haysiyet Divanının vereceği ikinci karar üzerine 
Yüksek Haysiyet Divanı tarafından ittihaz olunacak kararların kati» olduğuna dair kaydı ih
tiva etmektedir. Ve aynca hu maddenin 3 ncü fıkrasında «kahul ve tasdik edilmek veya ikinci 
defa karara iktiran etmek suretiyle kesbi katiyet eden Yüksek Haysiyet Divanı kararları 
aleyhine idari ve kazai hiçbir mercie başvurulamıyacağı^hlü'kmü mevcuttur. 

Her iki maddede »bahis mevzuu olan kayıtların Anayasanın İİİİ8 nci /maddesinde münd«riç 
disiplin kararlarının yargı mercilerinin denetimi dışında bıırakılamıyacağı 'hükmüne aykırı bu
lunduğu hususu izahtan Varestedir. 

Bu sebeple tasarının '31 nc'i maddesi aynen ve 45 nci maddesi ilse «Bölge Haysiyet Divanı
nın bu konuda vereeeğti ikinci karar üzerine Yüksek Haysiyet Divanının vereceği kararlar hak
kında Danıştaya (başvurma hakkı mahfuzdur.» kaydının 'konması uygun 'görülmüş ve bu suret
le bütün idari taısarrulflarm ve disiplin cezalarının Danıştayca incelenmesi hususu Anayasaya 
uygun olarak hüküm altına alınmıştır. 45 nci madde yukarda arz «olunduğu şekilde değiştiri
lerek ıkalbul edilmiştir. 

Havalesine uyularak Sağlık ve Sosyal Yardım Kbmisyonuna tevdi Ibuyrulmak üzere, Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

(Başkanvekili Sözcü Kâtip 
Erzurum Giresun Çorum 
N. Diler A. Cüceoğlu A. Güler 

Adalet Komisyonu 
Başkanı 
Denizli 

H. Oral 
Adıyaman 
A. Atalay 

İstanbul 
I. H. Tekine! 

imzada bulunamadı 

Artvin 
S. Eminağaoğlu 

İzmir 
M. Uyar 

Siirt 
C. Aydın 

Çanakale 
B. Arat 

Kayseri 
A. Araş 

İçel 
M. Artkan 

Kayseri 
M. Göker 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 141) 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 

Mület Meclisi 
Sağlık ve Sosyal "Yardım Komisyonu 

Esas No. 1/358 
Karar No. 12 

10.4.1963 

Yüksek Başkanlığa 

Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazır 
arzı kararlaştırılan (Türk Eczacıları Birliği Ka 
sine dair kanun tasarısı) Komisyonumuza havai 
tarafhli toplantısında Hükümet temsilcisinin iştira 

25.1.1996 tarih ve 6643 sayılı Kanunun 31 
gerekçesinde ve 1 nci maddesinde yazılı hüküm! 
de Adalet Komisyonunun 1.4.1963 tarih ve 58 
rarında belirftilıdiği üzere tasarının 4!5 ncli madd 
vereceği 2 nci karar üzerine Yüksek Haysiyet D 
başvurma hakkının maMu'ziyeti) kaydının Anay 
larak; Hükümet tasarısının gerekçe ve metnini 
ihtıifva etmesi şartiyle kabul etmiştir 

'Komisyonumuz ayrıca bu kanun tasarısının 
sini kanar altına almıştır. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere 

lanam ve Bakanlar Kurulunca Millet Meclisine 
nununun 31 ve 45 nci maddelerinin değiştirilme-
e edilmiş olmakla, Komisyonumuzun 10. 4 .1963 
kiyle görüşüldü : 
nci ve 45 nci maddelerinde mevcut; ve tasarının 
erin Anayasaıya aykırı olduğu kabul edilmiş ise 
numaralı tasarının havale dosyasında mevcut ka-

esindeki (Bölge Haysiye/t Divanının bu konuda 
ivanınm vereceği kararlar hakkında Danıştaya 
asanın 118 nci maddesi hükümlerine uygun bu-
Adaleıt Komisyonunun uygun gördüğü değişikliği 

uımumi heyette öncelik ve ivedilikle görüşülüıe-

Yüfosek Başkanlığa sunulur. 

Sağlıik ve .Sosyal Yardım 
Komisyonu Başkanı 

İstanbul 
Dr. Z. Zeren 

îçel 
î. önai 

imzada bulunamadı 

BaşkanvekiM ve 
bu Rapor Sözcüsü 

Ankara 
\M. \K. Erkovan 

Kars 
H. Erdoğan 

Kâtip 
İzmir 

M. Döşemeci 

Konya 
S. S. Yücesoy 

Uşak 
î. Bulanalp 

Gaziantep 
M. Canbolat 

Niğde 
R. Soyer 

İmzada bulunamadı 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 141) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türk Eczacıları Birliği Kanu
nunun 31 ve 45 nci maddeleri
nin değiştirilmesine dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 25 . 1 . 1956 
tarihli ve 6643 sayılı Türk Ec
zacıları Birliği Kanununun 31 
ve 45 nci maddeleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 45. — Yüksek Hay
siyet Divanı bölge haysiyet di
vanlarından gelecek evrakı ve 
kararlan inceledikten sonra 
uygun gördüğü takdirde ya 
aynen veya tadilen kabul ve 
tasdik eder. Mahallince verilen 
kararlan uygun bulmazsa bu 
husustaki mütalâası ile birlikte 

ADALET KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTlRÎŞÎ 

Türk Eczacıları Birliği Kanu
nunun 31 ve 45 nci maddeleri

nin değiştirilmesine dair 
' Kanun 

MADDE 1, — 25 . 1 . 1956 
tarihli ve 6643 sayılı Türk Ec
zacıları Birliği Kanununun 31 
ve 45 nci maddeleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 45. — Yüksek Haysi
yet Divanı Bölge Haysiyet 
Divanlarından gelecek evra
kı ve kararlan inceledikten 
sonra uygun gördüğü takdirde 
ya aynen veya tadilen kabul ve 
tasdik ederi Mahallince veri
len kararlan uygun bulmazsa 
bu husustaki mütalâasiyle bir-

SAĞLIK VE SOSYAL YAE-
DIM KOMİSYONUNUN DE-

ÖIŞTÎRÎŞİ 

Türk Eczacıları Birliği Kanu
nunun 31 ve 45 nci maddeleri

nin değiştirilmesine dair 
Kanun 

MADDE 1. — 25 . 1 . 1956 
tarihli ve 6643 sayılı Türk Ec
zacıları Birliği Kanununun 31 
ve 45 nci maddeleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 45. — Adalet komis
yonunun değiştirişi aynen ka
bul edilmiştir. 

«Madde 31. — Haysiyet di-
vanlan tarafından verilen dir 
siplin cezalan aleyhine, kara
rın üyeye tebliğinden itibaren, 
15 gün zarfında yazılı olarak 
itiraz edilebilir. İtiraz dilekçe
si, karar aleyhindeki belgelere 
dayanan savunma ile birlikte 
ve imza karşılığında (Yüksek 
Haysiyet Divanına gönderil-
gönderilmek üzere) Oda îdare 
Heyet; Başkanlığına verilir. 
Müddeti içinde itiraz edilmi-
yen disiplin cezalarından, ya
zılı ihtar ve para cezalan ke-
sinleşir ve derhal tatbik edilir. 

Cezalandırma halinde karar 
aleyhinde itiraz vâki olmasa 
dahi geçici olarak sanattan ve
ya bir bölgede çalışmaktan 
men kararlan îdare Heyeti 
Başkanlığınca Yüksek Haysi
yet Divanına gönderilir. Bu 
hususlara mütedair olan karar
lar Yüksek Haysiyet Divanı
nın tasdikiyle tekemmül eder.» 

Madde 31. — Hükümet tasa
rısındaki 31 nci madde aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 31. — Hükümetin tek
lifi aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 141) 



Hü. 

dosyaları ilgili Haysiyet Diva
nına iade eder. 

Bölge haysiyet divanının bu 
konuda vereceği ikinci karar 
üzerine Yüksek Haysiyet Di
vanının vereceği karar nihai
dir. 

Yüksek Haysiyet Divanının 
vereceği kararlar Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı kana-
liyle ilgili bölge haysiyet diva
nına gönderilir. Ve keyfiyet, 
hakkında disiplin işlemi yapı
lan kimseye tebliğ olunur.» 

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

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Adalet, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanları yü
rütür. 

3 . 12 . 1962 

Başbakan 
/. inönü 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
H. Dineer 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

A. §. Ağanoğlu 
Devlet Bakanı 

R. Aybar 
Devlet Bakanı 

N. ökten 

Adalet Ko. 

dikte dosyaları ilgili Haysiyet 
Divanına iade eder. 

Bölge Haysiyet Divanının bu 
konuda vereceği ikinci karar 
üzerine Yüksek Haysiyet Diva
nının vereceği kararlar hak
kında Danıştaya başvurma 
hakkı mahfuzdur. 

Yüksek Haysiyet Divanının 
vereceği kararlar Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı ka-
naliyle ilgili Bölge Haysiyet 
Divanına gönderilir ve keyfi
yet, hakkında disiplin işlemi 
yapılan kimseye tebliğ olunur. 

MADDE 2. — Hükümetin 
ikinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Ko. 

MADDE 2. — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin j MADDE 3. — Hükümetin 
üçüncü maddesi aynen kabul ı teklifi aynen kabul edilmiştir. 
edilmiştir. | 

Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

İçişleri Bakam 
H. O. Bekata 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Millî Eğitim Bakanı 
§. R. Ifatipoğlu 

Bayındırlık Bakanı 
/. Seçkin 

Ticaret Bakanı 
M. Ete 

Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
O. öztrak 

Tarım Bakanı 
M. îzmen 

Ulaştırma Bakanı 
R. öçten 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

Ba. - Ya. ve Turizm Bakam 
C. T. Karasapan 

îmar ve İskân Bakanı 
F. K. Gökay 

» » • « 
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Dönem : 1 
Toplantı .2 M l L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Türk Tabipleri Birliği Kanununun 40 ncı ve 47 nci maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile istanbul Milletvekil Reşit 
Ülker'in, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Anayasaya aykırı hü
kümlerinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Adalet ve Sağlık ve 

Sosyal Yardım komisyonları raporları (1/353, 2/452) 

•Türk Tabipleri Birliği Kanununun 40 nci ve 47 nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı (1/353) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 14 .12 .1962 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1904/4000 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Ba
kanlar Kurulunca 3 . 12 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Türk Tabipleri Birliği Kanununun 40 ncı 
ve 47 nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı» gerekçesi ile birlikte ilişik olarak su
nulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
îsmet înonü 

Başbakan 

GEREKÇE 

23 . 1 1953 tarihli ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 40 ncı maddesindeki «Hay
siyet divanları tarafından verilen yazılı ihtar ve 100 liraya kadar olan para cezası katı olup der
hal tatbik olunur. Bu kararlar aleyhinde hiçbir mercie başvurulamaz.» hükmiyle 47 nci maddesi
nin üçüncü fıkrasındaki «Yüksek Haysiyet Divanının verdiği kararlar katî olup aleyhine hiçbir 
mercie başvurulamaz.» hükmünün Anayasanın disiplin kararlarının yargı mercilerinin denetimi 
dışında bırakılamıyacağı hükmünü havi 118 nci maddesine aykırı görüldüğünü ve keyfiyet yürür
lükteki kanunlann Anayasaya aykırı düşen hükümlerini tesbit etmek üzere Adalet Bakanlığında 
kurulmuş olan Bakanlıklararası Komisyonun çalışmaları sonunda hazırlanıp Başbakanlığın 27 . 9;. 
1961 gün, 87/58 - 2953 sayılı ve Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi ifadeli yazılariyle bir nüs
hası Bakanlığımıza tevdi edilmiş bulunan 20 Eylül 1961 günlü raporunda da belirtilmiş ve raporun 
Anayasaya aykırı görülen hükümleri ihtiva eyliyen (A) listesine ithal edilmiş bulunduğu cihetle 
40 ncı ve 47 nci maddelerdeki bu hükümlerin kaldırılması uygun görülerek tasarı hazırlanmıştır. 
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istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Anayasaya aykırı 
hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun teklifi (2/457) 

13 . 2 . 1963 
Millet Meclisi Başkanlığına 

23 . 1 . 1953 tarih ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun Anayasaya aykırı 
hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun teklifimiz gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
îstanlbul Milletvekili 

Reşit Ülker 

G E R E K (j E 

23 . 1 . 1&53 tarih ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 40 neı maddesinde 
birinci cümle olarak «Haysiyet Divanları tarafından verilen yazılı ihtar ve 100 liraya kadar 
olan para cezası katı olup derhal tatbik olunur. Bu, kararlar aleyhinde, hiçbir mercie baş
vurulamaz.» denmekte ve aynı kanunun 47 nci maddesinin 3 ncü fıkrası «Yüksek Haysiyet 
Divanının verdiği kararlar katî olup aleyhine hiçbir mercie başvurulamaz.» hükmünü taşımak
tadır. 

Anayasamızın 114 ncü maddesi «İdarenin hiçbir eylem ve işlemi, hiçbir halde yargı 
mercilerinin denetimi dışında bırakılamaz.», ilkesini koymuştur. Yukardaki iki hüküm bu 
sebeple Anayasamıza aykırı bulunmaktadır. Bu sebeple kaldırılmaları teklif edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

8a. ve So. Yar. Komisyonu 22 . 3 . 1963 
Esas No. : 2/457 

Karar No. : 8 

Yüksek Başkanlığa 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in (Türk Tabipleri Birliği Kanununun .Anayasaya aykırı hü

kümlerin kaldırılması) hakkındaki kanun teklifinin müzakeresi, teklif sahibinin ve Sağlık Bakan
lığı mümessilinin huzuru ile Komisyonumuzca müzakere edildi. 

23 . 1 . 1953 tarih ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 40 nci maddesinin 1 nci cüm
lesinde ve 47 nci maddesinin 3 ncü fıkrasında mevcut ve teklifin gerekçesinde ve birinci maddesinde 
yazılı hükümlerin Anayasanın 114 ncü maddesine aykırı olmasından ötürü teklifin gerekçe ve met
ni Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Sa. ve So. Yar. Komisyonu Bu rapor Sözcüsü ve 

Başkanı Kâtip 
İstanbul Balıkesir Bursa Eskişehir 

Z. Zer en A. t. Kırımlı E. Paksoy î. Cemalcılar 
Gaziantep İçel Kars Konya 

M. Canbolat t. önal H. Erdoğan 8. 8. Yücesoy 
Uşak 

İbrahim Bulanalp 
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Açialet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 10 . 4 . 1963 
Esas No. : 2/457 

Karar No. : 64 

Yüksek ̂  Başkanlığa 

istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, (Türk Tabipleri Birliği Kanununun Anayasaya aykırı hü
kümlerinin kaldırılması) hakkındaki kanun teklifi Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi : 

Aynı hususla ilgili olarak ve 1 . 4 . 1963 tarih ve 1/353 esas ve 59 karar sayılı raporumuzla 
Yüksek Başkanlığınıza sunulmuş olan Hükümet tasarısiyle birleştirilerek görüşülmek üzere tek
rar Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonuna havale buyurulması komisyonumuzun kararı iktizasın
dan bulunmakla keyfiyet saygiyle arz olunur. 

Adalet Komisyonu 
Başkam 

Hüdnİ Oval 
Denizli 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ REŞlT ÜLKER'İN TEKLlFl 

Türk Tabipleri Birliği Kanununun Anayasaya aykırı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 23 . 1 . 1953 tarih ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 40 nci mad
desinde ikinci cümle olarak bulunan «Bu kararlar aleyhinde, hiçbir mercie başvurulamaz.» iba
resi ve 47 nci maddesinin 3 ncii fıkrasındaki «Yüksek Haysiyet Divanının verdiği kararlar katî 
olup aleyhine hiçbir mercie başvurulamaz.» ibaresi kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icraya Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet bakanları 
memurdur. 

Adalet Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 1.4.1963 
Esas No: 1/353 
Karar No: 59 

Yüksek Başkanlığa 

Türk Tabipleri Birliği Kanununun 40 nci ve 47 nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı komisyonumuza havale edilmiş olmakla, Hükümet temsilcisinin iştirakiyle tetkik ve mü
zakere edildi : Tasarının gerekçesinde de ifade olunduğu veçhile; tasarının 40 nci maddesi aynen, 
47 nci maddesi ise «Oda Haysiyet Divanından gelecek ikinci karar üzerine Yüksek Haysiyet Di
vanının vereceği kararlar hakkında Danıştaya başvurma hakkı mahfuzdur.» şeklinde değişiklik 
yapılmak suretiyle kabul edilerek Anayasanın 118 nci maddesinde münderiç disiplin kararlarının 
yargı mercilerinin denetimi dışında bırakılamıyacağma dair hükmüne uygunlukları temin edilmiş
tir. 
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Havalesine uyularak Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonuna havale buyurulmak üzere, Yük

sek Başkanlığa sunulur. 
Adalet Komisyonu Başkanı Başkanvekili Sözcü Kâtip 

Denizli Erzurum Giresun Çorum 
Ilüdai Oral N. Diler A. Cüceoğlu A. Güler 
Adıyaman Artvin Çanakkale içel 
A. Atalay S. Eminağaoğlu B. Arat M. Arıkan 
İstanbul îzmir Kayseri Kayseri 

/. H. Tekinel M. Uyar A. Araş M. Göker 
Siirt 

C. Aydın 

- Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu 10 . 4 . 1963 
Esas No : 1/353, 2/457 

Karar No : 11 

Yüksek Başkanlığa 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Büyük Millet Mec
lisine arzı kararlaştırılan (Türk Tabipleri Birliği Kanununun 40 ncı ve 47 nci maddelerinin değiş
tirilmesine ait kanun tasarısı) ile istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in (Türk Tabipleri Birliği Ka
nununun Anayasaya aykırı hükümlerinin kaldırılması) hakkındaki kanun teklifi komisyonumu
za havale edilmiş olduğundan ve aynı mahiyette bulunduklarından tevhiden komisyonumuzun 
10.4.1963 tarihli toplantısında Hükümet temsilcisi katılmış olduğu halde görüşüldü: 

Her iki tasarı ve teklif gerekçelerinde belirtildiği üzere 23.1.1953 tarih ve 6023 sayılı Türk Ta
bipleri Birliği Kanununun 40 ncı maddesinde ve 47 nci maddesinin 3 ncü fıkrasında olup her iki 
tasarı ve teklifin 1 nci maddelerinde tasrih edilen Anayasaya aykırı hükümlerin kaldırılmasını 
âmir bulunmakta ise de Hükümet tasarısının metni ve redaksiyonu kanun tekniği ve tedvini bakı
mından daha elverişli ve tercihe şayan görülmüş olmakla beraber, bu tasarı hakkındaki Adalet Ko
misyonunun raporunda; Yüksek Haysiyet Divanının vereceği kararın kesinliği kabul edilmeyip 
(Danıştaya başvurma hakkı mahfuz) tutulmuştur. 

Komisyonumuz Adalet Komisyonunun bu kanun tasarısı hakkındaki 1.4.1963 gün ve 59 numa
ralı kararını muhtevi raporu uygun gördüğü değişikliğe ait gerekçe ve metni kabul etmiş ve Ana
yasanın 118 nci maddesi hükümlerine uygun bulmuştur. 

Hükümet tasarısının gerekçesi ve metni; Adalet Komisj'-onunun yaptığı değişikliği ihtiva et
mek şartiyle komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz ayrıca bu tasarının Umumi Heyette öncelik ve ivedilikle görüşülmesine karar 
vermiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Başkanvekili ve bu 

Komisyonu Başkanı rapor Sözcüsü Kâtip 
istanbul Ankara izmir Gaziantep 

Dr. Z. Zeren M. K. Erkovan M. Döşemeci M. Conbolat 
içel Kars Konya Niğde 

t. önal H. Erdoğan S. Sina Yücesoy R. Soyer 
imzada bulunamadı imzada bulunamadı 

Uşak 
/. Bulanalp 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türk Tabipleri Birliği Kanunu
nun 40 ncı ve 47 nci maddeleri
nin değiştirilmesine dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 23 .1.1953 ta
rihli ve 6023 sayılı Türk Tabip
leri Birliği Kanununun 40 ncı 
ve 47 nci maddeleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 40. — Haysiyet di
vanları tarafından verilen di
siplin cezalan aleyhine, kararın 
VLyeyQ tebliğinden itibaren 15 
gün zarfında yazılı olarak iti
raz edilebilir. İtiraz dilekçesi, 
karar aleyhindeki belgelere da
yanan savunma ile birlikte ve 
imza karşılığında (Yüksek hay
siyet divanına gönderilmek 
üzere) Oda İdare Heyeti Baş
kanlığına verilir. Müddeti için
de itiraz edilmiyen disiplin ce
zalarından, yazılı, ihtar ve para 
cezaları kesinleşir ve derhal 
tatbik edilir. 

Cezalandırma halinde karar 
aleyhinde itiraz vâki olmasa 
dahi geçici olarak sanattan ve
ya bir bölgede çalışmaktan 
men kararlan idare heyeti baş
kanlığınca yüksek haysiyet di
vanına gönderilir. Bu hususlara 
mütedair olan kararlar yüksek 
haysiyet divanının tasdikiyle 
tekemmül eder.» 

«Madde 47. — Yüksek hay
siyet divanı, oda haysiyet di-
vanlanndan gelecek kararlan 
inceledikten sonra kararı uy
gun bulmazsa, bu husustaki 
mütalâası ile birlikte bahis ko
nusu kararı ilgili haysiyet di
vanına iade eder. 

Oda Haysiyet Divanından ge
lecek ikinci karar üzerine Yük-

— 6 — 
ADALET KOMİSYONUNUN 

DEĞlŞTÎRlŞt 

Türk Tabipler Birliği Kanunu
nun 40 ncı ve 47 nci maddele

rinin değiştirilmesine dair 
Kanun 

MADDE 1. — 23.1.1953 ta
rihli ve 6023 sayılı Türk Tabip
leri Birliği Kanununun 40 ncı 
ve 47 nci maddeleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 40. — Hükümet tasa
rısındaki 40 ncı madde aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 47. — Yüksek Hay
siyet Divanı, Oda Haysiyet di-
vanlanndan gelecek kararlan 
inceledikten sonra karan uy
gun bulmazsa, bu husustaki 
mütalâasiyle birlikte bahis ko
nusu karan ilgili haysiyet di
vanına iade eder. 

Oda Haysiyet Divanından 
gelecek ikinci karar üzerine 

SAĞLIK VE SOSYAL YAD
DIM KOMİSYONUNUN 

DEĞlŞTlRlŞl 

Türk Tabipler Birliği Kanunu
nun 40 ncı ve 47 nci maddele

rinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — 23.1.1953 ta
rihli ve 6023 sayılı Türk Tabip-
leri Birliği Kanununun 40 ncı 
ve 47 nci maddeleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 40. — Hükümet tasa
rısının 40 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 47. — Adalet Komis
yonunun 47 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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sek Haysiyet Divanının vereceği 
karar nihaidir. 

Yüksek haysiyet divanının 
verdiği kararlar Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı kanaliy-
le ilgili haysiyet divanına bil
dirilir. Ve keyfiyet, hakkında 
disiplin işlemi yapılan kimseye 
tebliğ olunur.» 

M A D D E 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

M A D D E 3. -— Bu kanun hü
kümlerin Adalet, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanları yürütür. 

3 . 12 . 1962 

Başbakan 
/ . İnönü 

Devlet Bakan ı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

ff. Dinçer 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

A. §. Ağanoğlu 
Devlet Bakanı 

R. Aylar 
Devlet Bakanı 

N. Ökten 

Adalet Ko. 

Yüksek Haysiyet Divanının ve
receği kararlar hakkında Da-
nıştaya başvurma hakkı mah
fuzdur. 

Yüksek Haysiyet Divanının 
verdiği kararlar Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı kanaliy-
le ilgili haysiyet divanına bil
dirilir. Ve keyfiyet, hakkında 
disiplin işlemi yapılan kimseye 
tebliğ olunur. 

MADDE 2. — Tasarının 
ikinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. 
üçüncü maddesi 
edilmiştir. 

- Tasarının 
aynen kabul 

Sağl ık ve Sosyal Y a r d ı m Ko. 

M A D D E 2. — Hükümet tasa
rısının 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

M A D D E 3. — Hükümet tasa
rısının 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

İçişleri Bakanı 
H. O. Bekata 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Millî Eğitim Bakanı 
§. R. Hatipoğlu 

Bayındırlık Bakanı 
/. Seçkin 

Ticaret Bakanı 
M, Ete 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. öztrak 

Tarım Bakanı 
M. îzmen 

Ulaştırma Bakanı 
R. öçtün 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

Ba. - Ya. ve Tur izm Bakanı 
C. T. Karasapan 

İmar ve İskân Bakanı 
F. K. Gökay 

mmmm 
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Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S . S a y ı s ı : 

97 sayılı Kanuna göre askerlik hizmetlerini Millî Eğitim Bakanlığı 
emrinde öğretmen olarak yapanların ilkokul öğretmenliğine tâyinleri 

hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (1 /232) 

T. C. 
Başbakanlık "' 16 . 6 . 1962 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/1778-1946 
MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 29 . 5 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «97 sayılı Kanuna göre askerlik hizmetlerini Millî 
Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak yapanların ilkokul öğretmenliğine tayinleri hakkında 
kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 
î. înönü 

OERFJKÜti 

.1902 - 19163 ders yılı başında halem vazife görmekte olanlara ilâveten yeniden 6 458 ilkokul 
öğretmenine ihtiyaç bulunduğu tesbit edilmiştir. Bu miktara lise ve dengi okullardan mezun olup 
da 97 sayılı Kanun hükümleri gereğince askerlik hizmetlerini Bakanlığımız emrinde yapmakta 
olaıiı 9 877 öğretmen dâhil değildir. Bu öğretmenler 1962 - 1963 dem yılı başımda terhis edile
cektir. Bu suretle önümüzdeki 'ders yılı başında ilkokul -öğretmeni ihtiyacı '16 $35 e yüksele
cektir. 

Bu miktarın 5 000 i ilköğretmen okullarından mezun olacaklarla ve 2 '500 ü de önümüzdeki 
yaz tatilinde açılacak 'muvakkat öğretmenlik kurslarında yetiştirileceklerle karşılanabildiği tak
dirde dalhi, daha en az 8 835 'öğretmene ihtiyaç olacaktır. 

Lise ve dengi okullar mezunu olup 97 sayılı Kanuna göre iaskerlik 'hizmetlerini Bakanlığı
mız enirinde öğretmen olarak yapanların takriben % 30 u terhislerinden sonra da ilkokul öğ
retmeni olarak görev almak istemektedir. 

Geçen ders yılı sonunda meslek derslerinden bir kursa tabi tutulan bu yedek subay adayı 
öğretmenlerden, öğretmenlikte başarısı tesbit edilmiş olanların esasen iki yıl fiilen öğretmenlik 
yapmış olacakları da dikkate alınarak, ikokul öğretmenliğine tâyinlerine imkân sağlandığı tak
dirde, en az 3 000 kadar öğretmen d ab a mesleke kazanılmış olacaktır. 

Maddeler : 
Madde 1. — Bu madde ile askerlik hizmetlerini ilkokul öğretmeni olarak başarı ile yapmış 

olanların, ilkokul öğretmenliğine tâyinlerine imkân hazırlanmaktadır. 
Madde 2. — Bu madde, 1 nci madde gereğince ilkokul öğretmenliğine tâyin olunacakların 

askerlik ıhizmetlerini esasen 'öğretmen olarak yaptıkları dikkate alınarak, askerlikte ıgeçen (hiz
metlerinin kıdemlerine eklenmesi ile ilgilidir. 

Madde 3 ve 4. — Bu maddeler kanunun yürütülmesi ile ilgilidir. 
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Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu . 24 .12 .1961 

Karar No. 7 
Esas No. 1/232 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından komisyonumuza havale buyurulan «97 sayılı Kamuna göre askerlik 
hizmetlerini Millî Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak yapanların ilkokul öğretmenliğine 
tâyinleri hakkında kanun tasarısı» ilgil'r Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere 
edildi. 

Tasarının gerekçesinde bahsedüen hususlar komisyonumuzca da uygun mütalâa edilerek tasa
rının metnine geçilmiştir. 

Metnin (başlığı aynen kabul edilmiş, yalnız bininci madde öğretmen olarak tâyin edilecek 
yedek subay öğretmenlerin bir kurstan geçirilerek başarı gösterenleri, tanzim edilecek bir yönet
melik esası dâhilinde tâyin edilmeleri mülâhazasiyle aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 1. — 11 Ekim 1960 tarih ve 97 sayılı Kanunun geçici ikinci maddesi gereğince as
kerlik hizmetlerini Millî Eğitim Bakanlığı emrinde başarı ile öğretmen olarak yapanlardan öğret
menlik meslekine girmek istiyenler yönetmeliğe göre bir (kursa tabi tutulmak ve kurs sonunda ba
şarıları tesbit edilmiş olmak kaydı ile ilkokul öğretmenliğine tâyin edilebilirler.» 

Tasarının 2, 3 ve 4 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Maliye Komisyonuna havale edilmek üzere Başkanlığa arz olunur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Niğde Tunceli Tunceli Çanakkale Denizli Erzurum 

M. Alünsoy V. Kışoğlu F. Ülkü A. N. Akay R. Şenel C. Dursunoğlu 

Sakarya Sakarya Sivas 
Y. TTlusoy B. Akdağ A. Altay 

Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 11 . 1 . 1963 
Esas No. : 1/232 

Karar No. : 36 
Yüksek Başkanlığa 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisince arzı Bakanlar Ku
rulunca 29 . 5 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «97 sayılı Kanuna göre askerlik hizmetlerini 
Millî Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak yapanların ilkokul öğretmenliğine tâyinleri hak
kında» Millî Eğitim Komisyonundan muhavvel kanun tasarısı; ilgili Bakanlık temsilcilerinin iş
tirakiyle komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

97 sayılı Kanun gerçğince askerlik hizmetlerini Millî Eğitim Bakanlığı emrinde yapan öğret
menlerin 1962 - 1963 ders yılı başında terhis edilecekleri göz önüne alınacak olursa; bugün mev
cut öğretmen kifayetsizliği karşısında bunlardan ilkokul öğretmeni olarak görev almak istiyenle-
rin öğretmenliğe tâyinlerinde bir zaruret olacağı aşikârdır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 125 ) 
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Memleketin bugünkü maarif politikası muvacehesinde, tasarı komisyonumuzda müspet mütalâa 

edilmiş ve Millî Eğitim Komisyonunun tasarısı aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Başkan 
Gümüşane 

N. Küçüker 

Ağrı 
N. Güngör 

Sözcü 
Erzurum 

G. Karaca 

Bolu 
K. inal 

İmzada bulunamadı. 

Muş 
8. Mutlu 

Adana 
Y. Aktimur 

Kocaeli 
C. Babaç 

Ordu 
0. N. Hazinedar 

Aydın 
İV. Müren 

Manisa 
Y. Yakut 

Plân Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Plân Komisyonu 
Esas No. : 1/232 
Karar No. : 51 

29 . 3 . 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza, 'havale edilmiş olan «97 sayılı Kanuna göre askerlik hizmetlerini Millî Eği
tim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak yapanların ilkokul öğretmenliğine 'tâyinleri hakkındaki 
kanun tasarısı» ilgili Hükümet temsilcileri de bulunduğu 'halde tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinde ve Hükümet temsilcilerinin verdiği malûmattan da anlaşıldığı üzere; 
halen lise ve muadili okullardan mezun olup da 97 sayılı Kanun hükümlerine göre askerlik 'hiz
metlerini Millî Eğitim Bakanlığı emrinde yapan 9 877 öğretmen mevcuttur. 1962 - 1963 ders 
yılı ilkokul öğretmen iilıtiyacı 6 458 dir. Terhis durumu göz önüne alınınca ilhtiyacıh 16 835 e 
çıkacağı görülür. 

Bu yıl ilköğretmen okullarından mezun olacak 5 000 ve yazın açılacak muvakkat öğretmenlik 
kurslarından yetişecek '2 '500 öğretmen de dikka te alınsa dahi ihtiyaç 8 83'5 dir. 

Askerlik 'hizmetlerini öğretmen olarak yapıp bitiren ve (terhisinde öğretmen olmayı arzu eden 
% 30 nispetindeki müracatçmm arzusunun yerine gelmesini ve diğer yandan 3 000 e yakın öğ
retmenin mesleke geçmesini sağlamayı derpiş eden kanun (tasarısı komisyonumuzca da uygun 
görülmüştür. Ancak Millî Eğitim Komisyonunun tasarının 1 nci maddesine, 'tanzim edilecek' bir 
.^önetmelik esası dâhilinde tâyin edilebilmeleri mülâhaza siyi e «yönetmeliğe göre ıbir kursa tabi 
tutulma'k» ibaresi eklenmiştir. Komisyonumuz bu kaydın Bakanlığın 'hareket serbestîsine mâni 
olacak 'kayıt!ayıcı bir ifade olması, açılacak kursun maddi külfetinin işi aksatabileceği ve peşi
nen böyle bir kaydın müracaatçılara bir müşkül atmış gibi gözükerek arzu ve hevese mâni olabi
leceği kanaatiyle, tasarının daha müsait bulunduğuna ve Millî 'Eğitim Komisyonunun değiştiri-
şine uyulmaması neticesine varmıştır. 

Böylece tasarı aynen kabul edilmiş, mevzu itibariyle 'bir an evvel çıkmasının zaruretine bi
naen öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa Isunulmuştur. 

Başkan 
Hatay 
Ş. İnal 

Başkanvekil i 
Balıkesir 

F. î si iniydi 

M. Meclisi (S . 

Bu 

Say 

Kanun Sözcüsü 
Aydın 

/. Sezgin 

ısı : 125,) 

Kâtip 
Yozgat 

V. TTyaı 
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Aydın 
0. Apaydın 

Diyarbakır 
R. tskenderoğlu 

îzmir 
N. Mirkelâmoğlu 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

(liresun 
Söz hakkım mahfuz 

/ . E. Kılıçoğlu 

Ki 
A. 

Çanakkale 
Öğretmen adaylarının bir 
kurstan geçirilmesi gerek

tiği kanısındayım 
R. Sezgin 

Söz hakkım mahfuz 
(iümüşane 
AS'. Savacı 

rşehir 
Bilgin 

Denizli 
A. Şohoğlu 

istanbul 
A. Oğuz 

Mardin 
§. Aysan 

HÜKÜMHTİN TKKLİKİ 

97 sayılı Kanuna göre askerlik hizmetlerini Millî 
Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak ya
panların ilkokul öğretmenliğine tâyinleri hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 11 Ekim 1960 tarihli ve 97 
sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi gereğince 
askerlik hizmetlerini Millî Eğitim Bakanlığı em
rinde öğretmen olarak yapanlardan, öğretmen
lik meslekine girmek istiyenler, başarıları usu
lüne göre tesbit edilmiş olmak kaydı ile, ilkokul 
öğretmenliğine tâyin edilebilirler. 

MADDE 2. — Birinci madde gereğince ilk
okul öğretmenliğine tâyin olunanların, aylık al
mak suretiyle askerlikte geçen hizmetleri öğret
menlik kıdemlerine eklenir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı 
yürürlüğe girer. 

tarihinde 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

29 1962 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

Â. Eyidoğan 
Devlet Bakanı 
//. O. Bekala 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

97 sayılı Kanuna göre askerlik hizmetlerini Mil
lî Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak 
yapanların ilkokul öğretmenliğine tâyinleri hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 11 Ekim 1960 tarih ve 97 sa
yılı Kanunun geçici ikinci maddesi gereğince 
askerlik hizmetlerini Millî Eğitim Bakanlığı 
emrinde başarı ile öğretmen olarak yapanlar
dan öğretmenlik meslekine girmek istiyenler, 
yönetmeliğe göre bir kursa tabi tutulmak ve 
kurs sonunda basanları tesbit edilmiş olmak 
kaydiyle ilkokul öğretmenliğine tâyin edilebilir
ler. 

MADDE 2. — Tasarının ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının üçüncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının dördüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 125 ) 
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MALİYE KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞÎ 

97 sayılı Kanuna göre askerlik hizmetlerini Mil
lî Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak 
yapanların ilkokul öğretmenliğine tâ/yinleri hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — MÜH Eğitim Komisyonunun 
kabul ettiği 1 nci madde aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2 — Millî Eğitim Komisyonunun 
kabul ettiği 2 nci madde aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Millî Eğitim Komisyonunun 
kabul ettiği 3 ncü madde aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 4. — Millî Eğitim Komisyonunun 
kabul ettiği 4 ncü madde aynen kabul edilmiş
tir. 

^LÂN KOMİSYONUNUN 
DF/jîŞTİRÎŞİ 

97 sayılı Kanuna göre askerlik hizmetlerini "Mil
lî Eğitim Bakanlığı emnnde öğretmen olarak 
yapanların ilkokul öğretmenliğine tâyinleri hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayım : 125 ) 
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Hü. 

Devlet Bakanı 
R. Ay bar 

Millî Savunma Bakanı 
/ . Sancar 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Millî Eğitim Bakanı 
H. İncesulu 

Ticaret Bakanı 
/. Gürsan 

Güm. ve Tekel Bakanı ve 
Sa. ve So. Y. B. V. 

§. Buladoğlu 
l IJ aştıi'ma Bakanı 

(). Akyar 
Sanayi Bakanı Ba 
F. Cclikbas 

Sa 

Devlet Bakanı 
S. Kurutluoğlu 
içişleri Bakanı 
A. Topaloğlu 
Maliye Bakanı 

Ş. İnan 
Bayındırlık Bakanı 

E. Paksüt 
ve So. Y. Bakanı 

Tarım Bakanı 
C. Oral 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Ya. ve Turizm Bakanı 
7t. Evliyaoğlu 

İmar ve İskân Bakanı 
M. Güven 

\>&<i 

M. Meclisi ( S. Sayısı: İ25 ) 



Dönem : 1 
Topiant* : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa bir ge
çici madde eklenmesine dair kanun tasarısı ye Millî Savunma, Maliye 

ve Plân komisyonları raporları (1 /100) 

T. C. 
Başbakanlık 19.1.1962 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71/1371/202 

MİLLET MECLİS! BAŞKANLIĞINA 

ı Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 
Kurulunca 11.12 .1961 tarihinde kararlaştırılan «5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa bir geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik ola
rak sunulmuştur. ' 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

İsmet înönü 

GEREKÇE 

5434 sayılı Kanunun 64 neü maddesine 6306 sayılı Kanunla eklenen bir fıkra ile, uçuş, şehit
leri ile uçuş malûlleri, harb şehit ve malûlleri hükümlerinden istifade ettirilmiştir. 

Bu hüküm 1 Ocak 1950 tarihinden sonra şehidolan ve malûl olanlara şâmildir. Halbuki, bu 
tarihten daha önce ordu ve havacılık saflarında hizmet görüp yaptıkları uçuşlar esnasında düşe
rek aldıkları arıza sebebiyle malûl kalıp derece üzerinden tekaütlüğü icra edilen uçucular da mev
cuttur. 

Bunların, bir taraftan devam eden acılarını dindirm.dk, diğer taraftan zaman farkı gözetil
meksizin her uçuş kazası malûlünü aynı kanuni haklara sahip kılmak maksat ve gayesiyle 1 Ocak 
1950 den ovvel uçuş kazası geiçirip bunun neticesi malûl olanların da, harb malûlleri hükmünden 
istifade ettirilmeleri için ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyon 2.5. 1962 
Esas No. 1/100 

Karar No. 2 

Yüksek Başkanlığa 

Genel KuruLuıı 40 neı Birleşiminde kurulması kabul edilen Geçici Komisyona nıuhavvel 
1/100, 2/67, 2/79, 2/117 esas kayıt numaralı dosyalardan 1/100 numaralı ve 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa bir geçici madde eklenmesine dair olan ka-
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nun 'tasarısı kmnisyonıımuzuîi 20 . 4 . 1962 'tarihli toplantısında tetkik ve müzakere edildi. 

Mezkûr kanun tasarısının, mahiyeti itibariyle, mevcut diğer (kanun tekliflerinden farklı 
olduğu görüldüğünden Başkanlıkça havale edildiği normal komisyonlarda görüşülmesine ko
misyonumuzca karar verilmiştir. 

Gereğinin ifası dileğiyle Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan 
Ordu 

F. Gilley 

Amasya 
t. Sarıgöz 

Sözcü Kâtip 
Konya Ağrı 

/ . Barom N. Güngör 

Hatay İstanbul 
Ş. İnal M. R. Bertan 

Sakarya 
Nuri Bayar 

İmzada bulunamadı 

Adıyaman 
Mehmet özbay 

İmzada bulunamadı 
Niğde 

A. Eren 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

Millet MecUsi 
Millî Savunma Komisyonu 

Karar No : 18 
Esas No : 1/100 

t 

30 1962 

Yüksek Başkanlığa 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa bir geçici madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı, ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakleri ile komisyonumuzda görü
şüldü. 

Oeçici madde vuzuha kavuşturulmak gayesiyle «Bunların ve» ibaresinin ilâvesi ile, «6306 sa
yılı Kanunla 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesine 
eklenen «d» fıkrası hükmü aynı sebep ve tesirlerle 1 Ocak 1950 tarihinden evvel malûl ka
lanlarla bunların ve şehidol&nlann dul ve yetimleri hakkında da tatbik olunur» şeklinde değiş
tirilerek diğer maddeler de aynen ve oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna tevdi buyurulmals üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
îzmir 

M. A. Ay tas 

Ankara 
11. Ataman 

İstanbul 
M. R. Bertan 

Sözcü 
Ordu 

F. Güley 

Aychn 
H. Aydınger 

Kars 
S. öktem 

Niğde 
A. Eren 

Kâtip 
Balıkesir 

S. Koç 

İçel 
M. A. Arslan 

Kars 
B. Vural 

Amasya 
/ . Sarıgöz 

içel 
Y. Dermemcı 

Muş 
S. öztürk 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 121) 



Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 

Karar No. : 61 
Esas No. : 1/100 

10 . 9 . İ962 

Yüksek Başkanlığa 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici bir madde eklenmesi hakkın
daki Hükümet tasarısı ile Millî Savunma Komisyonunun tadil tasarısı havalesi gereğince Komisyo
numuzda Hükümet temsilcilerinin luızurlariyle tetkik ve müzakere olundu. 

1 Ocak 1950 tarihinden önceki uçuşlarda şehit olanlarla malûl kalanların 6306 sayılı Kanundan 
istifadelerini temineıı Hükümetçe hazırlanan ve Millî Savunma Komisyonunca vuzuhu temin maksa
dı ile tadil edilen kanun tasarısı mucip sebepleri ile birlikte aynen kabul edilmiş ve "Bütçe Komis
yonuna, tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar verilmiştir. 

Maliye Komisyonu 
Başkanı Başkan V. 
Kocaeli Muş Adana Çorum 

C. Bahar S. Mutlu Y. Aktimur t. Tombus 

Manisa 
V. Yalnıl 

Kütahya 
A. Erheh 

Zonguldak 
K. TeMn Müftüoğlu 

Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Plân Komisyonu 
Esas No. : 1/100 
Karar No. : 46 

27 . 3 . 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş olan, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı Emekli Sandığı ve Maliye temsilcileri bulundukları hal
de tetkik ve müzakere edildi. 

5434 sayılı Kanunun 64 ncü maddesine 6306 sayılı Kanunla bir fıkra eklenmiş, uçuş şehitleri 
ile uçuş malûlleri, lıarb şehit ve malûlleri hükümlerinden istifade ettirilmiştir. Ancak, bu kanun 
1 Ocak 1950 tarihinden sonra şehit veya malûl olanlara şâmil tutulmuştur, böylece bu tarihten 
evvel şehit veya malûl olanlarla sonradan olanlar arasında bir fark yaratılmıştır-. 

Mezkûr kanun tasarısı bu farkın izalesine matuftur. 
Komisyonumuzda yapılan müzakerede tasarının geçici maddesinde vuzuh verme bakımından 

Millî Savunma Komisyonunca ilâve edilen (bunların ve) ibaresi uygun görülmüştür. 
1 Ocak 1950 tarihinde yürürlüğe giren 6306 sayılı Kanun, eskilere de teşmil edilince tekrar 

bir farklı zümrenin meydana geleceği komisyonumuzca dikkate alınmıştır; şöyle ki, 1950 den ev
vel şehit ve malûl olanlara bâzı haklar tanınmıştır. Bu haklara ilâveten 6306 sayılı Kanunun ta
nıdığı haklar da ilâve edilince bu defa 1950 den evvelkiler daha avantajlı vaziyete gelebilecektir. 

M. MeclM ( S . Sayısı: 121) 
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Asıl gaye farklı bir durumu ortadan kaldırmak olduğuna göre, geçici maddeye ikinci bir fıkra 
eklenmesi komisyonumuzca yerinde mütalâa ddilmiştir. Bu fıkra ile 1950 den evvelkilerin duru
mu 1950 den sonra şehit düşen veya malûl kalanların durumlarına tadilen iblâğ olunmaktadır. 
Bununla beraber eğer 1950 den evvelki bir şehidin veya malûlün durumu bu iblâğ ile daha dûn 
bir vaziyete düşüyorsa bu da müktesep bir hakkın elden alınması gibi olacağından fıkranın so
nuna; («Şu kadar ki, tadilen bağlanacak aylıklar (Harb malûllüğü zammı dâhil) evvelki aylıkları 
miktarından az olamaz») ibaresi eklenmiştir. 

Bu tadille gayeye daha âdil bir şekilde varılacağı kanaatiyle değiştirilen tasarı metninin diğer 
maddeleri aynen kabul edilmiş. Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. ' ' . , 

Başkan Başkan V. Sözcü Kâtip 
Hatay Balıkesir Ordu Yozgat 
8. tnal F. Islimyeli A. 77. Onat V. Uyar 

i Denizli 
A. Şohoğlu 

Kırşehir 
Muhalifim. 
A. Bilgin 

Maraş 
A. Karaküçük 

İmzada bulunamadı. 

Trabzon 
A. Şener 

Konya 
R. Özal 

Sakarya 
N. Bayar 

İmzada bulunamadı. 

Gümüşane 
S. Savacı 

Konya 
77. C. Yılmaz 

Siirt 
A. Yaşa 

İstanbul 
A. Oğuz 

Maraş 
E. Kaplan 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 121) 





— 6 
HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa tir geçici madde eklenmesine dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki geçi
ci madde eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE — 6306 sayılı Kanunla 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanununun 64 ncü maddesine eklenen (d) 
fıkrası hükmü aynı sebep ve tesirlerle 1 Ocak 
1950 tarihinden evvel malûl kalanlarla şehit 
olanlann dul ve yetimleri hakkında da tatbik 
olunur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımını takibeden 
ay başında yürürlüğe girer. 

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

11 .12 .1961 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
N. Ökten 

Adalet Bakanı 
S. Kurutluoğlu 

İçişleri Bakanı 
A. Topaloğlu 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

A. Eyidoğan 

Devlet Bakanı 
A. Doğan 

Devlet Bakanı 
İV. 8u 

Millî Savunma Bakan V. 
A. Doğan 

Dışişleri Bakanı 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTÎBÎîŞl 

5431 sağılı ^Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa bir geçici madde eklenmesine dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hükümet tasarısının birinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — 6306 sayılı Kanunla 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 64 ncü maddesine eklenen «d» 
fıkrası hükmü aynı sebep ve tesirlerle 1 Ocak 
1950 tarihinden evvel malûl kalanlarla bunla
rın ve şehidolanların dul ve yetimleri hakkın
da da tatbik olunur. 

MADDE 2. — Hükümet tasarısının ikinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümet tasarısının üçüncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanı 
H. İncesulu 

Ticaret Bakanı 
/ . Gürsan 

Güm. ve Tekel Bakanı 
§. Buladoğlu 

Ulaştırma Bakanı 
C. Akyar 

Sanayi Bakanı ve 
Dışişleri B. V. 

F. Çelikba§ 
Ba. Ya. ve Turizm Bakanı îmar ve îskân Bakanı 

K. Evliyaoğlu M. Güven 

Maliye Bakanı V. 
§. Buladoğlu 

Bayındırlık Bakanı 
E. Paksüt 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
8. Seren 

Tarım Bakanı 
C. Oral 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 
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MALİYE KOMİSYONUNUN DEÖtŞTİ İ iM 

5134 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emeldi Sandığı 
Kanununa bir geçici madde eklenmesine dair 

kamın tasarısı 

MADDE 1. — Millî Savunma Komisyonunun 
1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇÎOİ MADDE — Millî Savunma Komis
yonunun geçici maddesi aynen kabul (edilmiştir. 

MADDE 2. — Millî Savunma Komisyonunun 
2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millî Savunma Komisyonunun 
3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

PLÂN 'KOMİSYONUNUN DEĞtfŞTİR'ÎŞİ 

5131 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa bir geçici madde eklenmesine dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir. 

GEÇÎOt MADDE — 6306 sayılı Kanunla 
5434 sayılı T. O. Emekli Sandığı Kanununun 
64 ncü maddesine eklenen (D) fıkrası hükmü 
aynı seben ve tesirlerle 1 Ocak 1950 tarihimden 
evvel malûl kalanlarla bunların ve şehidolanla-
rm dul ve yetimleri hakkında da tatbik olunur. 

Ancak 1 . 1 . 1950 tarihinden önceki hüküm
lere göre bağlanmış olan şehit dul ve yetimleri 
ile malûl aylıkları mezkûr tarihten sonra aynı 
rütbe ve durumdaki emsallerine 5434 sayılı Ka
nuna göre bağlanacak miktarlara tadilen itylâğ 
olunur. Şu kadar ki, tadilen bağlanacak ay
lıklar (Harb malûllüğü zammı dâhil) evvelki 
aylıkları miktarından az olamaz. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Toplantı : 2 MlLLET MECLÎSİ S Sayısı : 19 a I nci ek 

Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Ferit Alpiskender ve 4 arkadaşı
nın, Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimine dair 304 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifine dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Anayasa Komisyonu 

raporu (2/337) 
(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 88) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 19 . 2 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Swyt:1818 

MİLLET MEOLtSÎ BAŞKANLIĞINA 

tlgi : e> . 2 . 1963 gün ve 3507-17158-2/337 sayılı yazınıza karşılıktır. 
24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimi Kanununun 4 ncü 

maddesi Ûe 2 nci geçici maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin, Millet Meclisince 
kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 19 . 2 . 1963 tarihli 47 nci Birleşi
minde değiştirilerek açık oyla kabul edilmiştir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Suad Hayri Ürgüplü 

Not : 

Açık oy neticesi : (141) 
Madde 1. — 

Kabul : 124 
Ret : 12 
Çekinser : 3 
Boş : 2 

Açık oy neticesi : (139) 
Madde 2. — 

Kabul •:• 125 
Ret : 11 
Çekinser i 3 



MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METÎN 

24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet 
Senatosu üyelerinin seçimi Kanununun 4 ncü 
maddesi ile 2 nci geçici maddesinin değiştirilmesi 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 
sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Seçimi 
Kanununun 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 4. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri
nin üçte birinin yenilenmesi için yapılacak ilk 
seçimin başlangıç tarihi, Cumhuriyet Senatosu 
üyeleri için yapıttan ilk seçimin oy verme tari
hinden sonraki ikinci yılın 15 Ağustos günü
dür; Ekim ayının 15 ini takibeden ilk Pazar 
günü oy verilir. 

Cumhuriyet Senatosu üyelerinin üçte biri
nin yenilenmesi için daha sonraki seçimler iki
şer yıl ara ile olur. Bu seçimlerin başlangıç gü
nü ille oy verme günü, 1 nci fıkrada gösterilen 
günlerdir. 

MADDE 2. — 1 nci maddede sözü geçen ka
nunun 2 nci geçici maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Geçici madde 2. — Genel oyla seçilmiş olan 
Cumhuriyet Senatosu üyeleri için iki yıl sonra
ki birinci yenileme ve dört yıl sonraki ikinci 
yenileme, bu kanuna ekli 2 sayılı listedeki (A), 
(B) ve (C) grupları arasında, Cumhuriyet Se
natosunun özel birleşiminde Başkan tarafından 
yapılacak ad çekme ile belli olur. Birinci yeni
lemeye tabi olmuş bulunan grup, ikinci yenile
me için ad çekmeye girmez. 

îld. yıl sonra yenilenmesi gereken Cum
hurbaşkanınca seçilmiş üyelerin üçte birinin 
tesbiti için ad çekme, 1 nci fıkrada söz konusu 
birinci yenileme için yapılacak ad çekme ile ay
nı günde yapılır. 

1 nci fıkrada söz konusu ikinci yenileme 
için yapılacak ad çekme ile aynı günde de, Cum
hurbaşkanınca seçilmiş üyelerin üçte biri için 
ikinci ad çekme yapılır. 2 nci fıkrada söz ko
nusu ad çekme ile görevi sona ermiş bulunan
ların yerine seçilmiş olanlar, işbu fıkrada bahis 
konusu ad çekmeye girmezler. 

2 — 
CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet 
Senatosu üyelerinin seçimi Kanununun 4 ncü 
maddesi ile 2 nci geçici maddesinin değiştirilmesi 

hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 
sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Seçimi 
Kanununun 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Madde 4. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri
nin üçte birinin yenilenmesi için yapılacak ilk 
seçimin başlangıç tarihi, ikinci yılın tamamlan
masından sonraki 30 Mart günüdür; Haziran 
ayının ilk Pazar günü oy verilir. 

Cumhuriyet Senatosu üyelerinin üçte biri
nin yenilenmesi için daha sonraki seçimler iki
şer yıl ara ile olur. Bu seçimlerin başlangıç 
günü ile oy verme günü, 1 nci fıkrada gösteri
len günlerdir. 

MADDE 2. — 1 nci maddede sözü geçen 
kanunun 2 nci geçici maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Geçici madde 2. —• Genel oyla seçilmiş olan 
Cumhuriyet Senatosu üyeleri için iki yıl son
raki birinci yenileme ve dört yıl sonraki ikinci 
yenileme, bu kanuna ekli 2 sayılı listedeki (A), 
(B) ve (C) grupları arasında, Cumhuriyet Se
natosunun özel birleşiminde Başkan tarafından 
yapılacak ad çekme ile belli olur. Birinci yeni
lemeye tabi olmuş bulunan grup, ikinci yeni
leme için ad çekmeye girmez. 

İki yıl sonra yenilenmesi gereken Cumhur
başkanınca seçilmiş üyelerin üçte birinin tesbiti 
için ad çekme, 1 nci fıkrada söz konusu birinci 
yenileme için yapılacak ad çekme ile aynı gün
de yapılır. 

1 nci fıkrada söz konusu ikinci yenileme 
için yapılacak ad çekme ile aynı günde de, 
Cumhurbaşkanınca seçilmiş üyelerin üçte biri 
için ikinci ad çekme yapılır. 2 nci fıkrada söz 
konusu ad çekme ile görevi sona ermiş bulu
nanların yerine seçilmiş olanlar, işbu fıkrada 
bahis konusu ad çekmeye girmezler. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 19 a 1 nci ek) 



Millet Meclisi Metni 

2 ve 3 ncü fıkralar gereğince yenilenmesi 
gereken Cumhurbaşkanınca seçilmiş Cumhuri
yet Senatosu üyelerinin görev süresi, 1 nci fık
rada söz konusu ad çekmelerden sonra genel oy
la yapılan seçimin oy verme günü sona erer. 

Cumhurbaşkanınca seçilip de 2 ve 3 ncü fık
ralar gereğince yapılan ad çekmelere giren, an
cak, bu ad çekmelerin her ikisinin sonucunda 
da seçimi yenilenmemiş olan üyelerin görev sü
resi de, 1 nci fıkra gereğince yapılan her iki ad 
çekmede kendisine isabet etmemiş olan grup 
için genel oyla yapılacak seçimin oy verme gü
nü sona erer. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı için ad çekme 
işlemleri hiçbir halde uygulanmaz. 

3 — 
I C. Senatosu metni 

2 ve 3 ncü fıkralar gergince yenilenmesi 
gereken Cumhurbaşkanınca seçilmiş Cumhuri
yet Senatosu üyelerinin görev süresi, 1 nci fık
rada söz konusu ad çekmelerden sonra genel 
oyla yapılan seçimin oy verme günü sona erer. 

Cumhurbaşkanınca seçilip de 2 ve 3 ncü fık
ralar gereğince yapılan ad çekmelere giren, an> 
cak, bu ad çekmelerin her ikisinin sonucunda 
da seçimi yenilenmemiş olan üyelerin görev sü̂  
resi de, 1 nci fıkra gereğince yapılan her iki ad 
çekmede kendisine isabet etmemiş olan grup 
için genel oyla yapılacak seçimin oy verme gü* 
nü sona erer. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı için ad çekme 
işlemleri hiçbir halde uygulanmaz. Hakkında 
ad çekme işleminin uygulanması yukardaki fık
ralar gereğince gerektiği halde, Cumhuriyet 
Senatosu Başkanı olduğu için bundan istisna 
edilen Cumhuriyet Senatosu üyesinin görev sü
resi de 5 nci fıkrada gösterilen günde sona 
erer. 
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Anayasa Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 

Esas No: 2/337 
Karar No: 17 

25 . 4 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosu A. P. Grupu Başkanı Cumhuriyet Senatosu Manisa Üye
si Ferit Alpiskender, Cumhuriyet Senatosu Grupu Başkanvekili Cumhuriyet Senatosu Konya Üye
si Sedat Çumralı, Cumhuriyet Senatosu Y. T. P. Grupu Başkanı Cumhuriyet Senatosu Tokat Üyesi 
Osman Haeıbaloğlu, Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Niyazi Ağırnash ve Cumhuriyet Senatosu 
Niğde Üyesi İzzet Gener'in Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimine dair 304 sayılı Kanunun 4 
ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 25 Ekim 1962 tarihli kanun teklifine mütaallik olarak Mil
let Meclisi Genel Kurulunca kabul edilmiş olan metnin 1 nci ve 2 nci maddelerini değiştiren Cumhu
riyet Senatosu Genel Kurulunca kabul edilmiş bu maddeleı-e ilişkin metinlerin benimsenmemesi ge
rektiğine, Millet Meclisindeki genel eğilime uymak bakımından karar vermiştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Anayasa Komisyonu Başfc 
Tekirdağ 

Muhalifim 
Hayrı Mumcuoğlu 

Ankara 
F. Börekçi 

:anı Sözcü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

Malatya 
M. Delikaya 

İmzada hazır bulunamadı. 

M. 

Bı ı raporda Kâtip 
Kars 

Kemal Güven 

Çorum 
/. Tombuş 

Mardin 
Ali Arıkan 

Afyon K. 
Muhalifim 

11. Nur Baki 

Kastamonu 
A. özdikmenli 

İmzada hazır bulunamadı 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

YBTMlŞDOKUZUNCU BİRLEŞİM 

29 . 4 . 1963 Pazartesi 

Saat : 14,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında Başkanlık Divanı tezkeresi 
(3/561) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan 
Şenin, Dilekçe Karma Komisyonundan istifa 
ettiğine dair önergesi (4/202) 

3. — Erzurum Milletvekilliğinden çekilmiş 
bulunan Cevat önderin yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkındaki Başbakanlık tez
keresinin Başbakanlığa geri gönderilmesine dair 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon Başkanlığı tezkeresi (3/478) 
(3/562) 

B - ÎKÎNGİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 
1. — Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1960 ve 

daha önceki bütçe yıllarına ait bir kısım vergi 
borçlarının tasfiyesi hakkında kanun tasarısı 
(1/201) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-

lıçoğlu'nun, Doğu - Karadeniz bölgesinde bir 
kâğıt hamuru fabrikası kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/486) 

2. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, son iki ay içerisinde, kaç vali ve 
kaymakamın yerlerinin değiştirildiğine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/490) 

3. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'm, Er
demli İmamı İshak Özbek'in, 1962 yılı Ağustos 
ve Eylül aylarına ait, maaşlarının zamanında 
ödenip ödenmediğine dair İçişleri ve Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/493) 

4. — Van Milletvekili Muslin Görentaş'm, 
Van ilinden 1961 yılı zarfında, İranlılar tarafın

dan ne miktar hayvan çalındığına dair İçişleri 
ve Dışişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/496) 

5. — Rize Milletvekili Arif Hikmet Günerln, 
Doğu - Karadeniz bölgesinde kurulması düşünü
len kâğıt hamuru yerinin tesisinin tesbit edi
lip edilmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/498) 

6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta akan ve 
mikrop saçan dere ve lâğımlar hakkında ne dü
şünüldüğüne dair, Bayındırlık ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/500) 

7. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Doğu.- Karadeniz bölgesi seferlerine, ihtiya
ca cevap verecek adedde ilâve gemi tahsisi cihe
tine gidilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/502) 

8. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
ın, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, ve Eskişe
hir belediye hudutları dâhilinde, son üç yılın 
son dört ayında, aydınlatma, ısıtma ve temizlik 
gibi işler için ne miktar elektrik enerjisi har
candığına dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/503) 

9. — İstanbul Milletvekili Ömer Zekâi 
Dorman'ın, Türkiye/de her hangi bir i§ kolun
da hafta tatili yapmaksızın günde 12 saat ça-
laştırılan işçi bulunup bulunmadığına dair Ça
lışma ve Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/506) 

10. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, orman politikasına yön verecek prensiplerin 
tahakkuku için gerekli özel kanunların hazır
lanması hususunda bir çalışma olup olmadığına 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/508) 

11. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Türk Ansiklopedisinin kaç fasikülde tamamla
nacağına ve devamlı bir yazı kadrosunun bulu
nup bulunmadığına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/509) 



12. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
yeniden hangi şehirlerde ne miktar noterlik ih
das edildiğine ve bunlara hangi ölçülere göre 
tâyin yapıldığına dair, Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/510) 

13. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'ın, Türkiye'de bir dil buhranı olup olma
dığına dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/511) 

14. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Mehmet Kavala'ya, usulsüz olarak, altı milyon 
lira ödendiği hakkındaki iddianın doğru olup 
olmadığına dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/513) 

15. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Üniversite ve yüksek okullara giremiyenler için 
ne tedbir alındığına ve gece üniversiteleri ile ge
ce yüksek okulları, açılması hakkında ne gibi 
çalışma yapıldığına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/514) 

16. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Doğu - Anadoluda çiftçi ailelerine, kuraklık se
bebiyle kredili olarak verilen buğdayın- bedeli
nin alınmaması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/515) 

17. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'nın, De
nizyolları İşletmesi Hopa Acentalığına kimin tâ
yin edildiğine ve tâyin şekline dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/517) 

18. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, senatör ve milletvekillerine silâh taşıma 
ruhsatı verilip verilmiyeceği hususunda ne dü
şünüldüğüne dair İçişleri Bakanında sözlü so
rusu (6/518) 

19. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Soğuk Hava Deposu inşaatı
nın ne sebeple durdurulduğuna dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/519) 

20. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Basma Fabrikası Anonim Şir
ketinin ne sebeple feshedildiğine dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/520) 

21. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'nm, 
Bolu ve Giresun Orman Başmüdürlerinin hangi 
tarihlerde ve ne sebeplerle görevlerinin değiş
tirilmiş olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/521) 

22. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Emirdağ'ın Yukarı Pîribeyli köyün
den ömeroğlu Abdil Yanar'm, 9.1.1988 tari-

2 — 
I hinde Jandarma Karakoluna götürülmesi sebe

bine dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/522) 

23. — Erzincan Milletvekili Hüsamettin 
Atabeyli 'nin, Erzincan merkez ilçesi ile Çen
tiğe bucağı arasında yapılan Fırat 1. ve Fırat 
2. köprülerinin imlâ işinin yapılmaması sebebi
ne dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/523) 

24. — Antalya Milletvekili İhsan Ateöv'ün, 
5618 sayılı Kanuna ek 2 nci maddesinin harfiyen 
tatbik edilip edilmediğine dair İmar ve iskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/124) 

25. — Kastamonu Milletvekili Osman Zeki 
Oktay'ın, Kastamonu'da inşasına başlanıp son
radan durdurulan soğuk hava deposunun ikma
linden vazgeçildiğinin doğru olup olmadığına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/525) 

26. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'-
ın, enstitü mezunlarına teknisiyen unvanı veril
mesi ve ücret baremlerinin tesbit edilmesi husu
sundaki 7 nci Millî Eğitim Şûrası kararının tat
biki için bir çalışma olup olmadığına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/527) 

27. — Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'-
ün, iktisadi ve sosyal dâvaların Jıalli istikame
tinde ne gibi müessir tedbirler alındığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/528) 

28. — Edirne Milletvekili Talât Asal'ın, 3008 
sayılı İş Kanununun 13 ncü ve 16 nci maddele
rine istinaden iş yerlerinden çıkarılan işçilerin, 
işlerine iadesi hususunda bir prensip karan 
olup olmadığına dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/529) 

29. —- Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın, Sumucak - Osmancık - Amasya demiryolu 
yapımını 5 senelik plândan çıkarılıp çıkarıl
madığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu. (6/530) 

30. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, M. D. O. nun re ve M. D. O cuların 
kimler olduğuna dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/531) 

31. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin Sa-
vacı'nın, Gümüşane ilinin kalkınmasının hangi 
bölge içinde tertiplendiğine dair Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü sorusu. 
(6/532) 



- a -
â2. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-

nın, Tokat'ın Artova Sulusaray bucağını ta-
Jriben Çekerek hududuna kadar olan yolun 
noksan kalan kısmının ne zaman yapılacağına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/533) 

38. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Ayırma Meclisi tarafından göreve alınmasına 
karar verilen Mesut Ozansü'nün hâkimliğe tâ
yin edilmemesi sebebine dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/534) 

34. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
yurtlarda vuku bulan keyfî ve huzur bozan 
hareketlerin sorumluları hakkında ne gibi bir 
işlem yapıldığına dair Millî Eğitim'Bakanından 
sözlü sorusu (6/535) 

35. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'-
ın, idam edilen Başvekil ve vekillerin gömül
düğü yerlerin bildirilmesine ve ailelerine ziya
ret imkânının verilip verilmiyeceğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/536) 

36. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın, Ortaköy teelf on konuşmaları için neden 
tarife düzenlenmediğine ve Çorum ili telefon 
şebekelinin genişletilmelinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/537) 

37. — Çankırı Milletvekili Şaban Keskinin, 
yazılı sorusuna uzun zamandan beri cevap ve
rilmemesi sebebine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/538) 

38. — Tokat Milletvekili Reşit önderin, An
kara'nın ilk, orta ve liseleri ile sanat enstitü
lerinde görevlendirilen Millî Eğitim ve diğer 
bakanlıklar mensubu memurlara ve bunlara 
ödenmekte olan ücrete dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/539) 

80. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
Ankara Adliyesi kadrosunda olup Adalet Ba
kanlığı merkez dairelerinde çalıştırılan başkâ
tip, başkatip muavini ve zabıt kâtiplerine dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/540) 

40. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Erzurum'da bir çimento fabrikası kurul
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/541) 

41. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Ankara'da gecekondularda oturanlara elektrik 
ve su verilmesinin mümkün olup olmadığına 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/542) 

42. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı* 
kan'ın, Silopi, Cizre, İdil, Nusaybin ve Midyat 
mahkemelerinde nakdî kefaletin şahsi kefalete 
çevrildiğinin doğru olup olmadığına dair Ada
let Bakanından sözlü sorusu (6/543) 

43. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Karayollarında tatbik edilen Trafik Tüzüğünün 
66 ve 67 nci maddelerinin ihtiva ettiği hüküm
lerin memleketimize ithal edilen çift dingilli 
yük araçlarının yük taşıma vasfına uygun olup 
olmadığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/544) 

44. —- Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Aydın'in Bozdoğan ilçesi Müftüsü Hüseyin 
övünçlü'nün ne sebeple vekâlet emrine alındı
ğına dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/545) 

45. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Bozdoğan ilçesi kaymakamının, bu ilçeye ne 
zaman tâyin edildiğine ve buradan ne gibi se
beple nakledildiğine dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/546) 

46. — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol'-
un, 27 Mayıs 1960 İhtilâlinden sonra İzmit 
Kâğıt Fabrikasında işlerine son verilen memur 
ve işçi sayısına dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/547) 

47. — Muş Milletvekili Sami Öztürk'ün, kış
ların uzun ve sert geçtiği bölgelerde vatan
daş gücünün değerlendirilmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/548) 

48. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Denizli Lisesine bağlı ortaokul ile Merkez Or
taokulunda kaç saatlik evişi dersi olduğuna ive 
buna mukabil kaç öğretmeni bulunduğuna dair, 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/549) 

49. — İstanbul Milletvekili Ömer Zekâi Dor-
man'ın, Emekli subaylar için İstanbul'da yapı
lan blok apartmanların belediye ve bayındır
lık işlerinin düzene konulması mevzuunda ne 
düşünüldüğüne dair, İmar ve İskân ve Bayın
dırlık Bakanlarından sözlü sorusu (6/550) 

50. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Tokat'ın Pazar bucağının bugüne kadar il
çe olmaması sebebine dair, İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/551) 

51. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Ankara'da, iki iş verenin, Ankara Gazeteciler 
Sendikası Başkanını dövmeye teşebbüs •ttikH-



rinin doğru olup olmadığına dair, Çalışma Ba
kanından sözlü sorusu (6/552) 

52. — Erzurum Milletvekili Giyasettin Ka-
raca'nm, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölge-
ltrinde, 1962 yılı içinde çiftçi ve muhtaç halka 
dağıtılan hayvan yemi ve buğday bedellerinin 
affının düşünülüp düşünülmediğine dair, Ta
rım ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/553) 

53. — Hatay Milletvekili Saki Zorlu'mm, 
T.C. Ziraat Bankasının küçük çiftçiye kredi te
mini görevini tam mânasiyle yapıp yapmadı
ğına dair, Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/554) 

54. — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, 6753 sayılı Kanuna göre açılması gere
ken sağlık memurları tekâmül kurslarına dair, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/555) 

55. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
şehirler üzerinde uçuşu menedici bir hüküm olup 
olmadığına ve Ankara üzerinde çarpışarak dü
şen tayyare olayına dair, Millî Savunma ve 
Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/556) 

56. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğde ilinin, turizm, imar, sağlık ve eğitim 
hizmetlerinde, istemiş olduğu yardımların ya
pılması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Basın - Yayın ve Turizm, îmar ve îskân, Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Millî Eğitim bakanla
rından sözlü sorusu (6/558) 

57. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın Zile - Çekerek yolu noksanlarının ne za
man yapılacağına dair, Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/559) 

58. — Afyon Karahisar Milletvekili Veli 
Başaran'm, Afyon Karahisar Çocuk Esirgeme 
Kurumunda vukubulan tecavüz olayına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/560) 

59. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, geoe öğrenimi yapan meslekî ve teknik 
öğretim okullarında, mesai saatleri dışında ça
lıştırılan öğretmen ve memurlara ücret ödene
ceği hakkında bir karar olup olmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/561) 

60. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, 27 Mayıs 1960 tarihini takiben kimler 
hakkında ve ne miktar üzerinden haksız ikti
sap dâvası açıldığına dair Adalet Bakanından 
sözlü sorusu (6/562) 

4 — 
61. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 

Milletvekillerinin yabancı sefaretlerle temasları
nın ne suretle temin edildiğine dair, Dışişleri 
ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu. (6/563) 

62. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Afyon Karahisar'a Hazine Avukat
lığına kimin tâyin edildiğine ve bu tâyinde si
yasi bir tesir olup olmadığına dair, Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/565) 

63. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Afyon Karahisar Adliyesine 1962 yılı 
içerisinde kimlerin hangi ölçülere göre atandı
ğına dair, Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/566) 

64. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 
muaddel 13 noü maddesindeki mülkiyetin ispa
tı hakkındaki hükümlerin değiştirilmesi veya 
yeni esaslara bağlanması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair, Başbakandan sözlü sorusu 
(6/567) 

65. — Siirt Milletvekili Cevdet Aydın'ın, 
Sason Ecesi C. Savcısı ile Yargıcının, Jandar
ma Karakol Kumandanı ve 4 jandarma eri ta
rafından dövüldükleri hakkındaki neşriyatın 
vâridolup olmadığına dair İçişleri ve Adalet 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/568) 

66. — Bingöl Milletvekili Sıddık Aydar'ın, 
20 . 2 . 1963 tarihinde Ankara'da yapılan Eği
tim mitingine katılan binlerce öğretmenin Ba
kanlık üzerinde ne gibi bir intiba bıraktığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/569) 

67. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
belediye zabıta memurlarının yeknesak kıyafet
te olmalarının temini ile fazla mesai ücreti ve
ya yıpranma zammı verilmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/571) 

68. — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, merkez teşkilâtında çalışanlardan ka
çının ek görev kadırolariyle hangi okullarda 
kaçar saat ders okuttuklarına ve ücretli veya 
maaşlı olarak birden fazla ek görevi olan kaç 
memur bulunduğuna d.air Millî Eğitim Baka
nmdan sözlü sorusu (6/572) 

69. — Siirt Milletvekili Süreyya öner'in, 
Siirt ilinin Batman ilçesine bağlı Şikeftan kö
yü nüfusuna ve sakinlerinin mesken olarak 



mağaralarda yaşadıklarının doğru olup olma
dığına dair İmar ve İskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/573) 

70. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin '-
in, Kastamonu - Cide arasındaki Devlet yolu
nun, Karayollarıııca kış mücadelesine tabi tu
tulan yollar arasına alınmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/574) 

71. — Sakarya Milletvekili Muslihittin Gü-
rer'in, Tren ücretlerinde yapılan tenzilâtın 
Adapazarı - Haydarpaşa arasında neden tat
bik edilmediğini dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/575) 

72. — Muş Milletvekili Sami Öztürk'ün, 
Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alı
nacak tedbirlerle yapılacak yardımlar hak
kındaki Kanun gereğince evvelce başlanıl
mış olan inşaatın devamı için ne düşünüldüğü
ne dair imar ve îskân Bakanından sözlü so
rusu (6/576) 

73. — Ordu Milletvekili Yusuf İzzettin A&a-
oğlu'nun, Belediye hudutları içine mahalle ola
rak alınmakla beraber imar plânı dışında ol
duklarından belediye hizmetlerinden mahrum 
bulunan mahallelerin muhtaç halkının yakacak 
ve zati ihtiyaçlarının köy tarifesine tabi bulun
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/577) 

74. — Ordu Milletvekili Yusuf İzzettin Ağa-
oğlu'nun, Kadıköy ilçesi, Kâğıthane Belediyesi 
sınırları dâhilinde kaç aded gecekondu ve ne 
miktar nüfus bulunduğuna ve yol, okul ve di
ğer ihtiyaçların sağlanması istikâmetinde halk
la yardımlaşma gayret ve hazırlıkları yapılıp 
yapılmadığına dair İçişleri ve İmar ve İskân 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/579) 

75. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli'nin, 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünde, meteoroloji 
sahasında yetişmiş mühendis veya yüksek mü
hendis istihdam edilip edilmediğine ve teknik 
eleman yetiştirilmesinin düşünülüp düşünül
mediğine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/580) 

76. — İstanbul Milletvekili Muhiddin Gü
venin Hazineye intikal etmiş bulanan Ankara 
Varlık mahallesindeki evlere yerleştirilen aile
lerin adedine ve bunların durumlarına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/581) 

77. — İstanbul Milletvekili Vahyi Özararîû, 
İstanbul'un Sağmalcılar köyü ile Göktepe na
hiyesinin su ihtiyacının halli için ne düşünüldü
ğüne ve bu yerlere birer sağlık merkezi açılma
sına lüzum görülüp görülmediğine dair İmar ve 
İskân, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/582) 

78. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya ilinin imar plânında, son üç yıl içinde, 
kaç defa tadilât yapıldığına dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/583) 

79. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Gazipaşa ovasındaki akarsuların ıslahı ile ova
nın sulanması konusunda ne düşünüldüğüne dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/584) 

80. —Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Serik ilçesi içme suyunun ihtiyaca cevap ver
mediği konusunda bir talep yapılıp yapılmadı
ğına ve elektrik üretiminin ihtiyaca yeter olup 
olmadığına dair, İmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/585) 

81. — Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin'in, 
komisyon çalışmalarının Genel Kurul çalışma
larına dâhil olup olmadığına dair Millet Meclisi 
Başkanından sözlü sorusu (6/586) 

82. — Balıkesir Milletvekili Celâlettin Uzer'-
in, tarımsal plânlamaya yarar bir harita veya 
rapor bulunup bulunmadığına ve 5 yıllık plâna 
göre tarıma ayrılan ödeneğin hangi ölçülere gö
re tarımsal çalışmaya yatırılacağına dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/587) 

83. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, ormanların korunması ve orman böl
gesinde yaşıyan vatandaşların geçimlerinin te
mini için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/588) 

84. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Gümüşhacıköy ve Göynücek ceza evlerinin ıs
lahı veya yeniden inşası hakkında ne düşünül
düğüne dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/589) 

" 85. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
Ankara'nın Varlık mahallesindeki göçmen ev
lerinin hangi tarihte ve ne maksatla yapıldığı
na ve halen bu evlerde oturanlara dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/590) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 



1. — 97 sayılı Kanuna göre askerlik hizmet
lerini Millî Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen 
olarak yapanların ilkokul öğretmenliğine tâyin
leri hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/232) 
(S. Sayısı : 125) [Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1963] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 
1. — Tokat Milletvekili Ali Dizman'ın, Ka

nunu Medeninin sureti meriyet ve şekli tatbiki 
hakkındaki 864 sayılı Kanunun 16 ncı madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/291) (S. Sayı
sı : 129) [Dağıtma tarihi : 4 . 4 . 1963] 

2. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 
69 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına bağlı öğretim ve araştırma hastanele
rinde çalışanlara tazminat verilmesi hakkında 
kanun teklifine dair Cumhuriyet Senatosunca 
kabul edilen metin ile Millet Meclisinin değiş-
tiıişi ve Karma Komisyon raporu (2/52) (S. 
Sayısı: 221 e 3 ncü ek) [Dağıtma tarihi: 9 . 4 . 
1963] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Os
man Saim Sarıgöllü ve 2 arkadaşının, 27 Ma
yıs 1960 tarihinden sonra nezaret altına alınan
ların haklarının iadesine ait kanun teklifi ile 
İçel Milletvekili Mazhar Arıkan ve 22 arkada
şının, 27 Mayıs 1960 tarihinden sonra görevle
rinden uzaklaştırılan memurlar hakkında ka
nun teklifleri ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları. (2/34, 2/309) (S. Sayısı : 137) [Da
ğıtma tarihi : 12 .4 .1963] 

4. — Temsilciler Meclisi eski Üyesi Remsiye 
Batırbaygil'in, Kurucu Meclis Dilekçe Komis
yonunun 2.9.1961 tarihli haftalık karar cetvelin
deki 23 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları. (M. Meclisi 4/3, O. Senatosu 
4/5) (S. Sayısı : 142) [Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1963] 

5. — 6343 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesiyle 23 ncü maddesine bir fık
ra eklenmesi ve 43 ncü maddesinin kaldırılması 
hakkında kanun tasarısına dair C. Senatosunca 
yapılan değişiklik hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Tarım Komisyonu raporu 

(1/250) (S. Sayısı: 265 e ek) [Dağıtma tarihi: 
12 . 4 . 1963] 

6. — 5.1.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Ka
nununa ek kanun tasarısına dair Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklik hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Plân 
Komisyonu raporu (1/167) (S. Sayısı : 314 • 
ek) [Dağıtma tarihi : 15.4.1963] 

7. — Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan 
Şen ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 80 ve 92 
nci maddelerinin değiştirilmesine dair olan ka
nun teklifinin C. Senatosunca değiştirilen ve 
Millet Meclisince benimsenmiyen metni hakkın
da Karma Komisyon raporu ile Millet Meclisi, 
Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon me
tinleri (M. Meclisi 2/77, C. Senatosu 2/8) (S. 
Sayısı : 8 e 4 ncü ek) [Dağıtma tarihi : 17 . 4 . 
1963] 

8. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, 
Ordu Dahilî Hizmet Kanununun 33 ncü mad
desi sonuna bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu, 
(2/435) (S. Sayısı : 147) [Dağıtma tarihi : 
18.4.1963] 

X 9. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1955 
yılı mütedavil sermaye hesaplarına mütaallik 
bilanço ile murakıp raporlarının gönderildiğine 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Türk Tütün Li
mited Şirketinin 1955 yılı bilançosu ile mura
kıp raporunun gönderildiğine dair Başbakanlık 
tezkeresi ile Tekel Genel Müdürlüğünün 1955 
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Tekel Genel Müdürlüğü 1955 malî 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/98, 3/99, 3/103, 1/49) 
(S. Sayısı: 149) [Dağıtma tarihi : 25 .4.1963] 

X 10. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1956 
yılı mütedavil sermaye hesaplarına mütaallik 
bilanço ile murakıp raporlarının sunulduğuna 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Tekel Genel Mü
dürlüğünün 1956 malî yılı Kesinhesabına ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Tekel Genel Mü
dürlüğünün 1956 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/111, 
3/469, 1/56) (S. Sayısı : 150) [Dağıtma tarihi : 

I 25.4.1963] 



V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — İstanbul'da Beşiktaş'ta Vişnezade 
mahallesinde Teşvikiye ve Maçka meydanı sokak
larında kâin ve Hazineye ait iken parasız olarak 
İstanbul Belediyesine devredilmiş bulunan arsa 
ve binanın Hazineye iadesi hakkında kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, kanun teklifi ve İçişleri, 
Millî Eğitim, Maliye ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/126, 2/196) (S. Sayısı : 243) [Dağıt-
ma tarihi : 17 .9 .1962] 

X 2. — Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşek
küllerinin bir kısım borçlarının tahkimi hakkın
daki 154 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/168) (S. Sayısı : 
245) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 .1962] 

X 3. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi 
Suphi Batur'un, Transfer ücretlerinin ve teşvik 
primlerinin vergi, resim ve harçlardan muaf tu
tulması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporları (2/175) (S. Sayı
sı : 246) [Dağıtma tarihi : 18 . 9 .1962] 

4. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu ve iki arkadaşının, Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna ek 4644 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesinin kaldırılması ve 3656 sayılı Kanuna 
(1) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı taa
mında değişiklik yapılması hakkındaki 5965 sa
yılı Kanuna iki geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Maliye ve Büt
çe komisyonları raporları (2/22) (S. Sayısı : 
261) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 1962] 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İngiliz Kemal namı ile maruf Nizamettin'e va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (2/193) (S. Sayısı : 307) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 10 . 1962] 

6. — Mehmet Çelebioğlu Bilâl , Demirci'ye 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (S. Sayısı : 808) [Dağıtma ta
rihi : 15.10.1962] 

7. — Birinoi Dünya ve İstiklâl savaşlarına 
iştirak eden Ali Fehamoğlu Veoihi Hürkuş'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporlan (1/254) (S. Sayısı : 309) [Da
ğıtma tarihi : 15 .10 .1962] 

8. — Şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşa
nın kızı Hadduç Dağıstanlı'ya vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasa
rısı ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/229) (S. Sayısı : 310) [Dağıtma tarihi : 
15 .10.1962] 

9. — Gaydan Fikri Tuğsuz'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonları rapor
lan (1/258) (S. Sayısı : 311) [Dağıtma tarihi :. 
16 . 10 . 1962] 

10. — Haliloğlu Sadık Hançebay'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun tasarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonları 
raporlan (1/226) (S. Sayısı : 312) [Dağıtma 
tarihi : 16 .10 .1962] 

11. — Köy içme sulan hakkındaki Kanunun 
14 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı ile İmar ve 
İskân ve İçişleri komisyonlan raporlan (1/209) 
(S. Sayısı : 303) [Dağıtma tarihi : 11.10.1962] 

12. — 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve İçişleri. Komisyonu raporu (1/292) (S. 
Sayısı : 325) [Dağıtma tarihi : 19.10.1962] 

X 13. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin bâzı 
tâli pozisyonlanna giren akar yakıtların Güm
rük Vergisi hakkındaki Bakanlar Kurulu ka-
rannın onaylanmasına dair kanun tasarısı ve 
Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
lan raporlan. (1/246) (S. Sayısı : 15) [Dağıt
ma tarihi : 15 .12 .1962] 

X 14. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
42.02 pozisyonunun sonuna bir hüküm İlâvesine 
dair Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onanması 
hakkında kanun tasansı ve Gümrük ve Tekel» 
Sanayi, Maliye ve Plân komisyonlan raporları 
(1/106) (S. Sayısı : 16) [Dağıtma tarihi : 
17 .12 .1962] 

15. — Hususi idarelerden maaş alan ilkokul 
öğretmenlerinin kadrolarına, terfi ve cezalandı
rılmalarına ve bu öğretmenler için teşkil edile
cek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı 
Sandığına ve Öğretmenlerin alacaklarına dair 



4357 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu (1/227) (S. Sayısı : 
304) [Dağıtma tarihi : 11 . 10 . 1962] 

16. — Yozgat Milletvekili Celâl Ahmet Sun
gur'un, 5434 sayılı Kanunun 7 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair olan 16 Ocak 1953 
gün ve 6015 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Mo-
liye ve Plân komisyonları raporları (2/216) 
(S. Sayısı : 18) [Dağıtma tarihi : 20 .12 .1962] 

17. — Serseri ve mazannaisu eşhas hakkın
daki Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı ve içişleri ve Adalet komisyon
ları raporları (1/208) (S. Sayısı : 21) [Dağıt
ma tarihi : 27.12.1962] 

18. — Hususi şahıslara ait eski eserlerle ta
rihî âbidelerin istimlâki hakkındaki 7463 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi ve 6 
nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Adalet komisyonları ra
porları (1/108) (S. Sayısı : 22) [Dağıtma ta
rihi : 27.12.1962] 

19. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporları (1/295) (S. Sayısı : 23) [Dağıt
ma tarihi : 27.12.1962] 

20. — Vakfıkebir ilçesinin Beşikdüzü nahi
yesi Kutluca köyü 54 hanesinde kayıtlı iken 
evlenmek suretiyle aynı köy 13 hanesine gelen 
Hüseyin kızı Ayşe'den doğma 8.7.1928 doğum
lu Ümmihan Bebek'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/261) (S. Sayısı : 24) 
[Dağıtma tarihi : 31.121962] 

21. — Gaziantep'in Yavuzlar mahallesi ha
ne 107, cilt 120 ve sayfa 28 sayısında nüfusa 
kayıth Ahmet oğlu, Ayşe'den doğma 1.1.1939 
doğumlu Osman Taşdemir'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/437) (S. Sa
yısı : 26) [Dağıtma tarihi : 31.12.1962] 

22. — Niğde Aksaray'ın Büyükbölcek ma
hallesi hane 226, cilt 3 ilâve ve sayfa 90 nüfu
suna kayıtlı Mehmet ve Elmasoğlu 12 .8.1932 
doğumlu Mehmet Çimen ve Horasan ilçesi All-
Eleşkirt doğumlu Abdülcebbar Yıldırım diğer 

8 — 
adı Abdullah Yıldırım ile yine Niğde Aksaray'
ın Darıhüyük köyü hane 827, cilt 67 ve sayfa 
95 sayısında kayıtlı Sıtkı ve Zazaoğlu 1.6.1936 
çeyrek köyü nüfusunun hane 47, cilt 8 ve sayfa 
79 sayısında kayıtlı Kurban ve Haticeoğlu, 
1340 doğumlu Mehmet Çetin (Mehmet Sıddık 
Çetin) in ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/231) (S. Sayısı : 27) [Dağıtma tari
hi : 29 .12 .1962] 

23. — Rize'nin Çiftekavak köyü hane 165/7, 
cilt 38, sayfa 129 da kayıtlı Ademoğlu tnayet'-
ten doğma 3.6.1931 doğumlu Bahattin Yazı
cı'nm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/19) (S. Sayısı : 28) [Dağıtma tarihi: 
31.12 .1962] 

24. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam 
ve 70 arkadaşı ile Konya Milletvekili Faruk Sü-
kan ve' 2 arkadaşının, çeşitli teadül ve teşkilât 
kanunlariyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve 
ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkındaki 
7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin değişti
rilmesi hakknda kanun teklifleri ve Plân Ko
misyonu raporu (2/51, 2/111) (S. Sayısı: 231e 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1963] 

25. — Turgutlu ilçesinin Çepni Dereköyü 
41 sayılı hanesinde kayıtlı Mustafaoğlu, Zehra-
dan doğma 9.6.1933 doğumlu Hamza Gül
mezin ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/223) (S. Sayısı : 33) [Dağıtma tarihi : 
8.1.1963] 

26. — Yıldızeli ilçesinin Kalın köyü 34 ha
nesinde kayıtlı Seyfioğlu Saniyeden doğma 
1.12 .1940 doğumlu (8.6.1935 olarak tashih-
li) Bekir Yılmaz'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/36) (S. Sayısı : 35) [Dağıt
ma tarihi : 8 .1.1963] 

27. — Seferihisar ilçesinin Ulamış köyü ha
ne 10, cilt 8, sayfa 6 da kayıtlı Hüseyin ve Ay-
şeoğlu 3.9.1934 doğumlu Mustafa Cemal Kan
ca'nm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/17) (S. Sayısı : 36) [Dağıtma tarihi : 
8.1.1963] 

28. — İstanbul Milletvekili Hüsamettin Ti-
y ansan 'in, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde 



eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Bayındırlık 
ve içişleri Komisyonları raporları (2/350) (S. 
Sayısı : 37) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1963] 

29. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
7258 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (2/302) (S. Sayısı: 357) [Dağıt
ma tarihi : 24 .10 .1962] 

30. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Millet
vekili Sâdık Perinçek'in yasama meclislerinin 
aralarındaki münasebetlerin düzenlenmesi hak 
kında kanun teklifi ve Anayasa Komisyonu ra
poru (2/271) (S. Sayısı : 48) [Dağıtma tarihi : 
2 . 2 . 1963] 

31. — Taşköprü ilçesinin Karnıaçık köyü 
hane 4, cilt 32, sayfa 267 de kayıtlı Biddioğlu, 
Şerife'den doğma, 5 Eylül 1926 doğumlu Hüse-* 
yin Akça'nm ölüm cezasına çarptırılması hak
kında JBaşbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu. (3/20) (S. Sayısı : 55) [Dağıtma 
tarihi : 2 . 2 . 1963] 

32. — Yalvaç ilçesinin Terziler köyü hane 
43, cilt 16, sayfa 150 de kayıtlı Alioğju, Satı'dan 
doğma 10 Nisan 1926 doğumlu Mehmet Ali Yıl-
maz'ın blum cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/354) (S. Sayısı : 56) [Dağıtma tarihi : 
2 . 2 . 1963] 

X 33. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti arasında Telli-Telefon irtibatı kurulmasına 
ve mevcut Radyo-Telgraf servisine dair Andlaş-
manın onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma 
komisyonları raporları (1/270) (S. Sayısı : 60) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 2 .1963] 

X 34. — Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tara
fından çıkarılan 200 000 000 dolarlık bonodan 
100 000 dolarlık kısminin satmalmması hususun
da Hükümete yetki verilmesine dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/356) (S. Sayısı : 62) [Dağıtma tarihi : 
7 . 2 . 1963] 

35. — İmar Kanununa bir madde eklenmesi 
hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair tasarı ve İmar ve îskân, 
içişleri ve Adalet komisyonları raporları 

(1/205) (S. Sayısı : 65) [Dağıtma tarihi: 
9.2.1963] 

36. — Bucak ilçesi Kestel köyünün hane 90, 
cilt 10 ve sayfa 87 sayısında kayıtlı ismail ve 
Elifoğlu 7 . 3 . 1929 doğumlu Halil ölmez'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/271) (S. Sayısı : 93) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 .1963] 

37. — Kozluk ilçesinin Reşit köyü hane 8, 
cilt 9, sayfa 54 te kayıtlı, Gencoğlu, Fedile'den 
doğma 1 . 12 . 1937 doğumlu Reşit Siyah'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/182) (S. Sayısı : 94) [Dağıtma tarihi : 
12.2.1963] 

38. — Ermenek ilçesinin Kargara köyü 4 ha
nesinde kayıtlı Osmanoğlu, RuMye'den doğma 
1332 doğumlu Mustafa Dilek'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/197) (S. Sayı
sı : 95) [Dağıtma tarihi: 12 . 2 . 1963] 

39. — Diyarbakır ili Ergani ilçesinin Key-
danlı köyü, hane 3, cilt 6 ve sayfa 116 sayısın
da nüfusa kayıtlı Alioğlu, Hazni'den doğma 
18 . 5 . 1932 doğumlu Kemal Taşkesen'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/483) 
(S. Sayısı : 96) [Dağıtma tarihi: 12 . 2 . 1963] 

40. — Üsküdar Ümraniye köyü Hekimbaşı 
Çiftliğinde oturan Ali Rızaoğlu, Zeynep'ten doğ
ma 1931 Filibe doğumlu, Bulgar uyruklu ve 
Türk Mülteci, Hasan Kâhyaoğlu'nun ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu (3/206) (S. 
Sayısı : 97) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963] 

•41. — Gölköy ilçesinin Hisarcık köyü 51 ha
nede kayıtlı Şevketoğlu, Münevverden doğma 
3 . 8 . 1932 doğumlu Adem Akçay'ın ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/352) (S. 
Sayısı : 98) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963] 

42. — Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Ace
mi köyü nüfusunun hane 16, cilt 21/1 ve 173 
sayfa da kayıtlı Mehmedoğlu Safiya'dan doğma 
1931 doğumlu Ömer Aslan'ın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/56) (S. Sayısı : 90) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963] 
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43. — Oğuzeli ilçesinin Çağdın köyü hane 8, 
cilt 13 ve sayfa 7 de kayıtlı Mehmedoğlu, Zey
nep'ten doğma 1 . 1 . 1928 doğumlu Ali Koca-
türk'ün ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/35) (S. Sayısı : 100) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1963] 

44. — Bayındır ilçesinin Çırpı nahiyesi hane 
354, cilt 28 ve sayfa 11 sayısında nüfusa kayıtlı 
ömeroğlu Hayriye'den doğma 20 . 1 . 1944 do
ğum tarihi, mahkemece 31 . 12 . 1941 tarihine 
düzeltilen Cemal Zambaklı ile Mersin'in Mahmu
diye mahallesi hane 633, cilt 1 - 36, sayfa 90 sa
yısında nüfusa kayıtlı Yusufoğlu Naciyeden 
doğma, 26 . 3 . 1942 doğumlu Ahmet Durer 
(Dar) in ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/492) (S. Sayısı : 102) [Dağıtma ta
rihi : 13 . 2 . 1963] 

X 45. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan
sı Statüsünün VI ncı maddesinin (A) fıkrasının 
3 ncü bendinde yapılacak değişikliğin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/261) 
(S. Sayısı: 109) [Dağıtma tarihi: 20.2.1963] 

X 46. — Kölelik, köle ticareti, köleliğe ben
zer uygulama ve geleneklerin ortadan kaldırıl
masına dair ek Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve İç
işleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/350) 
(S. Sayısı : 110) [Dağıtma tarihi : 20 . 2 .1963] 

47. — Âmme hükmi şahıslan veya müessese
leri tarafından fiilen âmme hizmetlerine tahsis 
edilmiş gayrimenkuller hakkındaki Kanunun 4 
ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasansı ve Geçici Komisyon raporu (1/286) 
(S. Sayısı : 112) [Dağıtma tarihi : 21 . 2 .1963] 

48. — Ünye'nin, Hamidiye mahallesi, hane 95, 
cilt 10 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hasbioğlu, Fatma Şeker'den doğma 24 Teşrini
sani 1930 doğumlu Mehmet (Mustafa) Yeğen-
oğlu'mm, ölüm cezasına çarptınlması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/510) (S. Sayısı : 117) [Dağıtma tarihi: 
29 . 3 . 1963] 

X 49. — Gümrük giriş tarife cetvelinin 28.02 
pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün değiş
tirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu kararna
melerinin onaylanması hakkında kanun tasansı 
ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon

ları raporları. (1/225) (S. Sayısı : 120) [Dağıt
ma tarihi : 1 . 4 . 1963] 

50. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa bir geçici madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları. (1/100) 
(S. Sayısı : 121) [Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1963} 

51. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun tasansı ve 
Ticaret, Tarım ve Plân komisyonları raporlan 
(1/297) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1963] 

52. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü 
maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve İçişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa
yısı: 128) [Dağıtma tarihi: 4 . 4 . 1963] 

53. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
nlması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (2/885) (S. Sayısı: 130) [Dağıtma tari
hi: 4.4.1963] 

X 54. — Maden Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi, kaldırılması ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasa
nsı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 5 arkadaşının Maden 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/295, 
2/282) (S. Sayısı : 131) [Dağıtma tarihi 9 . 4 . 
1963] 

X 55. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal 
Almanya Cumhuriyeti arasında sermaye yatı-
nmlannın karşılıklı olarak teşvik ve himaye
sine mütedair Andlaşmanın ve bu Andlaşmaya 
ekli Protokol ve sekiz mektubun onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında kanun tasansı 
ve Dışişleri, Sanayi, Ticaret ve Plân komisyon-
lan raporları (1/313) (S. Sayısı: 133) [Dağıt
ma tarihi: 9.4.1963] 

X 56. — 8 Ağustos 1949 tarihli Türkiye -
Avusturya ödeme Andlaşmasının feshi hakkın
daki 25 - 27 Eylül 1961 tarihli notaların onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sansı ve Dışişleri ve Ticaret komisyonları ra
porlan (1/265) (S. Sayısı : 135) [Dağıtma ta
rihi : 11.4.1963] 



IX -
57. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 

115 sayılı Kanunla değiştirilen 7, 10 ve 48 nci 
maddelerinin tadiline dair kanun tasarısı ile 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Üniver
siteler Kanununun Anayasaya aykırı hükümle
rinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu. (1/257, 2/444) (S. 
Sayısı : 134) [Dağıtma tarihi : 12 . 4 . 1963] 

X 58. — 12 . 9 .1945 tarihli «Türkiye Cum
huriyetiyle İsviçre Konfederasyonu arasında Ti
cari mübadelelere ve tediyelerin tanzimine mü-
taallik Anlaşma» nın feshi hakkındaki 8 Ağus
tos 1962 tarihli notaların onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Ticaret komisyonları raporları. (1/300) (S. Sa
yısı : 136) [Dağıtma tarihi : 12 . 4 .1963] 

59. — Nallıhan ilçesinin Beydili nahiyesinin 
Çive köyü hane 5, cilt 3 ve sayfa 100 sayısında 
nüfusa kayıtlı Mehmet ve Emine oğlu 29 Teş
rinievvel 1339 doğumlu Durmuş Çetinkaya'nm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/414) (S. Sayısı : 138) [Dağıtma tarihi : 
12 . 4 . 1963] 

60. — Türk Tabipleri Birliği Kanununun 40 
ncı ve 47 nci maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in, Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
Anayasaya aykırı hükümlerinin kaldırılmasına 
dair kanun teklifi ve Adalet ve Sağlık ve Sos
yal Yardım komisyonları raporları (1/353, 
2/457) (S. Sayısı : 140) [Dağıtma tarihi : 
13.4.1963] 

61. — Türk Eczacıdan Birliği Kanununun 31 
ve 45 nci maddelerinin değiştirilmesine dair 

kanun tasarısı ve Adalet ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım komisyonları raporları (1/358) (S. Sa
yısı : 141) [Dağıtma tarihi: 13.4.1963] 

62. — Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilme
si hakkındaki 224 sayılı Kanunun 29 ncu mad
desinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/426) (S. Sayısı : 
143) [Dağıtma tarihi : 13 .4.1963] 

63. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 
8 arkadaşı ile Sinop Milletvekili Mahmut Ali-
canoğlu ve 3 arkadaşının, Eğitmenlere emekli
lik ve özlük haklarının tanınmasına dair ive 
Bolu Milletvekili Kâmil İnal ve 15 arkadaşının, 
3238 sayılı Köy Eğitmenleri Kanununun 5 nci 
maddesinde değişiklik yapılması hakkıadaM 
kanun teklifleri ve Millî Eğitim, Maliye ve 
Plân Komisyonları raporları (2/26, 2/83, 2/Ö7) 
(S. Sayısı: 145) [Dağıtma tarihi ; 17.4.1963] 

64. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 494 : 499 ncu maddelerinin yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/75) (S. Sayısı : 1^6) 
[Dağıtma tarihi : 17.4.1963] 

65. — Çumra'nın Alibeyhüyüğü köyü, haine 
398, cilt 3 ve sayfa 4 sayısında nüfusa kayıtlı, 
Gebze 15. Mot. Top. Tb. da er Ahmedoğlu Emi-
ne'den doğma 1.1.1932 doğumlu İzzet Sivaslı 
ile Taşköprü ilçesinin Karapürçek köyü, ijıa-
ne 2, cilt 19, sayfa 62 de nüfusa kayıtlı ve aynı 
birlikte er Hüseyinoğlu Zeliha'dan doğma 12 
Nisan 1932 doğumlu Ali İlgaz'ın ölüm cezasına 
çarptırılmaları hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/545) (S. Sa
yısı : 148) [Dağıtma tarihi : 19.4.1963] \ 

(Millet Meclisi Birleşim : 79) 
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Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 7258 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Geçici Komisyon 

raporu (2/302) 

21 . 9 . 1$62 
MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

7258 sayılı Kanunun 3 ncü maddesini değiştirmek üzere hazırladığım kanun teklifini ge
rekçesiyle birlikte takdim ediyorum. 

Gereğine müsaadelerini saygıyle arz ve istirham ederim. 
Ferda Güley 

Ordu Milletvekili 

G E R E K Ç E 
5434 sayılı T. 0. Emekli Sandığı Kanunu gereğince vazifelerini ifa ederken bu vazifelerin 

sebep ve tesirleri ile maluliyete uğrıyanlara vazife malûlü denilmekte ve maluliyet derecele
rine göre emekli maaşlarına % 60 tan % 15 şe kadar zam yapılmaktadır. Buna rağmen va
zife malûllerinin almakta oldukları emekli maaşları kendilerini geçim sıkıntısından kurtar
maktan ve asgari ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak bulunmaktadır. 

1485 sayılı Kanunla inhisar beyiyeleri üçte birleri harb malûl ve şehitleri ile bunların dul 
ve yetimleri arasında taksim olunmak suretiyle bu zümrenin malî bakımdan sıkıntıları kıs
men giderilmektedir. Buna mümasil olarak • vazifelerini ifa sırasında vücutça noksanlığa uğ
ramış vazife malûllerine de Hazineye külfet tahmil etmeksizin imkân sağlanmasını temin için 
7258 sayılı Kanun gereğince futbol müsabakalarında tertibolunan müşterek bahis hasıla
tından muayyen bir kısmanın ayrılmasını ve vazife malûlleri ile bunların dul ve yetimleri 
arasında taksimini sağlamak gayesiyle ilişik kanun teklifi hazırlanmıştır. 

Geçici Komisyon raporu 
Miüet Meclisi 

Geçici Komisyon 19 . 10 . 1962 
Karar No: 5 

Esas No: 2/302 
YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Genel Kurulun 40 noı Birleşiminde kurulan Geçici Komisyonumuza Genel Kurulun 122 nci Birle
şiminde havale edilen, Ordu Milletvekili Ferda Güley'in 7258 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ilgili Bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakleri ile tetkik ve 
müzakere edildi. 

Vazife malûllerinin hayat seviyelerinin yükseltilmesi için bütçeye her hangi bir külfet tahmil 
etmenin uygun olmadığına karar veren Komisyonumuz kanun teklifinin gerekçesinde de belirtildiği 
gibi gün geçtikçe artmakta olan Spor - Toto gelirlerinden umumi masraflar çıktıktan sonra ni
zamnamesi gereğince Bakanlar Kurulunca miktarı tayin ve tefrik edilecek kısmın maluliyet dere-
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çelerine göre vazife malûlleri ile vazifede ölenlerin dul ve yetimlerine dağıtılmasını uygun buldu
ğundan, Komisyon değiştirisinde gösterildiği gibi üçüncü maddenin kabulünü, 

tkinci maddenin derpiş ettiği hususlar üçüncü maddede nazarı itibara alındığı için ikinci mad
denin kaldırılmasına, diğer maddelerin de aynen kabulüne ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar verilmiştir. 

Geçici Komisyon Balkanı Sözcü Kâtip 
Ordu Amasya Ağrı Adama. 

Ferda Güley İsmail Sarıgöz Nevzat Güngör Yusuf Aktimur 

Adıyaman Balıkesir Erzurum Hatay 
Mehmet özhay Muıhşlefet şerhim ekilidir Muhalefet şerhim ekli söz Meşruhat dairesinde 

Fenni îslimyeli hakkım mahfuzdur muhalifim 
(riyasettin Karaca Sekip İnal 

Konya Niğde Sakarya 
irfan Baran Asım Eren Nuri Bay ar 

MUHALEFET ŞERHİ 
Spor tesislerine tahsisi gereken bir meblâğın tahsis cihetini değiştiren bu kanun tasarısı, gerek

çesinde de bildirdiği gibi, vazife malûllerinin ve onların dul ve yetimlerinin malî bakımdan sıkıntı
larını gidermek maksadiyle hazırlanmıştır. Keyfiyet bu merkezde iken, 

a) Bu şahıslara malî durumlarına bakılmaksızın sıyyanen para tevzi edilmesini tasarının ru
huna, 

b) Vazife esnasında ölenlerin ailelerine hayatları süresince yardım yapılmasına karşılık, vazife 
malûlü iken ölenlerin ailelerine 5 misli yardım yapılarak alâkalarının kesilmesini hak ve adalet öl
çülerine, 

Aykırı bulunduğumuzdan, tasarının bu tatbikata mütaallik maddelerine muhalifiz, 
Fennî îslimyeli Gıyasettin Karaca 

MUHALEFET ŞERHİ 
1. Sayın Fennî îslimyeli ve Gıyasettin Karaca'nm muhalefet şerhlerine aynen iştirak ederim. 
2. Vazife mâlûlleriyle vazifede ölenlerin ailelerine yapılacak yardımın bir mâna ve kıymet ifade 

edebilmesi için, Spor Toto safi hâsılatından alınacak miktarın % 5 ten aşağı olmaması ve Spor 
Totoya karşı rağbetin azalmaması içinde en yüksek haddin belli edilmesi, yani hem taban ve hem 
de tavanın tesbiti tatbikatta ölçülü hareketi sağlar. 

3. Yardımın gayesi sosyaldir. Binaenaleyh dul kalan karı ve kız evlâtların evlenmeleri halinde 
beş yıllık tutarı kendilerine ikramiye verilerek alâkalan kesilmektedir. 

Bu kadınlardan müteveffanın kız çocuklarının boşanması veya dul kalması halinde, babalarına 
olan nisbeti zail olmıyacağından, bunların sefalet ve zaruretin kucağına terk edilmesini doğru bul
muyorum. Kadınlarımızın büyük kısmının bir meslek, sanat veya her hangi devamlı bir iş ve kazanç 
sahibi olmaması ^öz önünde bulundurulduğu takdirde, cemiyetimizin bu gibilere yardım elini uzat
masını zaruri görmekteyim. Bu itibarla ölenin kız çocuklarına boşanmaları veya dul kalmaları ha
linde kendilerine evvelce tahsis edilen paraların ödenmesini gerekli buluyorum. Ancak beş misli ik
ramiyenin yeniden evlenmeleri halinde tekrar verilmemesini de şart bulduğumdan, bu yoldan bir 
tahdit de konularak her hangi bir muvazaa ve suiistimal de önlenmelidir. 

Hatay 
Sekip İnal 

M. Meclisi ( S. Sayısı : :jf>7 ) 
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ORDU MİLLETVEKİLİ FERDA GÜLEY'tN 

TEKLİFİ 

7258 sayık Kanunun 3 ncü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun tekUfi 

MADDE 1. — Futbol müsabakalarında müş
terek bahisler tertibi hakkındaki 7258 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesi aşağıda gösterildiği 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 3. — Müşterek bahisten elde edile
cek hâsılattan zaruri masraflar çıktıktan sonra 
bakiyenin ne miktarının kazanan bilet sahip
lerine, ne miktarının vazife malûllerine dağı
tılmak üzere Maliye Bakanlığı ile T. C. Emekli 
Sandığı Genel Müdürlüğüne ve ne miktarının 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne aidola-
cağığı nizamname ile tesbit olunur. 

MADDE 2. — Bu suretle her sene Emekli 
Sandığı Genel Müdürlüğünde toplanan paralar 
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 55 
nci maddesindeki nisbetler dahilinde vazife 
malûlleri ile bunların maaşa müstehak dul ve 
yetimlerine dağıtır. 

MADDE 3. -
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. 
yürütür. 

Bu Kanun neşri tarihinde 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

(lEÇÎOt KOMİSYONUN DEÖÎŞTÎRÎŞÎ 

7258 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Futbol müsabakalarında müş
terek bahisler tertibi hakkındaki 7258 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesi aşağıda gösterildiği 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 3. — Müşterek bahisten elde edile
cek hasılattan, zaruri masraflar çıktıktan sonra 
bakiyenin ne miktarının kazanan bilet sahip
lerine, ne miktarının vazife malûllerine (Harb 
malûlleri hariç) dağıtılmak üzere Maliye Ba
kanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Genel Müdürlüğüne ve ne miktarının Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğüne aidolacağı 
nizamname ile tesbit olunur. 

Toplanan paralar maluliyet derecelerine 
göre vazife malûlleri ile vazifede ölenlerin dul 
ve yetimlerine dağıtılır. 

Bunlardan dul ve yetim kalan kadınlara 
evleninceye, erkeklere 20 yaşını, tahsilde ise
ler 25 yaşını ikmal edinceye kadar verilir. 

Vazife malûllerinden ölenlerin son senede 
hisselerine isabet eden miktarın beş misli mü-
taakıp senedeki vazife malûllerine isabet eden 
kısmandan mahsubedilmek ve bir defaya 
mahsus olmak üzere 5434 sayılı Kanunun 67 
nci maddesindeki dul ve yetimlere ikramiye ola
rak verilir. 

MADDE 2. 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. 
yürütür. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

M. Meclisi ( S. Sayısı ; 357 ) 




