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Ankara Milletvekili İbrahim İmirzahoğlu, 
sözlü soruların İçtüzüğün 151 nci maddesi ge
reğince zamanında ilgili bakanlıklara gönderil
mediğine dair demeçte bulundular. 

C. Senatosu Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata 
ve. 11 arkadaşının, yapılmış veya yapılmakta 
bulunan binalara ruhsat ve kullanma izni veril
mesi hakkındaki kanun teklifinin geriverilme-
sine dair önergesi okundu, teklif geri verildi. 

İstanbul Milletvekili Zekâi Dorman ve 7 ar
kadaşının, Sıkıyönetim süresinin uzatılması 
münsaebetiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin 19 , 8 . 1963 tarihli Birleşiminde cereyan 

eden görüşlerin basında aynen yayınlanma
sına engel olunması olayı hakkında bilgi edin-' 
inek ve aydınlığa kavuşmak üzere İçtüzüğün 
177 nci maddesi gereğince tahkikat icrasına 
dair önergesi, üzerinde yapılan görüşmelerden 
sonra reddoluııdu. 

1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununa ek 
kanun teklifinin öncelik ve ivedilikle görüşül
dükten sonra Bütçe Komisyonunun Genel Ku
rulda hazır bulunmaması sebebiyle gelecek bir
leşime bırakıldı. 

Devlet Yatırım Bankası hakkında kanım ta
sarısının maddeleri üzerinde bir süre görüşüldü. 

23 . 8 . 1963 Cuma günü saat 15,00 t.e top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Balıkesir 
Nurettin Ok Mithat Şükrü Çavdar oğlu 

Kâtip 
Malatya 

Nurettin Akyurt 
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SORULAR 

Sözlü sorular 

1. — Aydın Milletvekili Kesat özarda'nın, 
komünistlerle bâzı aşırı solcu unsurların bozucu 
vo bölücü faaliyetleri karşısında her hangi bir 
tedbir alınmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair sözlü soru önergesi, Millî Eğitim ve içiş
leri Bakanlıklarına gönderilmiştir, (6/682; 

2. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Trabzon ili Araklı ilçesi Fındık Satış Koo
peratifi seçim sonucu hakkında Bakanlıkça itti

haz edilen kararın mevzuata uygum bulunup 
bulunmadığına dair sözlü soru önergesi, Tica
ret Bakanlığına gönderilmiştir. (6/683) 

Yazılı soru 

3. —Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 20/21 
Mayıs 1963 isyan hareketinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisine bir taarruz veya her hangi bir 
işgal vukubulup bulmadığına dair yazılı soru 
önergesi, T. B. 
mistir. (7/346) 

M. M. Başkanlığına gönderil-

BÎRİN Cî OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTtPLER : Nurettin Akyurt (Malatya), Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAKSAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'üîi, pa
muk ürününe zarar veren Prodenin böcekleriyle 
vaktinde savaşılması için şimdiden tedbir alınma
sı ve bu hususta memleketteki ilâç şirketlerinin 
göreve çağrılması ve 30 Ağustosta D utulup ı-
nar'da yapılacak törende parti temsilcilerinin 
eşit oranla katılmalarının Bakanlıkça sağlanması 
konularında demeci ve Millet Meclisi Başkanı 
Fuad Sirmen'in, törenlere katılacak üyelerin ora
nı bakımından. Meclisin vereceği karara uyula
cağına ve şimdiye kadar olan uygulamalara dair 
açıklaması. 

BAŞKAN — Sayın İhsan Ataöv gündem dışı 
söz talebetmektedir, iki birleşimdir ayni minval 
üzere. Hükümet ve Riyasetin dikkatini çekmek 
üzere, buyurun. 
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BAŞKAN — Yeter çoğunluğumuz vardır, 
müzakerelere başlıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, 
'muhterem arkadaşlarım; gündem dışı bahsede
ceğim konu, Antalya anilletvelkillerinin toplu
ca Ibi'r arzusudur. Ben onlara tercüman oluyo
rum. 

Sözlü soru müessesesinin 'biraz gecikmiş ol
ması, mevzuumuzun çok önemli bulunması, bizi 
bu konuda söz almaya medbur etti. Birkaç da
kikanızı lalacağım için bağışlamanızı is'tirhaıfi 
edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; pamuk mahsulüne 
musallat olan prodenia denilen, (Türkçesi yap
rak kurutan) bir haşere bu sene Güney - Anado
lu 'da bilhassa Antalya ve Ege mıntakasında Ibü-
yük bir âfet halini almıştır. Hükümetimiz, ha-, 
vanııı gidişini ve bu haşerenin çabuk hayat sa-
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hası bulacağını düşünerek geçen sene Adana'da 
bir toplantı yapmıştır. Bu toplantıya bütün 
bölge mücadele müdürleri iştirak etmiştir ve 
prodenia'nın 1963 «senesinde pamuk mahsulü
müz için zararlı hal alacağı, tıpkı mavi küf gi
bi memlekete bu felâketi getireceği, .konusunda* 
birleşmiştir. Orada. Hükümetin yerinde olarak 
almış olduğu bu karar bâzı <mıntakalardaki mü
cadele müdürleri tarafından o nııntakadaki çift
çiye alarm olarak bildirmemiştir. Toplantıda 
prodenia'yı bertaraf etmek için çiftçinin piite
rek denen, Bayar Pirinasının çıkardığı ilaçlan 
stok halinde bulundurması gerektiği anlaşılmış 
ve Adana çiftçisi bu 'hususta hazırlığını yapmış
tır. Fa'kat diğer bölgelerdeki ımücadele ımüdüıie-
rinin o toplantı sonuçlan, meselâ Antalya'da 
bir il radyosu bulunduğu halde çiftçiye duyu-
rulmamış; Bu haşere, kelebek halinde pamıukla-
n n üzerine yumurtasını bırakmış küçük kurt
ken her türlü ilâç tarafından öldürüldüğü halde, 
kurt biraz büyüdükten sonra hiç bir ilâcın tesir 
edemiyeceği ve önüne gelen bütün yeşil olan 
nebatı, ne olursa, narenciye yapraklarına va-
rmciye kadar hepsini bir 'anda bertaraf etliği 
görülmektedir. 

îşte mücadele müdürlerinin yaptıkları top
lantıda varılan kararların tatbik edilmemesi, 
çiftçinin uyarılmaması ve bu konuda lüzumlu 
•ilâçların çiftçi tarafından ıstok edilmemesinin 
temini (sağlanmadığı için bu sene <bu âfet üzeri
ne, vilâyetimize gittiğimiz zaman Tarım Bakan
lığına telgrafla müracaat ettik. 

^Muhterem arkadaşlar; âfetin (büyüklüğünü 
önceden bilen Tarım Bakanlığı hakikaten hare
kete geçti. Fakat Almanya'dan 10 nar ton olmak 
üzere iki kamyonla 20,ton ilâç. ithaline te3eb-
Ibüs ettiler. Bu ilâçların yurdumuza gelip müca
dele sahasına intikal edinciye kadar da prode
nia'nın kurtları büyüdü ve hastalık önlenemi-
yece'k bir hal aldı. Bugün millî servet bu yüz
den büyük (bir felâketle karşı karşıya kalmış
tır., Şu anda belki de Hükümetin yapacağı bir 
şey kalmamıştır diyebilirim. Zengin tüccar Ada-
naya kadar gitmiş, 10 liralık ilâcı 30 liraya te
min edebilmiştir. Fakat bütün çiftçi bu imkân
lardan mahrum olduğu için, bugün bütün ser
mayesiyle birlikte mahsur ve mahzun kalmıştır. 
Şimdi bundan 'bahis edişimizin sebelbi, Hüküme
timizin eğer bu sene imkân bulamazsa hiç ol-

23.8.1963 0 : 1 
mazsa önümüzdeki sene bunun tedbirini alması 
ve zamanında gerekli alarmı vermesidir* 

Bir de- Hükümetin şu konuda dikkatini çe
keceğim. Mücadele teşkilâtı içinde bulunan 
'arlkadaşlanmız 'kendilerini yalnız mücadele şir
ketinin imâl ettiği, istihsâl ettiği ilâçlarla mu
kayyet «kılmakta ve daha müessir ilâçlar bulun
duğu halde mücadele şirketinin 'tesiri .altında 
memlekete faydalı olamamaktadırlar. Bu arka
daşlar çiftçiye çeşitli ilâçlar söylemekte, fakat 
verilen ilâçlar maalesef müessir olmamaktadır; 
ibugün çiftçimiz artık mücadele eğitimini bir an 
evvel görmeli ve hangi hastalığa hangi ilâcın 
tatbik edileceğini kesin olarak bilmelidir. Çıkarıl
mış olan broşürler ve piyasaya sürülmüş olan 
ilâçların kutusu üzerinde meselâ 1 kg. suya 200 
gr. ilâç katılacağı yazıldığı halde, mücadele teş
kilâtı çiftçiye gelmekte bunu mutlaka yarım 
kg. veya 400 gr. yapmanın zaruri olduğunu, aksi 
halde haşereye tesir etmediğini söylemektedir. 

Şimdi, mücadele teşkilâtı ilâcın kalitesini 
bildiği halde ilâcın 'kutusunun üzerindeki yazıya 
izafe eden ve mücadele teşlkilâtınm ulaşamadığı 
yerdeki çiftçiler maalesef bu sahtekârlığın te
siri altında kendi paralarını vermekte ve ha
şereleri de bertaraf edememektedir. Bu bakım
dan, Hükümeti mücadele konusunda Akdeniz'do 
bilhassa Antalya'dan Ege'ye doğru Adana !bu 
•hususta idesin mücadelesini yapmış, toplantı 
Adana'da olduğu için önceden tertibatlı 'bulun
muştur. Ege'ye doğru sirayet etmekte olan ve 
ayrı doklar içinde, rutubetli yerlerde, toprak 
içinde kalabilen ve böyle salkin havalarda mev
simlerden sonra gelecek mevsimde büyük Ibir 
âfet olan ve mısırın, Pamukların kökünü kesen 
bu haşerenin memleketimizde bundan sonraki 
seneler için hiç olmazsa çok çetin çok zecri çok 
önleyici bir mücadeleye girişilmesini ve bu işin 
evvelâ mücadele teşkilâtında bir zihniyetle baş
ladıktan sonra 'memleketimizdeki mücadele şir
ketlerinin ilâç şirketlerinin üzerinde Hükümetin 
daha çok muralkabe vazifesini yapmasını ve 
zavallı küçük çiftçinin, tesadüfe, göreneğe, ka
dere bırakılmamasını istirham ederim. 

ikinci ikazım da Riyaset Divanına olacaktır. 
Muhterem arkadaşlar, millî günlerimizi; millet» 
çe hep beraber aynı gurur ve huzur içinde kut
lamanın bahtiyarlığına ermiş bir milletiz, önü
müzde bir 30 Ağustos vardır. Meclisimiz bun
dan önce Bozüyük'te inönü mevkiindeki şehit-
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lerin. ihtifal merasiminin ilk senesinde yani 1961 
de yaptığımız Meclisi temsil heyetimizde T. B. 
M. Meclisi temsilcisi bulunan partilerden birer 
üyeyi tensip etmek suretiyle orada birlik ve be
raberlik ruhu ile hakikaten çok güzel bir anane 
kurmuştuk. Ondan sonra böyle millî günlerimiz
de protokole dâhil olan Meclis heyetlerimizin 
maalesef bu ananeye uymadan seçildiğine üzü
lerek muttali oluyoruz. Meselâ, 30 Ağustos me
rasimine, Dumlupınar'da icra edilecek olan ve. 
protokolde- T. B. M. M. nin de katılacağı büyük 
merasime, haber aldığımıza göre, Senato ve Mil
let Meclisinin Millî Savunma Komisyonu Baş
kanı, Başkan vekil i ile sözcüleri vazifeli kılınmış
tır. • • • . 

Muhterem arkadaşlarım biliyorsunuz Koa
lisyon protokolünün icabı olarak, Komisyon ri
yaset .'divanlarında iktidar kanadına mensup 
olan partilerin temsilcileri bulunmaktadır. Bu 
bakımdan, Başkan ve Başkanvekilleri ve sözcü
ler iktidara mensubolan arkadaşlarımızdandır. 
Muhalefet partilerinin 30 Ağustos büyük zafer 
gününe resmî protokolda iştirak ettirilmemesi 
bir zühulden olduğu kanaatindeyim. Çünkü 
memleketimizin millî günlerinde muhalefeti ve 
iktidariyle, yedisinden yetmişine kadar bütün 
millet, aynı heyecanın, Büyük Millet Meclisin
den başlamak üzere dalga dalga Vatan sathına 
yayıldığına kaanidir. Bunu bu anlayış içinde 
yerine getirmek üzere, henüz vakit erkenken 
Riyaset Divanını ikaz ediyorum: Kendileri-Par
lâmentomuz içinde bulunan sayın partilerin bi
rer mümessilini vazifeli kılsınlar ve 30 Ağustos 
Zafer Bayramında bütün partilerimiz protokol
de yerlerini alarak topyekûn iştirak etmenin 
zevk ve huzurunu duysun. Ayrıca, protokol dı
şı partiler kendi temsilcilerini de gönderecekler
dir, davet edilmişlerdir, bu ayrı. Fakat T. B. M. 
Meclisi heyeti içerisinde T. B. M. M. de bulunan 
bütün partilerin birer mümessillerinin bulun
ması herhalde birlik, beraberlik, kardeşlik anla
yışımızı daha 'çok temsil eder. Bu bakımdan Ri
yaset Divanını ikaz eder, ıhepinizi hürmetle se
lâmlarım, sevgili arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv'ün beyan etmiş 
olduğu Riyaset Divanına müteallik husus hak
kında henüz Riyaset Divanı tarafından bir ka
rar verilmiş değildir. Kaldı ki, bu konuda Mec
lis Reisinin temsil bakımından kendi insiyatifi-
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ni kullanacağı, yoksa bu konunun münhasıran 
Riyaset Divanı kararma vabeste olduğu hususu 
tezekkür edilmiş değildir. Üzerinde durulacak* 
tır. 

ıSaym İmar ve İskân (Bakanı zatıâliniz de 
gündem dışı mı söz talebediyorsunuz?. 

MAHMUT RİZA BERTAN (istanbul) — 
Bu hususta "her hangi bir kararımız yok diyor-» 
sunuz ama, tebligat yapılmış. 

BAŞKAN — Efendim, Riyaset Divanı ka
rarına vabeste bir husus olmamış ise o zaman 
Meclis Riyaseti kendi temsil vasfını muayyen 
arkadaşla.rımıza temsil salâhiyetini kullanaralk; 
verme yetkisini haizdir. 

ılMAR VE İSKÂN BAKANI FAHRETTİN 
KERİM GÖKAY (İstanbul) — Sayın Başkan 
muhterem arkadaşlar... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Gökay, bu 
konu aydınlansın. Çünkü çok müstacel bir du-ı 
rum arz ediyor. Oraya gidecek heyete vazife ve
rilmiş Buyurun. 

BAŞKAN FUAD SİRMEN (Rize) — Muh
terem arkadaşlar; bâzı millî günlerimizde proto
kolü hazırlıyan müesseseler, T.B.M.M. nin de 
yapılan merasimlere temsilen bir heyet gönder
mesini isterler. Bu, eskiden beri âdettir. 

'T.B.M.M. bugün, biliyorsunuz, iki kanattan 
mürekkeptir. T.B.M.M. nin bu gibi törenlerde 
temsili icabettiği zaman, yapılan törene göre, 
Riyaset geçmişteki tatbikatı da nazara alarak 
kimlerin temsil etmesi icabedeceğini tayin et
mektedir. 30 Ağustos Zafer Bayramı için de 
T.B.M.M. ni temsile, şimdi İhsan Ataöv arka
daşımızın dediği gibi Senato ve Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonlarının başkan, baş-
kanvekili ve sözcülerinden mürekkep bir heye-' 
tin gitmesi tesbit ve tebliğ edilmiştir. Bu arada. 
Cumhuriyet Senatosu Millî iSavunma Komisyo
nu başkanı olan Sayın Orbay'ın gitmiyeceği öğ
renilmiş ve dün bana Cihat Bilgehan arkadaşım 
müracaat ederek, şimdi İhsan Ataöv'ün dediği 
gibi, bu heyet içinde Adalet Partisinden 'bir 
kimsenin bulunmadığını söylemiş ve ben de| 
Cumhuriyet Senatosu Başkanına, Orbay gitme
diğine göre, Senatonun Millî Savunma komisyo
nundan bir Adalet Partisi mensubu üyenin bü 
heyete iştirakini bildirmiştim. Mesele bundan 
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ibarettir. Arkadaşlar Yüksek Meclis ıhir- pren
sip kararı alır da, temsil vaziyetinde çağrılan 
insaniarm Meclisteki bütün partileri temısilen 
her partiden birer arkadaş gitsin diye bir ka
rar alırsa o yolda hareket edilmesi tabiîdir. An
cak bir noktayı düşünmek lazım ıgelir. Bâzı me
rasimlerde T.B.M. Meclisi adına/ bir kişi çağırıl-
makta ve faraza kendisine söz söylemesi ve Mec
lis adına beyanda bulunması rica edilmektedir. 
Bu gibi ahvalde 5 partiyi temsilen, iki de kanat 
olduğuna göre daima 10 arkadaşın gönderil
mesi mümkün olmıyabilir. Bu cihet nazara alı
narak arkadaışı mı z bir teklif yapar ve Yüksek. 
Meclisimiz nasıl karar verirse Riyaset ve Riya
set Divanı da o yoldan . hareket eder. Vaziyet 
bundan ibarettir. 

2. — İmar ve İskân Bakanı Fahrettin Ke
rim .Gökay'm, Kars Milletvekili'Necmettin Akan'-
•/•»., Kars ilindeki sel olayına dair dünkü konuş
masına cevabı [ı>e 'memlekette son. günlerdeki sel 
âfetleri dolayısiyh alınan tedbir ve yapılan yar
dımlara dair demeci. 

BAŞKAN —• .Sayın İmar ve İskân Bakanı, 
buyurun. Gündem dışı söz istemiştiniz, ne hak
kında efendim? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI FAHRETTİN 
KERİM GÖKAY (İstanbul) — Efendim, dün
kü, Kars'la ilgili soru hakkında, 

BAŞKAN — Buyurun. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI FAHRETTİN 

KERİM GÖK AY (İstanbul) — Efendim, dün
kü toplantıda Kars Milletvekili Necmettin Akan 
arkadaşımız Kars'taki tabiî âfetler üzerine ne 
yanıklığını sormuşlardı, kendilerine arzı cevap 
ediyorum. 

Kars Valiliğinin, şiddetli yağışlar dolayı-
siyle çeşitli yerlerde su baskınının olduğunu 
bildirmesi üzerine önce 20 bin lira, sonra da 
5 bin lira olmak ıızeve âcil yardım olarak 25 bin 
lira gönderilmiştir. 

Genel Müdürlüğümüzce Valilik ile yapılan 
telefon görüşmesinde Kağızman ve Tuzluca il
çelerindeki olaylara ait hasat teshil raporları
nın bir an evvel gönderilmesi istenilmiştir, he
nüz bu raporla.r Bakanlığımıza gelmemiştir. 

Bilâ'hara, valilikten alman 8 .8 .1963 tarihli 
yazıda, Kağızman ilçesinde yıkılan beş köprü 
yerine hiç olmazsa iki köprü inşası için Fondan 
50 bin lira gönderilmesi istenmiş ise de, adı ge-
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een yerdeki âfetin umumi hayata müessir olup 
olmadığım teısbit edebilmek için istenen hasat 
tesbit raporları henüz gelmediğinden, bu husus
ta şimdilik bir şey yapılması mümkün olama
mıştır. 

Raporlar gelir gelmez bu yönden değerlen
dirme yapılacaktır. Bu vesile ile muhterem ar
kadaşlarıma arz edeyim, son haftalar içerisinde 
birisi Erzurum'da, Erzurum'un muhtelif yerle
rinde olmak üzere âfetler vukubulmuştur. Bun
lar için 61 500 lira âcil yardım gönderilmiştir. 
Ayrıca Sinop'ta Ayancık'ta bir âfet olmuştur, 
oraya 20 000 lira gönderilmiştir. Kastamonu'
nun inebolu ilçesinde yine bir kısım âfetler ol
muştur. Fakat bunların tesiri, müessiriıyet de
recesi fazla olmadığı için birşey yapılmamış
tır. Buıgün Burdurda yedi ev, bir dükkânla bir 
postane binası yanmak suretiyle vukua ıgelen 
âfet karşısında valilikçe âcil yardım istenmiş
tir, 15 000 T. L. gönderilmiştir. 

Bunlar kanun mucibince ilk âcil yardımdır. 
Bilahara vaziyeti tesbit etmek suretiyle gerekli 
işler de yapılacaktır. Keyfiyeti hürmetlerimle 
arz ederim. < 

3. —• Zonguldak Milletvekili Sadık Tekvn 
Müftüoğlu'nun, Sah ve Perşembe günlerinin 
sadece ivedilik karan alınan islere ayrılmasına 
dair demeci 

BAŞKAN — Sayın Sadık Tekin Müftüoğlu, 
gündemin tanzimi ve İçtüzüğün tatbiki hakkın
da konuşmak üzere 'gündem dışı söz talebetmek-
tesiniz. Riyasetin takdirini insafla kullanma 
ölçüleri dâhilinde söz veriyoruz. Buyurun. 

ıSAMK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 
— Muhterem arkadaşlarım; yüksek malûmunuz 
olduğu üzere, İçtüzüğün 80 nci maddesi Mecli
sin umumi olarak hangi günlerde toplanacağı
nı tasrih etmiş bulunmaktadır. Buna göre Mec
lis normal olarak Pazartesi, Çarşamba ve Cu
ma günleri toplanır. Ve bu toplantıların gün
demini de yine içtüzüğün 78 nci maddesine gö
re Riyaset Divanı tanzim ve tabetmek suretiy
le alâkalılara tevdi eder. Bu böyle iken, ikinci 
bir sarahat ve prensip de Yüksek Meclisin gün
demine her zaman hâkim olması kaidesidir. Bu 
sebeple, geçtiğimiz Çarşamba günü muhterem 
arkadaşımız Halûk Nur Baki bir teklif vererek, 
Meclisin Salı ve Perşembe günleri de toplan-
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Jitasını teklif etmişti. Biz de ihsan Ataöv arka
daşımızla birlikte vermiş olduğumuz bir tek
lifi geri alarak bu teklife iştirak etmiştik. B u ' 
teklif şöyledir; yalnız müstaceliyet, kazanan 
maddelerin dahi görüşülüp, yetiştirilmesi ve 
meclisin mahallî seçimler dolayısiyle ara tatile 
girmesi âmkânsızlaşmış bulunmaktadır. Mecli
sin Perşembe ve Salı günü de toplanmasını arz 
ederim. 

Bu tekliften bendenizin anladığım mâna şu
dur : 

Meclis 17 Kasımdaki mahallî seçimler için 
tatile girmek mecburiyetinde olduğuna göre ve 
gündemde de Yüksek Meclisin müstaceliyet ka- i 
rarı verdiği birçok kanun teklif ve tasarıları 
bulunduğuna göre, Meclisin müstaceliyetini ka
bul ettiği bu teklif ve tasarıların bir an evvel 
kanunlaşması için arkadaşımızın Perşembe ve 
Salı günlerimin de inikat günü olarak kabulünü 
istediği teklifine bizler iştirak etmiş ve Yüce 
Meclis de bunu kabul etmiştir. 

Şu hale göre, dünkü birleşimde Yüksek Di
vanca tertip, tanzim ve tabedilen gündemde na
zarı dikkati çeken husus, gündemin başında su
nuşlar kısmının yani 78 nci maddedeki usulün 
aynen geçirilmiş olması geldi. Bu mevzuda dün 
konuşacak âdim. Faka* Sayın Millet Partili ar
kadaş! arımızın vermiş oldukları bir Meclis Tah
kikatı önergesi münaısebetiyle, bâzı yanlış an
laşılmalara meydan vermemek için bugün ko
nuşmayı . daiha uygun buldum. İstirhamım şu
dur ; takdim edilen ve Yüksek Heyetinizce ka
bul edilen takrire göre, Salı ve Perşembe gün
lerinin gündemi münhasıran Yüksek Heyetiniz
ce müstaceliyet kararı verilen kanun teklif ve 
tasarılarının görüşülmesi mahiyetinde olduğu
na göre, bundan bÖylc-iSalı ve Perşembe gün
lerinin gündemi hazırlanırken 78 nci maddenin 
değil, ve fakat münhasıran Heyetûıizin direkti
fi dâhilinde, madde bir diyerek müstaceliyet 
kararı verilen hususlara inhisar ettirilmesini 
dikkat nazara alınmak üzere Divana arzı fay
dalı buldum. Hürmetlerimle efendim; 1 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, riyaset, 
mevcut ve meri İçtüzük hükümleri muvacehe- I 
sinde, onun derpiş ettiği sıraya göre gündem 
tanzimini yapmaktadır. Ancak bu arada Sayın I 
Halûk Nur Baki arkadaşımızın vermiş olduğu, 
Meclisimizin ' yalnız müstaceliyet kazanan | 
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maddelerin görüşülüp yetiştirilmesi ve Meclisin 
mahallî seçimler dolayısiyle ara tatiline girmesi 
imkânsızlaşmış bulunması dolayısiyle, Meclisin 
Perşembe ve Salı günleri de toplanmasını arz 
ederim mealind'e bir takriri vardır ve bu takrir 
Yüksek Meclisçe kabul edilmiştir. 

Bu takrir muvacehesinde Meclis müstemitTen 
Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma 
günleri toplanmaktadır. Yalnız, evvelce alman 
karar gereğince Çarşamba günleri sözlü sorulara 
tahsis edilmiş bulunmaktadır. Bu şekliyle Riya
set gündemi tanzim etmekte ve Meclisi de bu 
yönden idare etmektedir. Sayın arkadaşımızın bu
nu değiştirecek mahiyette başka bir teklifi var
sa, lütfen yazılı olarak bildirsin. Yüce Meclis yi
ne hakemliğini kullansın. İsterse Sayın arkada
şımızın bu talebini kabul eder, isterse bu kabul 
ettiği karar dairesinde işlerini yürütür, arkada
şımızın bu teklifini benimsemez. Riyaset olarak 
bizim ıııüstakillen bu müstaceldir, ehemmiyetli
dir, şu ehemmiyetsizdir gibi bir tasnif yapmaya 
ve tadada gitmeye salâhiyetimiz yoktur, salâhi-
yetsiz hareket etmek imkânımızda mevcut değil
dir. 

4. — Antalya Milletvekili İhsan Atanv'ün, 
protokole katılacak^ temsilcilerin bütün parti 
gruplarım temsilen katılması hakkındaki önere/e si 

BAŞKAN'— Biraz evvel Sayın İhsan Ataöv 
tarafından, gündem dışı belirtilen hususta bir 
takrir gelmiştir. Okutuyorum. v 

Yüksek Başkanlığa 
Protokole, Meclisimizi temsilen katılacak he

yetlerin Meclisimizde temsil edilen bütün parti
lerin mümessillerinden teşkil edilmesinin prensip 
kararma bağlanmasını arz ve teklif ederim. 

Antalya 
İhsan Ataöv 

BAŞKAN — Önergeyi okutmuş bulunuyo
rum. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etmiyenler... önerge kabul edilmiştir. Gere
ği buna göre icra edilecektir. 

5. — Tekirdağ Milletvekili Hayrı Munıcuoğlu 
ve iki arkadaşının, 31 Mayıs 1963 tarihli ve 244 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 1 nci bendinin 
üçüncü fıkrası gereğince, gündemin bir defa gö
rüşülecek işler kısmının 5, 6, 7, S, 9, 10, 11, 12, 
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13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
27 nci maddelerinde yer alan andlaşmaların Baş
bakanlığa iadesine dair önergesi (4/245) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
31 Mayıs 1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 

3 ncü maddesinin 1 nci bendinin üçüncü fıkrası 
gereğince gündemin bir defa görüşülecek işler 
kısmında 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 nci madde
lerinde yer alan andlaşmaların Başbakanlığa 
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iadesini arz ve teklif ederiz. 
Anayasa K. Başkanı Ticaret K. adına 

Tekirdağ izmir 
Hayri Mumcuoğlu Arif Ertunga 

Ticaret Komisyonu Bşk. 
Dışişleri K. adına 

İstanbul 
Cihat Baban 

Dışişleri Komisyonu Bşk. 
BAŞKAN — Reyinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmiyenlcr... Kabul edilmiştir ve 
geriverilecektir. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı ve 
Trabzon Milletvekili Selâhattin Güven'in, 5 . 1 . 
1961 tarih ve 228 sayılı Kanuna iki ek madde ek
lenmesine ve bu kanunun 14 ncü maddesinin ta
diline dair kanun teklifi ile Eskişehir Milletvekili 
Şevket Asbuzoğlu, Konya Milletvekili Fakih Qz-
fakih ve Edirne Milletvekili İlhamı Ertem'in, 
4 . 2 . 1957 gün ve 6900 sayılı Maluliyet, İhti
yarlık ve ölüm Kanununa ek ve geçici maddeler 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Geçici Komis
yon raporu (1/462, 2/368, 2/413, 2/506) (S. Sa
yısı : 338) 

BAŞKAN — Çalışma Bakanı tarafından ve
rilmiş bulunan bir önerge var; okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin 1 nci görüşmesi yapılacak işleri 

arasında 61 nci maddesinde yer alan Sosyal Si
gortalar kanun tasarısı kalkınma plânının sosyal 
güvenlik amaçlarını gerçekleştirmek ve iktisadi 
kalkınmamızın sosyal adalete uygun olarak yü
rütülmesini sağlamak bakımından önem taşıdığı 
için bu tasarının öncelik ve ivedilikle görüşülme
sini Hükümet adına arz ve teklif ederim. 

Çalışma Bakanı 
Bülen Ecevit 

BAŞKAN — Tasarının öncelikle ve ivedilik
le görüşülmesi hakkındaki önergeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarı öncelikle görüşülecektir. Ve sırasına 
bu şekilde konacaktır. 

2. — Sinop Milletvekili Mahmut Âlicanoğlu 
ve 3 arkadaşının, 5027 sayılı Temsil ödeneği 

Kanununun muhtelif kanunlarla değişik veya 
ekler yapılmış bulunan 1 nci maddesinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bir madde eklenmedi 
hakkında kanun teklifi ile Kırklareli Milletve
kili Alâeddin Eriş ve 5 arkadaşının, 1700 sayı
lı Dahiliye Memurları Kanununa ek kanun tek
lifi ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(2/88, 2/110) (S. Sayısı : 284 e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Dün bu teklif hakkında görüş
menin ıgündemdeki bütün işlere takdimen ve 
müstaceliyetle yapılması hususunda, bir kara
ra varılmıştı. Şimdi bu karar gereğince mez
kûr kanunun müzakeresine yeni (baştan başlıyo
ruz. 

Dünkü ibirleşlmde . ilgili komisyon bulunma
dığından görüşülememişti. Lütfen Bütçe Ko
misyonu yerini alsın. 

Kanunun tümü üzerinde söz mü istiyorsu
nuz? 

VAHAP DİZDAROĞLU (Mardin) — Muh
terem Riyasetten bir hususu öğrenmek istiyo
rum. Aynı şekilde müzakeresi yapılmakta bu
lunan Kalkınma Bankası kanun tasarısının da 
öncelik ve müstaceliyetle görüşülmesi kabul 
edilmiş bulunmakta idi. Acaba haaııgi sebeple 
aynı durumdaki bu kanun onun sırasının önü^ 
ne geçiyor? Onun kabul edilmiş sırasını alıyor 

BAŞKAN — içtüzükte bu hususta sarih bir 
madde bulunmadığı için, Riyasetin görevleri 

(1) 284 e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı 
22.8.1963 tarihli 122 nci Birleşim tutanağı so-
nundadır. 
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de bu yönden büyük müşkülâta uğramaktadır. ı 
Bendeniz bir .arkadaşımızın vermiş olduğu 
önerge muvacehesinde bunun usul bakımından 
karışıklık yaratacak bir mahiyet arz ettiğini 
Yüksek Heyete arz etmiştim. Tasarının, gün
demde mevcut bütün işlere taıkdiınen görüşül
mesini derpiş eder mahiyette Ibulunan sayın 
arkadaşım<ızın önergesi okundu ve bunun üze
rinde lehte, aleyhte konuşuldu ve Yüce Meclis 
Jbu taşanının bütün diğer işlere takdimen gö
rüşülmesini kabul etti. Biz, tabiatiylc Yüce 
Meclisin kararını infazdan başka bir yol taki-
betmemekteyiz. Bilmem tatmin edebildim mi 
Sayın Dizdaroğlu L 

Haddizatında, bir tasan görüşülürken diğer 
bir tasarının görüşülmesine geçilmesi, normal 
usul kaidelerine, aykırı bir durum arz ediyor. 
Meclis de 'bunu gayet yakından izlemişi ve mü
nakaşası ariz ve amik yapılmıştır. Neticede 
karar bu şekilde verilmiş bulunduğundan biz 
kararı icra ve infaz ediyoruz. 

VAHAP DİZDAROĞLU (Mardin) — Ben 
şimdi Riyaset Divanından istirham ediyorum. I 
Bundan böyle vâki olacak tatbikatta, öncelik I 
tanınmış ve müzakeresi devam eden kanunlar 
olduğu takdirde, hepsinden önce verilen bir 
takrirle bu sıramın Ibozulmatmasınm nazara alın- I 
masını istirham edeceğim. I 

BAŞKAN — Arkadaş, takririmi Yüce Mec
lise arz edin, hakemliği o yapsın, diye ısrar 
edince biz böyle yapmaya meeibur kalıyoruz 
efendim. I 

Usul 'hakkında, buyurun Sayın Bağcıoğlu. 

KEMAL BAÜCICKİLU (Maraş) — Muhte
rem Başkan, kıymetli arkadaşlarım; arkada
şımız Vahap Dizdaroğlu'nun müdahalesi ka- I 
naatimce gayet yerindedir. Eğer bu Mecliste 
bir kanun görüşülürken, hem bu kanun hak
kında müstaceliyet, öncelik ve ivedilik kararı I 
alınmışsa, bir başka önerge ile bu kanunun 
müzakeresi kesilir ve böylece kanunun son 
maddesine kadar görüşülmesine mâni olunursa I 
ve bu çığır açılırsa, bu makul bir örf ve âdet 
halinde yerleşmiş olmaz. Gayet yanlış olur 
kanaatindeyim. Çünkü Yüce Meclisiniz evvelâ 
bir kanunun müstaceliyetle görüşülmesini 
kararlaştırır, müzakereler devam eder, vakit 
gecikir, meselâ 3 veya 5 maddesi kalır veya 
sondan bir maddesi kalır. Kanun, tamamen | 
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I Yüce Meclisin kabul ettiği bir kanun halin

de çıkmadan, Meclis gecikme sebebiyle ertesi 
güne, üç gün sonraya, iki gün sonraya bıra
kırsa, ondan sonra Heyette vâki - değişme, 

I Yüce Heyette vâki değişme, kanunun kabulü 
veya reddi halinde, karar sahibi şahısların 
adedinin değişmesi halinde, ertesi gün verilen 
bir önerge ile ve bugüne bırakılan, bir kanu
nun çıkarılmasına her zaman mâni olunabilir. 
Arkadaşlar bu yolu, bu çığırı açmıyalım. Bu 
çok yanlış olur. Bu sebeple, madem ki, İçtü
zükte aksine bir sarahat da yoktur. Kıymetli 
Başkanın izahatından da bu anlaşılmaktadır. 
O halde müzakeresi yapılmakta bulunan ve 
elimizde müzakeresi için dağıtılmış kâğıtlar 
lialinde, müzakeresinin devamı için hazırlıklı 
bulunduğumuz Devlet Yatırım Bankası Ka
nununun müzakeresini bitirelim. Bu ehemmi
yetli kanunu ikmal edelim. Ondan sonra müs
taceliyet ka ran verilmiş bulunan diğer ka
nuna atlıyalım. Bunun aleyhinde, bunun 

I tamamen aksine bir hüküm bulunmadığına gö-
I re şimdi yapılan tatbikat yanlıştır. Başkanlı

ğın dikkatini çekiyorum. Bu kanunun müzake
resini lütfen Yatırım Bankası Kanununun bit
mesine talik etsinler. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bağcıoğlu, yapılan tat
bikat yanlış değildir. Çünkü Yüce. Heyetiniz 

I bu hususu kararlaştırmış ve bize bu kararını 
tatbik görevini yüklemiştir. Ancak yine Yüce , 
Heyet bu kararını değiştirici mahiyette başka 
bir karar verirse o zaman biz yine onu infaz 
ile mükellef oluruz. 
. Usûl hakkında buyurun Sayın Halûk Nur 
Baki. 

HALÛK NUR BAKÎ (Afyon Karahisar) — 
Muhterem arkadaşlarım, Sayın Dizdaroğlu ve 
Bağcıoğlu arkadaşımın noktai nazarı gayet 

I yerindedir. Ancak biraz evvel okunan takrire 
oy kullanan milletvekillerinin, İçtüzüğün, açık 
olan, kapalı olan bütün taraflarını düşünerek 

I oy kullandığını kabul etmek iktiza eder. 
Bu bakımdan şimdilik bu tatbikat, pren

siplere aykırı da olsa yapılması - lâzımdır. 
Bundan sonra ya Riyaset bir prensip kararı 
alır, veya Yüce Meclis düşünerek karar verir. 
Yoksa beş dakika evvel verdiğimiz kararı 
yanlış karar vermişeesine bozamayız. Riyase-

I tin tatbikatı doğrudur. Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Tasarının müzakeresine devam 

ediyoruz. Sayın Erkmen. 
KEMAL SARllBRAHÎMO&LU (Adana) —. 

Bıı bapta söz istiyorum. 
BAŞKAN — Usul hakkında mı? 
KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) — 

Evet, bu mevzu hakmda.-
BAŞKAN — Usul rakkmda bir önerge var, 

okutuyorum. 

Yüce Başkanlığa 
öncelikle, ivedilikle görşülmesine ' (kara,r 

verilen işlerden müzakeresi başlamış iş bit
meden sırada değişikik yapılmamasını arz ve 
teklif ederim. 

Eskişehir« 
Seyfi öztürk 

BAŞKAN — önergenin aleyhinde buyurun 
Sayın Şener. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Muhterem ar
kadaşlarım, bu Meclis dün bir karar vermiştir. 
Meclisin ciddiyetine, Meclisin bitaraflığına ha
lel getirecek olan bu önergeye, eğer bu kanun 
görüşüldükten sonra bir prensip kararma varı
lırsa ben de kendisine iştirak ederim. Ancak, 
Dâhiliye Vekâleti, yani bu kanunu ilgilendiren 
bütün memurlar buraya çağırılıp, bu memurlar 
vazifelerinden geri bırakılıp, tekrar burada ye
ni bir prensip kararma varılırsa; bunu ben Mec
lisin yüksek haysiyetine ben şahsan yakıştıra
mıyorum ve bu önergenin ancak bu kanun görü
şüldükten sonra reye konulmasını veyahut da 
reye konduktan sonra yine bu kanuna şâmil ol
mamasını rica edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın öztürk ne hakkında ? 
Önerge lehinde mi? 

SEYFÎ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Evet efen
dim. 

KEMAL SARllBRAHlMOĞLU (Adana) — 
Sayın Başkan söz istemiştim. 

BAŞKAN — Efenüim, önergesini tavzih ede
cekmiş. Size de söz vermek mümkün Sayın Sarı-
ibrahimoğlu, merak etmeyin. 

SEYFÎ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Muhterem 
arkadaşlarım, Yüksek Meclisin kararlarını tas
rih etmesi haysiyetiyle, ciddiyetiyle alâkalı bir 
mevzuu değil. Bunu evvelâ cevaben bildirmek 
isterim. Çalışmalarımızı kendimiz düzenliyoruz. 
Bir takrir kabul edildi. Bilâhara müspet ve mâ
kul fikirlerle bir ikinci takriri huzurunuza ge-
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* tirdik. Binaenaleyh, hatanın tashihi Yüksek He

yetinizce her zaman mümkündür. Ancak bugün 
müzakeresi evvelki kararla başlanmış olan işe, 
elde ise bugün için o işe devam ederiz. Şayet 
bundan sonra takririm kabule vabeste olursa, 
bundan sonraki teamül bu merkezde olur ve bi
lâhara değiştirilemez. Yüksek Heyetin bilgileri
ne arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, konuş
makta ısrar ediyor musunuz ? 

KEMAL SARllBRAHlMOĞLU (Adana) — 
Evet. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Muhterem arkadaşlarım, esasen şu müzakereler 
lüzumsuz. Fakat bu lüzumsuz müzakereye mey-

. dan veren de malesef Riyasettir. Sebep? Bir 
takrir gelmiştir, ivedilik kararı verilmiş bir 
mesele ele alınmıştır, devam etmektedir, görü
şülmektedir. Ehemmiyetli bir mevzudur. Ondan 
sonra yeni bir takrir verilmiştir; ivedilikle ve 
öncelikle görüşülsün, denilmiştir.. Bu takririn 
tahtında müstetir olan mâna şudur; öncelik ve 
ivedilik kararı verilmiş olan ve görüşülmekte 
bulunan meseleler bittiği anda, daha evvelki me
selelere takdimen ve tercihan bu mesele görüşü
lecek demektir. Eşyanın ve mantığın esasları
na, eşyanın tabiatına ve mantık esaslarına aykı
rı bir teklif yapılamaz. Meclisin de böyle bir 
teklifi kabul ettiği farz edilemez. Bu itibarla, 
böyle bir mesele öncelik ve ivedilikle kabul edil
miştir, devam edilmektedir. Buna devam edilir
ken, sanki, filim ortasında kopuyor ve ondan 
sonra başka birisi geliyor, o kabul ediliyor, tek
rar bu geliyor. Olmaz böyle şey. Bu Meclisin 
mehabetiyle ve Meclisin ciddiyetiyle kabili te
lif bir davranış olmaz. Bu itibarla Riyasetin 
bu baptaki tutumu tamamiyle hatalıdır. Ancak 
Sayın Dâhiliye Vekili Beyefendinin ifade ettik
lerine göre, bu kısa bir zaman içinde hemen çı
kabilecek bir kanunmuş ve son derece büyük 
bir ihtiyaca cevap verir imiş. Riyaseti de bu 
hatalı tutumunun doğru olduğunu açıkça ifade 
etmiştir. Pekâlâ görüşülüp bundan sonraya şâ
mil olmak üzere bademe bu gibi hatalara Riya
setçe meydan verilmez. Riyaset, efendim Yüce 
Heyet şöyle dedi, böyle kabul ettik. Riyasetin, 
içtüzük hükümlerini tatbik ve tefsirde birinci 
derecede nezaret rolü vardır. Heyeti Umumi-
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yenin yanlışlığa düşmek ihtimali var o temayül I 
beliriyorsa bunu ikaz etmek vazifesi de vardır. 
Birinci derecede vazifeli olan bir heyetin, Heye
ti Umumiyenin böyle heyecanlı davranışına tabi 
olmaları cjoğru değildir. Bilâkis Heyeti Umumi-
yeye ışık tutması, ona rehber olması iktiza öder. 
Hürmetlerimle. : 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, sırası gelmiş
ken ve. konu açılmışken bu noktayı açıklamak 
sadedinde bir, iki kelime de ben arz edeyim. 

Saym Kemal Sarıibrahimoğlu, bâzı arkadaş
larımız gibi, bütün meseleleri münhasıran Riya
sete ve Riyaset Divanına yüklemektedir. Riya
set Divanı, şunu unutmamak lâzımdır ki, Yüce 
Meclis namına bu fonksiyonu icra eden ve tem
sil görevini ifa eden bir organizasyondur. Bu 
bakımdan temsil görevini ifa eden bir »organizas
yon, ondan sâdır olan kararların haricinde bir 
Fonksiyon icra edemez. Bu konuda Riyaset ha
talı davranışta bulunduğunu beyan etmemiştir. 
Riyaset içtüzükte bu hususta sarih bir madde 
bulunmadığı cihetle burada hatalı bir tutuma 
gidilmiştir, demiştir Riyasetten gelmemiştir bu. i 
Ve Riyaset bunu icra ederken, dünkü birleşim- i 
de açıkça bu meselede verilmiş bulunan önerge
nin, usule uygun bulunmadığı kanaatini izhar 
etmiş bulunmaktadır. Ancak, mesele, yine veri- I 
len önerge muvacehesinde Mecliste lehte ve 
aleyhte ikişer arkadaş konuşmak suretiyle mü
zakere edilmiş ve Yüce Meclis kararını, bu ka
nunun bütün mevcut kanunlara takdimen görü
şülmesi cihetini izhar etmiş bulunmaktadır. Bu 
sebeple, Riyasetin hiçbir surette; ne tutumunda, 
ne devranışmda, ne usulü tatbikinde, ne usul 
anlayışında ve ne de içtüzüğün tahlilinde en 
ufak bir hatası, tekâsülü yoktur. Yüce Meclis 
her şeyi kendi yönünden istikamettendim ve j 
Riyasete bu görevini bu madde muvacehesinde 
şöyle icra et, der. Bu sebeple Sayın Sarıibrahimoğ
lu arkadaşımızın fikirlerine bu yönden iştirak 
etmemekteyim. Kaldı ki, bu konuda Meclis dün 
bir karar vermiştir. Bugün aynı kararı değiş
tirici mahiyette verilen bir önergeyi Sayın 
Sarıibrahimoğlu arkadaşımız müdafaa etmekte
dir. Bu sebeple mevcut kanunun bugün için mü
zakeresine devam edilmesi, bundan sonrası için 
bu önergenin yürürlüğe girmesi hususunda, vâ
ki beyanlar muvacehesinde, önergeyi tekrar oku
tuyorum. Oyunuza sunacağım. Takdir yine Yüce 
Meclisindir. I 
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(Eskişehir Milletvekili Sey.fi Öztiirk'iin öner

gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Önergeyi okutmuş bulunuyo
rum. - Bundan sonrası için - önergeyi kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, bu arada şunu da arz edeyim. Yarın- . 
ki veya bir hafta sonraki birleşimde Meclis bu
nu, değiştiremiyecek mi? Değiştirecek mahiyet
te bir karar verirse değiştirebilir. (Değiştire
mez, sesleri) Değişmez, diye kazüistik bir me
tot yoktur, beyefendiler. 

Tümü üzerinde Saym Brkmen. 

NlZAMETTlN ERKMEN (Giresun) — Çok 
muhterem arkadaşlarım, 5027 sayılı Kanunda 
bâzı tadilât yapılmasına mütedair teklifin Mec
lis kürsüsüne gelmiş olması dolayısiyle, bu işte 
emeği geçen arkadaşlara teşekür etmek isterim. 

Kanunun lüzum ve ehemmiyeti üzerinde 
uzun boylu durmaya ihtiyaç olmasa gerekir. 
Esasen idare âmirlerinin memleket idaresindeki 
fonksiyonları cümlenizin malûmudur. Hükü
metle vatandaş arasındaki münasebetleri dü-
zenliyen ve vatandaşın Hükümete bağlı olma 

.ve işlerini Hükümet kapısında kolayca görme 
bakımından^ idare âmirlerinin seçkin, yetişkin 
ve hakikaten oturduğu sandalyenin hakkını ve
recek insanlardan meydana gelmesi icabeder. 
Biliyorsunuz ki, geçmiş bütçelerin müzakerele
rinde, bilhassa içişleri Bakanlığı bütçesinde za- , 
man zaman Bütçe Komisyonunda olsun, Heyeti 
Umumiyede olsun öne sürülmüştür, uzun bir sü
reden beri birçok ilçelerimizde kaymakam mev
cut değildir. Bunun doğurduğu huzursuzluk he
pinizce de malûmdur. Kaynak var olmasına rağ
men, bu mesleke karşı olan alâka günden güne 
eksilmekte, ve dolayısiyle idare hayatımızda 
Hükümetin mevcudiyetini ifade bakımından 
mühim önem taşıyan kaymakamların bulunma
ması; huzursuzluklara sebebiyet vermektedir. 

Değerli arkadaşlarım; iyi idare adamına çok 
ihtiyaç vardır, Hükümet icraatının tatbikatı, 
yatırımların uygulanabilmesi ve nihayet biraz 
evvel de ifade ettiğim gibi; Hükümetle vatan
daş arasında köprü vazifesini gören ve her hal 
ve hareketiyle Hükümetin mevcudiyetini tarsin 
eden idare ' âmirlerinin bu istikamette tatmin 
edilmesi çok yerinde bir harekete olacaktır. 

Aziz arkadaşlarım, Devlet personel rejimi 
bakında ön raporun bu konu ile alâkalı kısmm-
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da mevcudolan şu cümlelerle durumu bir kere 
daha yetkili makamların nasıl ele .alındığını 
göstermek istiyorum: «Makam tahsisatı ve 
temsil ödeneği müesseseleri Devlet idare teş
kilâtında bâzı yüksek dereceli mürurların gör
dükleri âmme hizmetlerinin ve işgal . ettikleri 
makamın icabı olarak yaptıkları bâzı masraf
ları ya tamamen veya kısmen karşılamak mak-
sadiyle ihdas olunmuştur. Bu masrafları alâ
kalı memurların şahsan ödemelerini istemeye 
imkân yoktur. Bunlar şahsi gayretler için de
ğil hizmet icabı olarak yapılmaktadır, özel ve 
şahsi karekter taşımayan bir masrafı memurun 
bizzat ödenmesini istemek elbette düşünülemez. 
Kanunlarımızda yer alan temsil ödeneği ve ma
kam tahsisatı müesseseleri bu ihtiyaç ve dü
şüncelerin neticesi olarak doğmuş bulunmak
tadır.» 

O halde ihdas sebebi herkesçe kabul edi
len ve nihayet Devlet Personel Dairesi tara
fından da benimsenen ödeneğin günün ihti
yaçlarına göre hem arkadaşlarımızın daha iyi 
hizmet görmelerini Bağlıyacak ve hemde Hü
kümetin şeref ve itibarına taallûk eden bâzı 
hususlar, bâzı harcamaların rahatça yapılma
sını ve Hükümetin bir kaymakamın şahsında, 
bir valinin şahsında, bir bucak müdürünün 
şahsında itimadedilir, gerektiği gibi masraf
ları yapmak suretiyle onu müşkül duruma dü
şürmemek gibi bir netice verecektir. Bu ba
kımdan kanunun kabulünü istirham ediyo
rum. Yalnız üzerinde dün bir arakdaşımızm 
daha ısrarla durduğu tâli memurlara da kı
saca temas etmek zorundayım. Değerli arka
daşlarım, dahiliyenin tâli memurları en çok 
gadre uğramış memurlarıdır. 20 seneden beri, 
25 seneden, beri donmuş bir kadro peşine ta
kılmış ve bir adım ileri gitmesi mümkün ol-
mıyan bu arkadaşlar hakikaten en mağdur 
durumda bulunanlardır. Bu istikâmette gel
miş teklifte geçenlerde Bütçe Komisyonun
da görüşülmüş fakat haber aldığımıza göre 
Sayın Maliye Bakanı geri almıştır. Arkadaş
lar intibak mevzuu ayarlanmış her yerde bu 
mesele kısmen halledilmiştir. Ama tâli memur
lara katiyen dönülüp bakılmamıştır. Bu ta-
sarmmda, bu teklifinde Hükümetçe tetkik edil
mek üzere istenilen bu teklifinde süratle 
getirilmesini ve bunların ıstırabının da dindi
rilmesin! bilhassa istirham ediyorum. Kanu-
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mın lehinde oy kullanmanızı rica ediyorum. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Sabahattin Savacı. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Feragat ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Rahmi Yüceler. Sayın 
Mustafa Uyar.. 

MUSTAFA UYAR (izmir) — Muhterem 
arkadaşlarım, huzurumuza getirilmiş bulu
nan tasarı idare hayatımızda büyük bir boş
luğu dolduracaktır. Her memurun, her memu
riyetin kendine göre özellikleri, iyi veya kötü 
tarafları vardır. Fakat bütün memuriyetlerle, 
bütün Devlet idare teşkilâtı ile ilgili olarak 
idare âmirleri başta gelmektedir. Geşmiş on yıl
lık devrede şükranla kaydedelim ki, kaymakam
larımız demokrasinin yerleşmesi için çok mü
cadele etmişler, şerefli imtihandan geçmişlerdir. 
Bu itibarla kanunun kasdettiği mânada kay
makamları ve bucak müdürlerini butgünkü ik
tisadi gidişle nisbeten hemâhenk olan Mr ik
tisadi seviyeye çıkarmak bu kanunun kabulü 
ile mümkün olacaktır sanıyoruz. Gerek geç
miş devrin baskılarından ve 'gerekse maddi sı
kıntılardan dolayı birçok kaymakam arkadaş
larımız, bu şerefli meslekten ayrılmışlar ve bu
gün Ibirçok kaymakamlık boş 'bulunmaktadır. 
Şunu şükranla kaydedelim ki; seçimlerden bu 
yana kaymakamlığa yine gençlerimizin heves 
etmekte olduklarını müşahede etmiş bulunuyo
ruz. Samimî kanaatim o dur ki; henüz tam 
mânasiyle ahlâki ve faziletli esaslara oturtula
mamış olan demokrasimizin bu esaslar üzerine 
yerleşebilmesi için ' birinci mesuliyet biz siya
set adamlarımızın omuzlarmdadır. Bizim ya
nımızda hemen peşimiz sıra mesuliyet sahibi 
idare âmirlerimizdir. Bu kadar önemli vazifesi 
bulunan idare âmirlerimizi, her türlü tesir
den uzak ve her türlü şaibeden uzak iktisadi 
hayatla mücadele ede'bilecek bir seviyeye 'çı
karmak, onları manen ve maddeten tatmin et
mek her şeyden evvel bu Yüce Meclisin vazi
fesi olmalıdır. İdarecinin kitabı yoktur derler. 
Zamanımızda idarecinin kitabı çoktur demek 
mecburiyetindeyiz. Artık polis devletini mazi
de bırakmışız, İdareci yalnız mahallin asayişini 
temin etmekle kalmıyacak ve kalmamıştır. Bir 
koordinasyon heyetinin başkanı gilbi kendi mın-
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takaşmdaki ilçede, bucakta veya vilâyette bü
tün Devleti temsil eden bir reis, bir ba§ mev
kiindedir. Binaenaleyh, idarecinin bir misyo
ner gibi her telden çalan bir şahıs olması lâ
zımdır. Bunu şöyle bir misalle izah etmek ica-
bederse; bir güzellik kıraliçesi seçiminde, dün
yanın her memleketinden - seçilen güzeller jüri1 

heyeti huzuruna gelir, teker teker girerler, 
Jüri heyeti, her memleketin güzeline ayrı ayrı 
not verir ve der ki; senin kaşın güzel, senin 
yüzün güzel, senin saçın güzel, senin gözün, v.s. 
muhtelif azalarından 'birinin güzel olduğunu 
jüri heyeti söyler. Türk güzeli geldiği zaman 
hiçbir şey söylemezler. Türk güzeli mahcup ve 
çekingen bir halde geri döner ve jüri heyeti 
reisine der ki ; reis bey benim için 'bir lûtutfta 
bulunmadınız; benim nerem güzel? Jüri he
yeti reisi; pardon eff e dersiniz, siz (bütün gü
zellerden birer parçasınız, diye cevaıp verir. 
idareci işte böyledir. İdareci bütün memurlar
dan, bütün memuriyetlerden birer parçadır, 
hepsinden birer parçadır. Bu bakımdan idare
ciyi her hususta tatmin etmemiz, onu memnun 
etmemiz lâzımdır. Vatandaşın daima Hükümet-. 
- Devletle plan münasebetleri kaymakam ve 

nahiye müdürü ile olur. Kaymakam ve nahi
ye müdürü her derdi olana bir deva verebi le
cek bir memba halindedir. Bu itibarla kanu
nun kabulü gerekmektedir. Ancak 1 nci mad
de nahiye müdürlerini zikrederken; taşrada va
zife gören nahiye müdürleri ele alınmış, ama 
İçişleri Bakanlığı merkez teşkilâtında vazife 
görmekte olan ve adedleri 15 - 20' arasında bu
lunan nahiye müdürleri nazara alınmamıştır. 
içişleri Bakanlığı merkez teşkilâtında çalışan 
nahiye müdürleri de çoluk çocuğunu okutmak 
için merkezde vazife almaktadırlar. Merkezde 
vazife almak her halde taşrada vazife görmek
ten, maddi bakımdan, daha çok sıkıntıyı ica-
bettirir. Hayat merkezde daha çok ağırdır. 
Onun için kaymakamların, nasıl taşrada ol
dukları gilbi, merkez teşkilâtında da vazife 
gördükleri zaman aynı ödeneği almaları ko
misyonca kabul edilmiş ise, Yüksek Meclisçe 
:1e bunlara merkezde vazife gören bucak mü
dürlerinin ilâvesi suretiyle maddenin bu şekil
de kahul. edilmesini rica ediyorum. Aynı şe
kilde vali muavinleri de maddenin dışında kal
inistir. Vali muavinlerinin 250 lira.., 
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RUHİ SOYER (Niğde) — Var efendinc 

vali muavinleri, diyor. 

MUSTAFA UYAR (Devamla) — Yok, mad
dede yok, 1 nci maddede yok. Eğer varsa, veya 
ilâve edilecekse memnuniyet duyarız. Bizim 
arzumuz da o. 

ıSonra arkadaşlar; kanunun 2 nci madde
siyle 1 nci maddede ödenekten faydalanacak 
olanları istisnaen vazife başında bulunmıyarak 
faydalanacak olanları tadadetmektedir. Bunlar 
izinli sayılanlar, yurt dışında geçici görev 
alanlar, yurt içinde geçici görev alanlar ve 
meslekî kurslara gelenlerdir. Bunun yanında ilâ
ve edilmesinde fayda ve hattâ zaruret duyduğu
muz 1 - 2 şekil daha vardır. Bunlar, Türkiye Or
ta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsüne çağrılan
lardır. Bakanlık, idarecilerimizi daha bilgili, da
ha verimli bir hale getirmek için Âmme Enstitü
süne kurs için çağırmaktadır. Bu bir sene devam 
etmektedir, bir nevi vazifedir ve Siyasal Bilgiler 
Fakültesinde, Hukuk Fakültesinde okunmıyart 
tatbikî dersler burada okunmaktadır. Binaen
aleyh, bu Âmme İdaresi Enstitüsüne çağrılan 
kaymakamlara da vazifelerinin başında imiş gi
bi ; bir tazminatın verilmesinde fayda ve zaru
ret vardır. Çünkü buraya gelecektir, masrafı ar
tacaktır. 

İkincisi, 4489 sayılı Kanunla dış memleket
lere kursa gönderilenler de bu kanun şümulü dı
şında bırakılmıştır. Bunların da bu kanunun şü
mulü içine alınmasında fayda mülâhaza etmek
teyiz. Dış memleketlere başka bakanlıklardan 
gönderilenlere ayrıca yevmiye verilmektedir. 
Ama İçişleri Bakanlığı tarafından yılda âzami 
10 kişi olarak gönderilenlere yevmiye verilme
mektedir. Ancak Amerika AED Teşkilâtı yılda 
beş ve Fransa da yılda âzami bir iki kişiye, bir 
iki kaymakama burs vermektedir. Bunun dışın
da Bakanlığın göndermekle mükellef olduğu 
âzami 10 kaymakama da ayrıca tazminat veril
mesinde fayda vardır. 

Bir de kanunun 3 ncü maddesinde temsil öde
neğinin esasını teşkil eden 5027 sayılı Kanuna 
göre bugün verilmekte olan temsil ödenekleri
nin bu kanuna göre şimdi çıkaracağımız ve ka
bul edeceğimiz kanuna göre verilecek olan öde
neklerden tenzil edilmek suretiyle bu ödenekle
rin verileceği yazılmaktadır. Kanaatimizce bu 
tatbikatta müşkülât yaratır, İki türlü bordro ya-
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pılacak; şu kanuna göre ödenek, bu kanuna gö
re temsil ödeneği, hem işi uzatacaktır hem de 
karışıklığa meydan verecektir. Bunu önlemek 
için 3 ncü maddenin de 5027 sayılı Kanuna göre 
ödenek alıp da bu çıkaracağımız kanuna göre 
temsil ödeneği alacak olanlara 5027 sayılı Ka
nun ve ekleriyle verilmekte olan ödeneğin veril
memesi hakkında bir teklifimiz olacaktır. Bunun 
da kabulünü: istirham ediyorum. 

Netice olarak, kanun çok yerindedir, kabulü 
lâzımdır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Sadi Binay, 

SADÎ BİNAY (Bilecik) — Sayın Başkan^ 
muhterem arkadaşlarım, bu kanun teklifini tek 
başına mütalâa ettiğimiz takdirde, gayet yerinde 
bir kanundur diyebiliriz. Zira çalışkanlığı ile 
isim yaparak vazife görmüş kaymakam ve valile
rin isimleri yıllarca yaşamış ve yaşamaktadır. 
Meselâ çok canlı ve taze'bir misal olarak bizim 
bir kaymakam vekilimizi zikredebilirim, Turan 
Kaya. Sonradan Çamlıdere'ye geldi. Bu arkadaş, 
hiç bir imkân yok iken, köylerden topladığı sırık
larla, odunlarla mükemmel bir çarşı, pazaryeri 
kurdu. Aylar geçti üzerinden, hâlâ da ismi anıl
maktadır. idare müstakil bir hizmet ifa etmez. 
Ama bütün hizmetleri koordine eder, tıpkı bir 
insan beyni gibi. Eğer idare âmirleri yeterli ol
mazlarsa, büyük bir değer ifade etseler dahi 
meslekte katiyen verimli olamazlar .Vali ve kay
makamı ; Maliye, Bayındırlık, Maarif Bakanla
rının en az kendi mensupları kadar saymaları 
ve yetiştirilmelerine önem vermeleri halinde ya
pılacak hizmetlerin daha değerli ve faydalı ola
cağı da muhakkaktır. 

İçişleri Bakanlığının en mühim meselelerin
den birisi de, personel meselesidir. Ve zannedi
yorum ki, bu çareyi getirmiş olmakla bu mesele
nin bir kısmını hallettikleri kanaatindedirler. 
Halen kaymakam kadrosunun üçte birinin mün
hal olduğu bilinmektedir. Ve nitekim her yıl 
açılan kaymakam kurslarına ancak 20 kişi zor 
bulunmaktadır. 

Demokratik rejimde yaşadığımıza göre bu 
rejim içinde idarecilerin rolü pek büyüktür ve 
büyük olduğu nisbette de güçtür. Amirlik etmek 
bir sanattır. Hem halkın kontrolüne tabi olmak, 
hem de halka emretmek, başarısını göstermek 
pek çok meziyetler ister. Bu bakımdan bir Hü
kümet için en büyük bir mazhariyet, yııkardaki 
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inanış ve anlayış içinde yapıcı, gönül kazanıcı, 
enerjik idarecilere mâlik olmak ve bunları ye
tiştirmek olmalıdır. Bir hâkim, bir doktor mes
lekinin ehli ise başarı sağlar, yani kendi kabi
liyeti ile meziyetlerinin hakkı olan notu alır. 
Ama idareciler, kaymakam, nahiye müdürü ve 
vali öyle değildir. Çoğu zaman seçme hakkını 
bulamadığı arkadaşlarının hataları ile yıpra
nır. 

Artık, vatandaş, dedikodu olur, diye, içine 
çekilen, evi ile dairesi arasında mekik dokuyan 
idare adamı istemiyor. Büyük Meclis zannediyo
rum. ki, şu müzakereler neticesinde bu kanun 
tasarısını kabul buyuracaktır. Fakat, bu arada 
bu temennilerimizin de kıymetli idarecilerimiz ta
rafından behemahal bilinmesinde şahsan lüzum 
ve zaruret görmekteyim. Bakanlık, formalite, 
arzı takdim, neşri tamim arasında bocalıyan 
idarenin hareketlerini önliyen diğer kanun mad
de ve formalitelerini bir an evvel tasfiye etmek 
mevzuunu ehemmiyetle ele almalıdır. Yatırım
ların müspet neticelerini, ancak bu vekâletin bu 
şekilde çalışmalariyle elde etmek mümkün olur, 
kanaatindeyim. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, kısaca umumi 
olarak tenkidlerimi arz etmek istiyorum. 

Efendim, bu ilk tasarı emniyet mensupları
nı içerisine almamıştı. Bilâhara Bütçe Komisyo
nunda birçok milletvekili arkadaşlarımızın bu 
noktaya dokunmaları sebebiyle, gayet yerinde 
olarak, emniyet mensuplarını da içine almıştır. 
Bu bakımdan bendeniz çok memnunum. Aksi 
takdirde çok büyük bir haksızlık yapılmış ola
caktı. Yalnız bütün vilâyetlerde ödenekler aynı. -
Hizmetler farklı olabilir. Meselâ; 21 kazası olan 
büyük bir vilâyetle, üç kazası olan, Şarkta veya 
Garpta, mıntaka tasrih etmiyorum; bir vilâye
tin hizmetleri, çalışması, mesaisi hattâ onöresi, 
hattâ oraya tâyin edilmek şerefine nasibolmak 
gibi hususlar bakımından zannediyorum ki, ara
larında bir ölçü farkı aramak lâzımdı. Meselâ, 
bu, emniyet müdürlerinde yapılmıştır, Ankara, 
İstanbul v. S. diye zikredilmişti. 

Bence yine böyle, maaşa göre değil de, vilâ
yetlere göre bir ayarlama yapılabilirdi. Hepsi
nin müsavi olması, testiyi kıran da bir, doldu
ran da bir kabilinden telâkkilere ve icraata yol 
açabilir endişesindeyiz. Sonra bucak müdürle
rini de zikrediyoruz. Bucak müdürlüklerini bu
gün için, kanaatimce, tamamen ilga etmek, lâ-
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zınıdır. Çünkü, fonksiyonları yok. 940 bucak 
var. 250 si dolu, 690 tanesi boş. Nahiye müdür
leri vardır, bucak müdürleri vardır, diyerekten 
görüyoruz, duyuyoruz, bu birçok yerlerde kay
makamlar, köylere de gitmiyor. Boş yere ma
kamı işgal eder vaziyetteler. Bunlara bir öde
nek verirken, diğer taraftan bu ödeneğin nime
tin mukabili bir külfet yüklemek ve bu mües
seseyi behemahal işletmek lâzımdır. Aksi halde 
hepsinin kaldırılmasının taraftarıyım. Esasen, 
Türkiye'de bucaklardan nüfus teşkilâtını kal
dıracak teklifin de gelmek üzere olduğunu duy
maktayız. 

Muhterem arkadaşlar, valilere gelince; gerçi 
tasarıda kaymakamlık sıfatını ihraz etmiş olan
lardan merkezde ve taşrada başka vazifelerde 
bulunanlar, denilmek suretiyle, valiler açıkça 
belirtilmemiş ama, kaymakamlık yapmış olan 
valilerin de bu ödenekleri alacakları gayet sa
rih olarak belirtilmektedir. Hariçten gelen va
liler ki, muhtelif devrede % 25 oranına kadar 
yükselmiştir, bu ödene'klerden istifade edemi-
yecekler demektir. Bence biz bu ödeneği her 
hangi bir diplomaya, her hangi bir mesleğe de
ğil de, hizmet ve makama vermiş olduğumuza 
göre, valiler demek suretiyle, okuma-yazma bi
len herkes vali olduğuna ve hariçten de vali al
dığımıza, bunu değiştiren kanunu da getirmedi
ğimize göre, kim oluma olsun bu ödeneği almış 
olması iktiza eder. Sonra' benim burada bir an 
içim sızladı. Valiyi, kaymakamı, nahiye müdü
rünü düşünüyoruz da, nüfus müdürünü memur
larını tahrirat kâtiplerini neden düşünmüyoruz1? 
Bir intibak: 'kanunu tasarısı hazırlandı, geldi 
fakat personel kanunu dolayısiyle iade edildi. 
Çolk temenni ederim ki, bu parsonel kanunu Ibir 
an evvel çıkar ve hakikaten gadra uğrayan 
15 - 20 lira ıasli maaşlarla çalışan bir çolk me
mur, ki bu ekibin içindedir; böylelikle daha 
randımanlı çalışırlar. Ve bu vazifelere daha 
kaliteli elemanlar alınır. Bir imtihan açıyorlar 
arkadaşlar ancak diğer dairelerde odacılık yap
mış olanlar, bu imtihanlara girmek suretiyle 
eleman olabiliyorlar. Bunlar tamamiyle reali
tedir. Sayın İçişleri Bakanı zannederim !ki 
bunlara teferruatı ile muttali olsa gerektir. 

Sonra, bu bakanlığın, meselâ,, bunları dü
şünüyoruz, pul tahsilatı o kadar az arkadaşlar, 
bir çok vilâyetlerde her gün posta da çıkarıl
mıyor, haftada bir posta gönderiliyor. 
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Sonra, demirbaş eşyasına gelince, bunu arz i 

etmekten kasdım bir tarafı tutarken, demiryolu- : 

nun iki rayı gibi muvazi olardlk yürütmüyoruz. 
Dâhiliye dairelerinin durumu âdeta gaz tene
kesinden sandalye, şeker sandığından matfa du
rumundadır Ibir çok yerlerde. 

Hangi nüfus müdürü bugün hakettiği maaşın 
kadrosunu almalktadır ? Yok. BİT misal ' vere
bilirler m i l Katiyen zannetmiyorum, çünkü 
yok. Böyle teftişlerde de yevmiye düşük olu
yor. Teş'kilâtına bakmaya veya teş'kilâtın bir 
kısmına bakıp öbürünü ihmâl eden bir vekâle
tin tatbikatının da yeteri kadar muvaffak ola-
mıyaeağı gayet açıktır. İçişleri Bakanı biraz da 
günlük politika veyahut eşkiya takibi ve polis va
kaları ile meşgul olacakları yerde teşkilâtın 
'küçük kademelerine kadar nüfuz ederek, onla-ı 
rm dertlerini dinleyip bize getirselerdi, herhal
de, daha fazla takdirlerimizi ikazanacaMardı. 

Kıymetli arkadaşlarım, bendenizin tenkid-
lerim bu kadardır. Yalnız gerekçelerde !bir şey 
nazarı dikkatimi çekti, bendeniz bunu katiyen 
tasvilbetmiyorum. Diyor ki, fazla para alsın
lar İki partizanlık yapmasınlar. Partizanlığın 
fazla para ile alâkası yoktur. O bir insanın şah-* 
siyetine, karekterine^ ve içgüdüsüne tâbidir; 
Tıpkı mert insan, dalkavuk insan tiplerini ce
miyetlerde her zaman görmemiz mümkün olduğu 
gibi. Bu bakımdan tâyinler, hâkimlerde oldu-. 
ğu gibi, müntehap bir heyet tarafından yapılma
lıdır ki, idarecilerimiz daha selâbetle ve emni
yetle çalışabilsinler. -

Kısaca arkadaşlar, sözlerimi bitirirken, tasa
rıya müspet oy vermenizi rica eder ve tasarı ka
bul edildikten sonra bu külfete mulkaibil gerek
tiği kadar nimet elde etmemizi temenni eder', 
hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Sarıibrahimuğlu, 
buyurun. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım, Ibu tasarı ile bâzı ar
kadaşlarımız ve bu tekliflere iştirak eden Hü
kümet, yıllardan beri süregelen bir adaletsiz
liğin tamiri yolunda ilk adımı atmış bulunmalk-
tadır. ;" ; | ^ j 

Şüphesiz, nimetle külfet bir adalet ölçüsü 
içinde tevzi edilmelidir, bunda kimsenin şüphe
si yoktur. Hepimiz söyleriz, malesef tatbik edil
diği pek görülmemiştir. 
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Bu tasarı ve bu teklifle bu düsturun bir tat

bikatının Yüksek Meclisimiz önüne getirilmiş 
bulunduğunu memnuniyetle müşahede ediyo
ruz. 

Ancak arkadaşlarım; kaymakamların adedi 
gayet mahdut nahiye müdürlerinin nimet ve 
külfet muadeletine nail kılınmaları memleketin 
bu baptaki büyük derdini dâvasını halletmek
ten çok uzaktır. Ve hattâ,Bütçe Encümeninde 
maliyecilerin en akıllılarından olduğunu kabul 
ettiğim ve kendisini orada tebrik ettiğim bir 
arkadaş, umum müdür muavinlerinden birisi, 
bu tasarıya şu şekilde muhalefet etmişti, evet 
bu tasarı bir adaleti temine matuftur. 

Fakat arkadaşlarım bu adaletin temini bu j 
büyük dâvanın hallinde ileri bir adım olmıya-
caktır. Bilâkis personel rejiminin • topyekun 
halliyle memlekete temin edeceği istifadelerin 
•biraz daha geriye doğru itilmesine sehebolacak-
tır. Çünkü her delinen, her tazyik gören yere 
bir yama yapılmak suretiyle büyük dâvanın top
yekun Meclis ve cemiyet tarafından ele alınma
sı geriye doğru talik edilmiş olmaktadır, şek
linde bir konuşma yapmıştı ve kendisini tebrik 
etmiştim. Ben de aynı kanaatteyim, arkadaşlar. 
Türkiye'nin bilinci dâvası personel davasıdır. 
Büyük Atatürk ve büyük inönü ve arkadaşları 
Osmanlı İmparatorluğundan müdevver Osman
lı kalem efendisi zihniyetinde yetişmiş memu
rin zümresi üzerine Hükümet bina etmek zaru
reti karşısında kalmışlar ve bu zarurete uya
rak, bu köhne esaslar üzerinde yeni, kuvvetli 
bir Türkiye'nin temellerini atmak gibi bir za
ruretle karşılaşmışlardır. Ama o günden bu ya
na birçok ıslahatlara, hamlelere, çalışmalara 
rağmen, radikal şekilde bu meselenin derinlik
lerine inildiği, halline doğru gidildiği maalesef 
'görülmemiştir. Ancak Sayın Millî Birlik Ida-. 
resi ve onu takibeden Kurucu Meclis zamanın
da personel rejimi üzerinde esaslı çalışmaların 
olduğunu .görmekteyiz. Fakat bugüne kadar, bu 
personel rejiminin toptan halline dair tasarı
nın Meclise getirilmemesinden dolayı üzgünüm. 

Muhterem arkadaşlarım; kalkınma diyoruz, 
plân hazırlııyoruz, birçok çabalar içindeyiz, Mec
lis ve Hükümet olarak, Devlet ve Millet olarak. 
Ama bu tasavvurları, tasarıları ve kanunları 
gerçekleştirecek olan elleri ve dimağları, yeni 
zihniyete, yeni esaslara .göre ve dünyanın bu- | 
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I günkü gidişine uygun, eller, dimağlar haline 

getirmenin çaresi ve yolunu en evvel düşünmek 
iktiza ederken en sonraya bırakmış görünmek
teyiz. Herşey insan eli ile, insan dimağı ile yü* 
rür. Devleti bugün fiilen icra Vekilleri Heyeti 
ve Yüksek Meclisler idare eder. Fakat hakikati 
halde Devleti,, adedi iki bini geçmiyen Devlet 
rüesası memurini idare eder. 

işte Devleti bilfiil idare eden, Devlete isti
kamet veren bu insanların yetişmesinde, bu .in
sanların tam ve kâmil mânada külfelleriyle ni
metlerinin muadelet haline getirilmesinde maa
lesef bugüne kadar radikal bir adım atılama-
mıştır. , 

Muhterem arkadaşlarım; bu bapta hiçbir 
gayret sarf edilmediğini iddia edemeyiz. Mese
lâ; Türkijye Orta - Doğu İdaresi Amme Ensti-

I tüsü bu maksatla kurulmuştur. Son derece ha
yırlı hizmetler görmüşlerdir. Gayet mütevazi 
bir çatı altında. gayet verimli bir çalışma yap
maktadırlar. Fakat bu kâfi değildir. Bir kere 
imkânları kâfi değildir, ikincisi personeli kâfi 
değildir. Muhterem arkadaşlarını; bizim idare-
mıiıze çok benziyen Fransa'da Yüksek idarecilik 
Okulu açılmış ve faaliyetine 1945 ten beri de
vam etmektedir ve De Golle'ün muvaffakiyetli 
idaresinin bu idarecilerin eseri olduğu söylenir. 
İki sene tahsili vardır. Bir senesi en büyük ida
reci dahi valilerin emrine gider çeşitli Devlet 
hizmetlerini taşrada bizzat ifa eder. Halk ile 
şahsan temasa gelir, iki ayını özel teşebbüs ya
nında geçirir. 15 gününü amelelik ederek ge
çirir arkadaşlar, Ben umum müdürüm, falan 
filân yok... Amelelik!.. Çünkü, nefsinde duya
cak bütün bunları. Bu da ancak şahsan bu iş
leri görmek ve yaşamakla olur. Ve ondan sonra 
8,5 - 9 ayda yüksek idareciler ve hocalar nez-
dinde kurs görür. Ve imtihanla yüksek memu
riyetlere atanırlar, seçme devlet adamları lider
leri haline gelirler. Maalesef biz bu yolda bir 
adım atmış bulunmakla beraber, bu adımın sür
atle gelişmesine .muhtacolduğumuz halde, bu 
bapta yeteri kadar gayret sarf etmemekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, devamlı olarak ya
zılır, memurlara da, hâkimlere »olduğu gibi taz
minat verilsin. Geçenlerde doktor arkadaşları
mızın teklifi ile doktorlara tazminat verildi. Bir 
nialî müşavirlik kanun tasarısı var. Maliyecile-

I re haklar ve imtiyazlar tanınıyor. Falan, filân 
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yazıyor, zavallı memur, bir mal müdürü, taşra
daki çeşitli memurlar «Bizim halimiz ne olacak, 
bize sahibolacak yok mu?» diyorlar. Bu meal
de tonlarla mektup geliyor. Bunlar adaletsizli
ğin doğurduğu infiallerin ifadesidir. Evet biz 
bunları tatmin ediyoruz. Bir kısım memurlara 
haklı olan şeyi veriyoruz. Haksız bir şey verdiği
miz yok. Ama, hak verirken adalet ölçüsünde 
müsavat esaslarını göz önünde tutmadığımızın 
birer delili, birer hüccetidir bu mektuplar, bu 
serzenişler. Onun için Hükümetten istirham 
ediyorum. Bir an evvel personel rejimini getir
sinler, tam ve kâmil mânada personel dâvası 
halledilmiş olsun, bir tevazün kurulsun. Bir ta
rafta dairelerde yüksek memurlar çeşitli ek va
zifeler adı altında büyük ücretler alırlar üç bin, 
beş, bin lira. Sekiz bin, on bin lira alan memur
lar, Avrupa seyahatleri yaparlar. Ondan sonra 
zavallı küçük maaşlı memur, taşradaki mal mü
dürü, bir tahrirat kâtibi, yok bilmem kim yok
luk ve perişanlık içindedir. Bu adalet değildir 
arkadaşlar. Devleti idare etmekte olan ve üzer
lerinde titizlikle durulmak iktiza eden ve aded-
leri de iki bini geçmiyen memurin zümresi, âmir 
zümresi hakikaten çeşitli ek vazifeler, ek öde
nekler vesaire ile rahat yaşamanın yolunu bul
muşlardır. Bu bir realitedir arkadaşlar. Bunu 
kabul etmemiz lâzım. Bu rahatlığın içinde de 
maalesef memleketin muhtaç olduğu birçok esas
ları Yüksek Meclisin huzuruna getirmemekte
dirler. Kendilerini komisyonlarda da bâzan ikaz 
ettim, itham ettim, yine ediyorum. Çünkü Dev
leti hakiki halde onlar idare ediyor. Onlar bize 
Devlet hayatının icabettirdiği tasarıları, teklif
leri dert ve dâvaları getirmelidirler. Biz onlara 
çare ve deva aramalıyız. Biz bu durumdayız. 
Ama bunu kemaliyle yapmamaktadırlar. Bunda 
da biraz fazlaca rahat oluşlarının ve kendi işle
rini kendi elleri ile görüşlerinin t^iyük tesiri 
vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; personel rejimini 
getirmek suretiyle Kalkınma Plânına uygun, 
Kalkınma Planındaki espri ve felsefeye uygun 
adam ve memur yetiştirmek ve bu espriye uy
gun insanları iş başına getirmek durumunda ve 
zorundayız. Bugün kalkınma plânı halkla bera
ber, halk için çalışmayı âmir bulunmaktadır. 
idareci, halka itimat telkin edecek, halka sevgi, 
saygı ve halka kendi lehine çalışıldığına dair 
büyük bri inanç telkin edecek ve halkla beraber 
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halkın kalkınmasında öncülük edecek.. Kalkın
ma Plânı bunları istiyor ve kalkınmamızın, bil
hassa köylerdeki kalkınmamızın temeli idareci
lerin bu vasıfta adamlar »olmasına dayanıyor. 
Halk evvelâ harekete geçecek, halk idareci ile 
beraber olacak ve yardım edecek. İdareci, halk, 
Hükümet hep beraber bir eseri meydana getire
cek ki, benimsenecek o eser, o eser âdeta halkın 
kendi öz malı olacak. Bunun için de idarecilere 
ihtiyaç vardır, halkçı memurlara ihtiyaç vardır. 
Osmanlı idaresinin «kalem efendisi* zihniyetin
de yetişmiş, halkı köle ve reayel şeklinde gören 
kendisini efendi sayan memurlara ihtiyaç yok
tur ve artık onların devri de geçmiştir. Bunu, 
anlatmak zorundayız, ve bunları gözlerinin ya
şma bakmaksızın tasfiye etmek, Devlet hayatın
dan söküp atmak durumundayız. Başka türlü bu 
Devletin yükselmesi, terakkisi ve tealisi müm
kün değildir, kanaatindeyim. 

Muhterem . arkadaşlarım, işte bu tasarının, 
natamam olması, bir bakıma adaletsizliğin bir 
örneği bulunması gibi kusurlarına rağmen bel
ki halk için çalışacak; halkçı ve halka liderlik 
edecek memurların Devlet hayatına girmesi, ye» 
tişmesi için bir basamak, bir ümit ışığı olur dü
şüncesiyle, bu tasarının lehinde bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım, tasarının çok büi-
yük bir noksanı vardır. Büyük bir hata ile mâı-
lûl gelmiştir, önünüze. Valilere tazminat tanın
mamaktadır. Muhterem arkadaşlarım, bugün bi
zim Devlet hayatımızın gidişine, Devlet felsefe
mize aykırı bu... Bugün bölgelerin iktisaden kal* 
kınmasını esas alıyoruz. Kalkınma plânımızın 
esprisi bu. Vali bugün artık bir jandarma ku
mandanının üzerinde bulunan sadece zabıta ile 
ilgili bir vatandaş, bir memur değildir. Vali ik
tisadi, içtimai ve kültürel hayatın merkezi ve 
hattâ dimağıdır. Siz kalkınız bu insanı, kayma
kama, hattâ emniyet müdürlerine, hattâ şube 
müdüılerine tanıdığınız bir hakkı vermeyin. Bu
nun kadar adaletsizlik, bunun kadar kanun an
layışına aykırı bir zıddiyet olabilir mi? (Tasarı
da var, sesleri). Üzerinde konuştuğumuz Plân
lama Komisyonu tasarısında yok arkadaşlarım. 
Daha evvel konulmuş, fakat çıkarılmış. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmıyalım efen
dim. 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarım, aldıkları özel idare-
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dendir, bir emek karşılığıdır. (Var, alıyorlar, 
sesleri). Hayır efendim, özel idareden alırlar. 
800 - 850 lira civarında bir para alırlar. Fakat 
Özel idare varidatları ile, masrafları ile, faaliyet
leri ile ilgili oluşlarmdandır. Yoksa kanunda ki, 
mânada ve mahiyette bir tazminat almamakta
dırlar. (Alıyorlar, sesleri). Eğer alıyorlarsa ben 
yanılıyorsam, lütfetsinler, söylesinler inanayım. 

Muhterem arkadaşlarım, aldıkları bir emek 
karşılığıdır, munzam bir emek karşılığıdır. Al
dıkları da bir valinin alması lâzımgelen bir para 
değildir, bir vali seviyesindeki merkezdeki bir 
memur bugün çeşitli ek görevlerle maaşını iki, üç 
misline çıkarmanın yolunu bulur. Ama bi;* vali, 
herkesin gözü önündedir, Devletin siyasi bir tem
silcisidir, iktisadi bir temsilcidir. İktisadi ve 
sosyal, kültürel hayatın mihrakı ve dimağıdır. 
Bir taraftan bir kuruş ne fazla alabilir, ne sata
bilir, ne de ilâve edebilir. Bu insana niçin emni
yet müdürüne tanıdığımız hakkı tanımıyorsu
nuz? Emniyet müdürlerine bunu tanımayın de
miyorum. Ağır mesaileri var; tanınsın... Ama 
bunlara da çeşitli adlar altında, tâyin bedeli, 
tazminat ve saire gibi şeyler veriliyor. Bunu ka
bul edin, veriliyor, verdik. Bu Meclislerden geç
ti, gördük... Verilsin, verilmesin dediğim yok. Lâ
zım olmuş gelmiş, mesele yok. Ama valilere mut
laka verilmelidir. Valiler beyindir. Vali çalışma
dığı zaman vilâyette bütün memurlar çalışmaz 
arkadaşlar. Onun için arkadaşlar, ben bu sakat 
durumun da düzeltilmesi suretiyle bu kanunun 
kabul edilmesini, fakat Sayın Hükümetin de per
sonel' rejimini süratle Yüksek Meclîsin önüne 
getirmesini istirham etmekteyim. Çünkü, Hükü
metin hummalı ve kesif bir faaliyeti olduğuna 
vâkıfım. Bunun geciktirilmesinde memleket için 
büyük faydalar olduğuna da inanmaktayım. He
pinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet özbay. 

MEHMET ÖZBAY (Adıyaman) — Çok muh
terem arkadaşlarım, kanunlarımızın, kendisine 
verdiği vazife icabı Dahiliye Bakanlığı Teşkilâ
tı Devletin adeta temel direği mevkiindedir. Zi
ra memleketimizde diğer bakanlıklara ait işle
rin, meselâ; ziraat işlerinin, sağlık işlerinin, 
imar - iskân işlerinin, bayındırlık işlerinin ka-
zai organların dışında kalan bütün Devlet işleri
nin yürütülmesinde Dahiliye Bakanlığı Teşkilâ
tı ağır sorumluluk taşır, ağır vazifeler görür. Bu 
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bakımdan bu bakanlık teşkilât memurlarını ayrı 
bir ölçü içinde düşünmek yerinde bir iştir. Ve 
bunu düşünerek şu tasarıyı, kifayetsiz de olsa 
huzurunuza getiren arkadaşlara teşekkür etme
den geçemiyeceğim. 

Aziz arkadaşlarım, yalnız büyük bir mesele
ye, küçük bir parmak basmak mânasında alıyo
rum. Ben bu kanun tasarısını hakikaten kifa
yetsizdir.. Ancak Meclisimizin bu mevzuu ele al
dığını işaret etmesi bakımından değer taşır, be
nim nazarımda. 

Muhterem arkadaşlarım, vatandaş göz önün
de Devlet icraatı hakkında müsbet veya menfi 
kanaat, bu Bakanlık teşkilâtının idareci dediği
miz bu sınıfın çalışması ile husule gelir, 1ahas-
sül eder. Bu bakımdan bu sınıf üzerinde, idare
ciler dediğimiz bu sınıf üzerinde Dahiliye Vekâ
leti teşkilâtı, memurları üzerinde ne kadar titiz
likle dursak azdır. Bu kanunun gerekçesinde, 
birçok kazalarımızda kaymakam bulunmadığı, 
maaş kifayetsizliğinden birçok kaymakamla
rın mesleklerinden ayrıldıkları, ihtiyacı karşıla
yacak eleman bulunmadığı şeklinde şikâyetler 
vardır. Fakat, konan ödenekle eski aldıklarını 
hesaba katarsak, maaşını bir, iki yüz lira vrtıra-
bilecek bir imkânı şu kanunla sağlıyoruz. Bu ka
nunu ben katiyen kâfi görmüyorum. Gönlüm is
ter ki, bu memleketin en zeki ve kabiliyetli, en 
çalışkan evlâtları tehallükle idare meslekine koş
sun. Bizim statümüze göre, yalnız Mülkiye mek
tebinden ve Hukuktan mezun olanları kayma
kam olarak alıyoruz. Gönlüm ister ki, Hukuk
tan ve Mülkiyeden mezun olanların hepsi Dâhi
liye Vekâletine müracaat etsin. Kaymakam ol
mak için tehalükle koşsunlar. Dahiliye Vekâle
ti bunların arasından kabiliyetleri seçerek alabil
sin. İdarecilere maddi bakımdan bu kadar geniş 
imkân sağlıyabilelim. Kifayetsiz olmakla bera
ber bir baflangıç olarak bu kanuna lehte rey 
kullanacağım. Ancak Sayın Dahiliye Vekilinin, 
şu Mecliste bütün arkadaşlarımızın arkası arka
sına belirttikleri bu havadan cesaret alarak ida
recilerimize lâyıksoldukları imkânları sağhyacak 
yeni mevzuatla gelmesini temenni ederek huzu
runuzdan ayrılıyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Şükrü Koç. 

MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Sayın 
arkadaşlarım; iki yıldan beri değişik zamanlar
da çeşitli bakan arkadaşlarımız kendi daireleriy-
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le ilgili, bakanlıklariyle ilgili personelin çeşitli 
isimler altında tazminat talepleriyle Meclise gel
mişlerdir. Bunların pek çoğu çıkmış, bâzıları da 
bütçe yetersizliği veya personel rejiminin yeni
den gözden geçirileceği mülâhazasiyle geriye bı
rakılmıştır. Şimdi içişleri Bakanlığının önemli 
bir kanunu olarak, kaymakamlara temsil öde
neğine ilâveten bir tazminat verilmesini öngören 
kanun teklifi ile karşı karşıyayız. Bu nevi kanun 
tekliflerinin sık sık bu kürsüye, Meclise getiri
leceğini de beklemeliyiz. Her meslek mensubu, 
devamlı şekilde, tazminat müessesesinin kendisi 
lehine işlemesini istemektedir. Bunun en kestir
me çıkar yolu, hal yolu biraz önce Devlet per-. 
sonel rejimini gözden. geçirmek ve kurmaktır. 
Bu bakımdan parekende kanunlarla bâzı mes
lek mensuplarına yeni ödenekler verilmesi, bâzı
larına da, sayınız çoktur, paramız yoktur, şek
linde cevap vererek taleplerin geriye çevrilmesi 
âdilâne olmuyor. Fakat kısa bir devre içerisinde 
mahkeme zabıt kâtiplerine kadar muhtelif mes
lek mensuplarına tazminat veren Meclisiniz kay
makamlara ve idarecilere bu teklifle öngörülen 
ödeneği vermeyi; âdeta bir kıyas meselesi ola
rak kabul etmek durumundadır. Bilhassa kal
kınma plânının uygulanmasında kendilerine son ( 

derece önemli görevler verdiğimiz kaymakam ve ' 
valilere asgari geçim şartlarını sağlıyacak bir | 
ödenek vermek zorundayız. Kısa bir süre önce 
seçim bölgesine yaptığım seyahat dolayısiyle 
kendi bölgemden bir kaymakamla görüştüm. 
Bu, turistik bir kazanın kaymakamıydı ve sa
bahtan akşama kadar pek çok yerli, yabancı zi
yaretçi kendisine geliyordu. Bakanlar geliyor, 
müsteşarlar geliyor, umum müdürler geliyor ve 
o da az maaşla, elinden geldiği kadar bu ziyaret
çilerini ağırlamaya gayret ediyordu. Maaşının 
çok az olduğunu da biliyorum, temsil ödenekleri 
de esasen yetersizdir. Bu arkadaşlarımızın ge
çimlerini iyileştirmek için bütçemizin şimdiki 
imkânları içinde bir ödeneğin verilmesi iyi olur. 
Ancak eldeki tasarıda ve teklifte nahiye müdür
lerinin bu ödenekten faydalandırılması düşünül
müş ve 250 lira ödenek verilmesi teklif' edilmiş. 
Nahiye müdürlerinin durumları, vazifeleri ve 
eğitim seviyeleri malûm olduğu için 250 liralık 
bir temsil ödeneğinin bunlara verilmesiyle bu 
vazifeyi âdeta lise müdürlüğünden daha makbul 
bir meslek haline getirmiş oluyoruz. Lise müdür
lerine bugün 150 - 250 lira arasında tazminat ve-
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riyoruz. Nahiye müdürlerine 250 lira tazminat 
veriyoruz. Esasen nahiye müdürlüğü müessesesi
nin devam ettirilip ettirilmemesi konusu ise ay
rıca müzakere edilebilir. Bu arada valilerin, bil
hassa merkeze alınan valilerin temsil ödeneği ve 
diğer özel idarelerden tazminat almıyan valilerin 
de düşünülmesi ve bunlara da ödenek verilmesi 
konusunda bir karara varılmasının uygun ola
cağı kanısındayım. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın İsmail Hakkı Akdoğan. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Çok muhterem arkadaşlar, benden evvel konu
şan değerli arkadaşlarım, idare meslekine inti-
sabetmiş olan arkadaşlarımızın feragatle çalış
tıkları ve kendilerinin her bakımdan taltif ve 
terfi ettirilmeleri yolundaki fikirlerini burada 
tekrar etmek ve sizlerin vakitlerinizi almak iste
miyorum. Bu taltifkâr fikirlerine aynen iştirak 
ettiğimi arz ederim. Bu kanun teklifini yüksek 
huzurlarınıza getiren değerli milletvekili arka
daşlarıma da teşekkür ettikten sonra, Bütçe ve 
Plânlama Komisyonunun bu teklifin müzakeresi 
sırasında memleketimizde mühim vazifeleri, 
halkla temasları ve her zaman gece gündüz va
zife başında bulunmaları dolayısiyle değerli em
niyet müdürlerini de bu ödenekten istifade et
meleri için tasarıya ilâve etmiş olmalarını mem- -
nuniyetle karşılar ve komisyon üyelerine teşek
kürlerimi arz ederim. Ancak bütçenin zaman za
man bu şekil ödemelerle haleldar edilmesi karşı
sında Sayın Bakanlığın bir an evvel harekete 
geçerek Personel Kanununu getirmesindeki za
rurete de işaret etmek isterim. Bilhassa bugün 
idare âmirlerinin ve emniyet müdürlerinin taz
minatları meselesi konuşulduğu sırada bu Ba
kanlığa bağlı vilâyetlerdeki Dahiliye memurla
rının da yoksulluk içerisinde perişan olduklarını 
ve uzun zamandan beri yem borusu halinde tek-1 

rarlanmakta olan intibak kanununu beklemek
te olduklarını söylemek isterim. Bakanlığın bit 
intibak kanununu bir an evvel getirerek bu mağ
dur memurların durumlarına son vermesi gerek
tiği kanaatindeyim. Sözlerime burada son verir
ken kanunun ismi üzerinde de bir parça durmak 
istiyorum. Kanunun ismi Plânlama Komisyonun* 
ca son olarak, 1700 sayılı Dahiliye Memurları 
Kanununa ek kanun teklifi, şeklinde ele alın
mıştır. Halbuki yine bu komisyonca emniyet mü* 
dürlerine de tazminat verilmesi derpiş edildiğine 
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göre bu başlıkta emniyet müdürlerinin ifade 
edilmediği kanaatindeyim. Bu bakımdan kanu
nun isminin değiştirilmesi için Yüksek Başkanlı
ğa bir takrir veriyorum, kabulünü yüksek tak
dirlerinize arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı söz mü is
tiyorsunuz1? . 

ÎOlŞLERt BAKANI HIFZI OĞUZ BEKATA 
(C. Senatosu Ankara Üyesi) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI'OĞUZ BERA

TA (O. Senatosu Ankara Üyesi) — Pek muhte
rem arkadaşlarım, 

(Bütün hadiselere rağmen, zaman içinde dü
rüst ve sağlam kalan bir meslekin mensupları 
hakkında görüşüyoruz. Devlet hayatında idare. 
özel bir hususiyet taşıyan meslektir. 

İdarenin sağlam esaslar üzerinde gelişebil
mesi maddi ve mânevi teminatlı bir temele da
yanması ile mümkündür. İdare meslekinin te
mel müessesesi kaymakamlıktır. 

Bütün Devlet teşkilâtının kaza ve vilâyetler-
deki şubelerinin koordinatörü idare adamları
dır. İdare adamları yalnız güler yüz'lü değil; 
aynı zamanda örnek adam olmak meeburiyetin-

. dedirler. 
Diğer taraftan, idareciye verilecek küçük 

ödenekler, aslında en feyizli yatırımlardır. Çün
kü meselâ Devlet Su İşlerinin 200 bin liraya ge
tireceği bir köy suyunu bir kaymakam 100 bin 
liraya (getirebilir. Bayındırlık Bakanlığının 150 
bin liraya çıkardığı bir okulu bir vali 75 bin li
raya yapabilir. Üstelik toplum kalkınmasını da 
bu arada gerçekleştirmek suretiyle. Bu itibarla 
idare adamlarına yapacağımız bu eins ödenek 
yardımları hakikatte sadece kendisinin hususi 
refahını sağlamak değil; aynı zamanda memle
kette ciddi yatırım hamlesini yarı yarıya ucuz-
laştıran bir insan zümresini bulunduğu meslek
te biraz tatmin gayesini de gütmektedir. Bu 
teklifi bütün arkadaşlarım candan benimsedik
leri için sözü uzatmadan açık kalmış bulunan 
bir, iki rakam ile münasebetini arz edeyim. Bu 
tekliften şu anda 773 kişi faydalanacaktır. Bu 
adedi çok gibi görünen idareciye rağmenv bu ka
nunun kabulü halinde bütçeye tahmil edeceği 
yük 1 699 800 T.L. dır. 1963 yılında ise hiç pa
ra istemiyoruz; vekâletin yapacağı ve yapmıya 
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zorlıyacağı tasarruflarla 1963 yılında kanunun 
getireceği masrafı karşılıyacağız. İdareci hak
kında da Yüksek Meclise bir noktayı belirterek 
arz etmek istiyorum. Bu gün Devlet teşkilâtının 
cüzlerine bir kazada kumanda eden kaymaka
mın eline aylık olarak 610; temsil ödeneği ola
rak da 170 lira; ceman 780 lira geçmektedir. 
Her bakımdan örnek olacak olan, kasaba, bakka
la borçlu olmamaya mecbur bulunan bir kay
makama, Devletin, Hükümetin temsilcisi sıfatı
nı verdiğimiz halde şu eline geçen para ile geçi
nebileceğinin takdiri Büyük Meclisin takdir öl
çülerinin dışında değildir. Şimdi, taşıdığı bü-

,yük mesuliyet ve vazife ağırlığının karşılığı bir 
kaymakam için, demin de arz ettiğim 780 lira
dır. ıBu yüzden halen Siyasal Bilgiler Okulunun 
idari bölümünden mezun olan 00 gençten 60 
inin da idareye gelmesi lâzımken, ancak 20 si 
gelmiştir. Hukuk Fakültesini bitirenlerin iıse he
men hepsi hâkimlik meslekini tercih etmektedir
ler. Diğer taraftan geçenlerde kabul buyurduğu
nuz belediye seçimleri ile ilgili kanun dolâyı-
siyle yakında seçimler yapılacak ve ihalen vali 
ve kaymakamların ifa ettikleri belediye reisleri 
sıfatları da kendilerinden alınacağı için bu sı
fatla ellerine ıgeçen bu mahdut paralar da ke
sileceğinden, kaymakam ve vali arkadaşlarımız 
belediye reisliği sıfatının verdiği küçük hayat 
refahını da kaybedeceklerdir. O 'halde kanunun 
vaktinde çıkmasının bu surette bir'değeri oldu
ğu meydandadır. Memleketin umumi hayatına 
istikamet veren Kalkınma Plânının gerçekleşme
sinde nazım ro'l oynıyan Devlet ve- Hükümeti 
temsil eden, asayiş ve emniyeti sağlamaktan so
rumlu, tarafsız idarenin mümessili, .bütün Dev
let hizmetlerinin koordinatörü idare meslekine, 
Büyük Meclisin değer verdiğinin yeni bir ifa
desi bu kanuna müspet rey vermenizle ye
niden sabit olacaktır. 

Bu alâkanın müspet teşviki ise idare hayatı
mızda kendisini hissettirecek ve idare Büyülk 
Meclisin iltifatına daha çok lâyık olacaktır. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, kanunun 
tümü üzerinde Sayın Karamüftüoğfoı, Sayın Kı
lıç, Sayın Eroğan, ıSayın Geçioğlu,. Sayın Gül-
doğan arkadaşlarımız söz almış bulunmaktadır
lar. Şu anda muhtelif yeterlik önergeleri de gel
miştir, Son söz Milletveki'lmmdir 'hükmüne istd-
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naden, Sayın Karamüftüioğlu'na söz veriyorum. 
Daha sonra yeterlik önergelerini okutup oyla
rınıza sunacağım. 'Buyurun, Sayın Karamüftü-
oğlu, 

AHMET KARAMÜFTÜOĞLU (Adana) — 
Aziz arkadaşlarım, benden evvel konuşan kıy
metli arkadaşlarım ve Sayın Bakan, bu temsil 
ödeneğinin verilmesi esbabı mucibesini gayet 
beliğ ve mukni şekilde izah ettiler. Biz de aynı 
kanaatteyiz. 

Ancak, Sayın Bakandan evvel konuşan bir
çok arkadaşlar, personel kanunu üzerinde ısrar
la durdukları halde, Hükümet adına konuşan 
Sayın Bakan personel kanununun geleceğine dair 
hiç bir işarette bulunmadılar. Zaten bütün en
dişemiz de buradan gelmekte idi. Parça parça, 
peyderpey, muhtelif sınıfları tatmin yoluna gi
diş, personel kanununun daha çok gecikeceğinin 
işareti olarak görünmekteydi.. İşte bu sebeple 
bu memlekette ıher sınıfa mensup memurun 
muhterem olduğunda ve vazifesinin kutsi oldu
ğunda ittifak ettiğimize göre, diğer memurların 
da bu haklardan istifade etmesi elbette tabiî 
haklarıdır. Binaenaleyh, idareciliğin cazip hale 
getirilmesi, idarecinin seçkin adam olması, ida
recinin yol gösterici ve önder olması hepimizin 
matlubu ve arzusudur. Buna rağmen, idarecinin 
emrinde çalışan bir idarecinin eli, kolu, gözü, 
kulağı olan küçük memurların ızdırabı cevapsız 
kalmaktadır. Dahiliye Vekilinin de işaret etme
diğine göre, personel kanununun 'gecikeceği kana
ati bu ızdırabı bir kat daha artırmakta ve Dev
let hizmetini, âmme hizmetini yürüten, bilhas- . 
sa küçük memurların içinde bulunduğu maddi 
sıkıntıların, bazen Başbakan yardımcılarını rüş
vetten şikâyete kadar götürmektedir. Binaena
leyh bu meselenin üzerinde şimdikinden daha 
ciddi durmamız lâzımdır. Yüksek Meclisin ba
dema bu şekilde birtakım sınıfları tatmin yolu
na giden, peyderpey 'gelen kanun tekliflerine 
mukavemet ederek Hükümeti personel kanunu
nu tacil ve tahrik etmesi de bir vazifesidir. Bu 
yapılmadığı takdirde, baştaki idareciler, ne ka
dar hüsnüniyetli, ne kadar samimi olurlarsa ol
sunlar, elemanları, maiyetleri, yardımcıları ken
dilerine aynı fikirde aynı kanaatte iştirak etme
dikleri takdirde, muvaffakiyetlerinin neticesi 
şüphelidir. Bir nahiye müdürüne 250 lira öde
nek tanınırken 25 senelik memuriyet hayatını 
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20 lira asli maaşlı kadroda tahrirat kâtibi ola
rak geçiren bir adama bir hak tanınmaması el
bette ki en büyük nakııseden biridir. Bir tahri
rat kâtibi, kaymakamın en yakın yardımcısı ve 
onun müşaviri durumunda olduğuna göre, hattâ 
mesai saatlerine bağlı değil, kaymakamın mesai 
saatine bağlı olduğuna göre, onun da tatmini 
lâzımgelir. Bunları sayacak olursak, birbirini 
takibeden birtakım memur sınıfının ıstırap için
de, ihtiyaç içinde tatmin edilme kaygusu ve en
dişesi içinde olduğunu görürüz. Bu itibarla, ba
dema Yüksek Meclisin, Hükümetin böyle muh
telif sınıfları tatmin eder şekilde gerek Hükü
metten gerek milletvekili arkadaşlardan gelecek 
teklifleri reddetmek suretiyle Personel Kanunu
nun Hükümet tarafından ele alınmasına mecbu
riyet yaratması, memleketin, milletin büyük se
lâmeti icabıdır ve memlekette rüşvet kaygusu, 
irtikâp kaygusundan kurtulmanın tek yoludur. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, verilmiş 
bulunan yeterlik önergelerini okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Görüşmelerin yeterli

ğinin oya sunulmasını dilerim . 
Erzurum 

Cevat Dursunoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşme

lerin kifayeti ile maddelere geçilmesinin oya ar
zını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Kars 

Bahtiyar Vural 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarı lüzumu kadar mü

zakere edilmiştir. Bu bakımdan müzakeresinin 
kifayetini arz ve teklif ederim. 

Çankırı 
Rahmi İnceler 

BAŞKAN — Her üç önerge de müzakerele
rin kifayetini tazammun etmektedir, önergele
rin aleyhinde Sayın Kılıç konuşacaklardır. Bu
yurun, Sayın Kılıç. 

ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem ar
kadaşlarım, yeterlik önergelerinin aleyhinde 
söz almış olmam, teklifin aleyhinde mütalâa 
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edilmemelidir. Ama, böyle mühim bir mevzu 
görüşülürken bizim de bu konuda söyliyecek 
bâzı sözlerimiz var ki, bunlar idare mekanizma
sında vazife almış olan insanların dertleridir. 
Bu dertleri de dile getirmemize lütfen müsaade 
buyurun, yeterliği kabul etmeyin. Esasen konu
şacak 3 - 5 kişi kalmıştır. Onların da konuşma 
hakkını almayın ve lütfen önergeyi kabul bu
yurmayın, söyliyeeeğimiz bâzı sözler vardır ki; 
âmirleri bunların söylenmesini dilemektedirler. 
Bunları yerinde görmüşüzdür, lütfedin, yeter
liği kabul etmeyin, konuşalım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza su-
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... I 
Yeterlik önergesi kabul edilmiştir. { 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler bit- j 
mistir. Maddelere geçilmesini oylarınız sunuyo- I 
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Mad- j 
delere geçilmesi kabul edilmiştir. I 

Tasarının ivedilikle görüşülmesi talebi mev- I 
cuttur. İvedilik teklifini oyunuza sunuyorum : j 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... İvedilik 
teklifi kabul edilmiştir. 

Maddeleri okuutyorum. 
Yalnız arkadaşlar, maddelerin görüşülmesi

ne geçmeden evvel, Sayın İsmail Hakkı Akdo
ğan rakadaşımızm, kanunun matlabmm, ismi
nin değişmesi için bir önergesi vardır, maddele
rin görüşülmesine geçmeden evvel okutup oyla
rınıza sunacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 1700 sayılı. Dahiliye me

murları Kanununa ek kanun teklifi isminin tek
lif metnine uygunluğunu temin için valilere, 
kaymakamlara, emniyet müdürlerine ve nahiye 
müdürlerine ödenek verilmesi hakkında Kanun 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Yozgat Aydın 
İsmail Hakkı Akdoğan İsmet Sezgin 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Komisyon katılıyor mu? 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA VELİ UYAR 
(Yozgat) — İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum, j 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... önerge red- I 

. dedilmiştir. 
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1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununa ek 

Kanun 

MADDE 1. — Kaymakamlara ve kaymakam
lık sıfatını ihraz etmiş olanlardan İçişleri Ba
kanlığı merkez ve taşra teşkilâtında her hangi 
bir memuriyete tâyin ve nakledilenlere, kendi 
kadrosu ile merkez ve taşra teşkilâtında istih
dam edilenlere - ve nahiye müdürlerine her ay 
ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen miktarlarda 
ödenek verilir, ödeneklerde kadro aylıkları ve 
bulundukları memuriyet kadrosundan aşağı de
recede maaş alanlar için aldıkları maaş derecesi 
esas tutulur. 

Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve iller 
teşkilâtında çalışan ve ekli (2) sayılı cetvelde 
unvanları, kadro aylıkları ve barem dereceleri 
gösterilenler, kadro dereceleri hizasında göste
rilen aylık ödenekleri alırlar. İçişleri Bakanlığı 
veya Emniyet Genel Müdürlüğü bütçelerine 
bağlı bir kadro işgal edip ekli (2) sayılı cetvel
de gösterilen makam veya memuriyetlerden bi
rinde istihdam edilenlere de, istihdam edildik
leri makam veya memuriyetlere tekabül eden 
kadro hizasında gösterilen ödenek verilir. 

7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü 
mahfuzdur. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz is
tiyen?... Sayın Dizman. Sayın Akdoğan, Sayın 
Soyer, 

Sayın Dizman, buyurun. 

ALİ DİZMAN (Tokat) — Muhterem arka
daşlarım, teklifin lehinde konuşan sayın arka
daşlar ve Sayın Bakan, gerçekten büyük bir za
ruret ve ihtiyacolduğunu; teklifin böyle bir ih
tiyacı karşılıyacağmı belirttiler. Bu mütalâala
rına aynen iştirak etmekteyim. Esbabı mucibe-
lerinin temeli kaymakamlık meslekinin lüzum 
ve ehemmiyeti ve bu mesleki ifa edenlerin bâzı 
masraflarla karşılaşması idi. Böyle bir teklif 
kanunlaştığı takdirde, gerek hali hazırdakilerin 
durumu ıslah edilmiş olacak ve gerekse bundan 
sonra meslek cazip bir hale gelerek, Siyasal 
Bilgiler Fakültesi idari bölümden mezun olan
lar ve Hukuk Fakültesinden mezun olanları 
mesleke karşı alâka duyacaklardır. Görülü
yor ki, esbabı mucibenin tamamı kaymakamlık 
hizmetini bilfiil ifa edenlere ait. Halbuki tek-

ı lifin 1 nci maddesi; kaymakamlık sıfatını ihraz 
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etmiş olanların tamamına bu hakkı vermekte
dir. 

Hal böyle olduğu zaman esbabı mucibe ile 
teklif tenakuz haline gelmektedir. Çünkü, ge
rek kaymakamlık vazifesini ifa edene aynı 
hakkı verdiğimiz ve gerekse bu vazifenin külfe
tine katlanmayıp büyük şehirlerde, miktarı az 
dahi olsa, rahatlıkla otuı anlara da aynı hakkı 
verdiğimiz zaman yine de kaymakamlıktan bu 
rahat vazifelere doğru bir akın başlıyacaktır 
ve bu kanunla güdülen gayenin tahakkukuna 
imkân olmıyacaktır. Esas üzerinde durmak iste
diğim nokta budur. 

İkincisi; halen idare âmirleri belediye reis
liğine vekâlet ettiklerinden ayrıca para almak
tadırlar. Bu, çok yakın bir tarihte kalkacaktır. 
Bundan sonra daha uzun bir devre para alıp 
almıyacaklarını bilemiyeceğiz. Fakat alabi
lecekleri de her zaman mümkündür. Gayet kü
çük kasabalarda belediyelerden alınan ücret, o 
temsil ödeneği tazminat miktarından çok azdır. 
öyle belediyeler de paraya bilhassa muhtacolan 
belediyelerdir. Bâzı büyük belediyelerde ise taz
minat belediyeden alman paranın yanında çok 
cüzi kalır. Bu itibarla, eğer muvafık ise, bele
diye reisliğine vekâlet ettikleri takdirde bele
diyelerden alacakları para ile tazminatların 
hangisi yüksekse onun alınmasını temin edecek 
şekilde metni hazırlıyabilirsek; küçük belediye
leri masraflarından kurtarmış oluruz, iki, bu 
itibarla bilhassa kaymakamlık vazifesini bilfiil 
ifa etmiyenlere bu tazminatın verilmemesini, 
tazminatın sıfata değil, makama bağlı olarak 
verilmesini temin etmek üzere maddenin komis
yona iadesini teklif eden bir önerge takdim edi
yorum, kabulünü istirham ederim. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Çok muhterem arkadaşlar; biraz evvelki konuş
mamda komisyonun bu tazminatı emniyet müdür
lerine de teşmil etmesinden dolayı memnuniyetimi 
arz etmiş ve kendilerine teşekkür etmiştim. 
Ancak, komisyonun bu tazminatta adalet öl
çüsünü kaçırdığı kanaatindeyim. Zira, kayma
kamlara ve diğer idare âmirlerine verilen taz
minattan evvelce kabul edilmiş olan tazmi
nat kanunlariyle kendilerine verilmekte olan 
ödeneklerin mahsubedilmek suretiyle bakı-
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• yesinin verileceğine dair 3 ncü maddeye bir 

kayıt koymuştur. Emniyet müdürleri için ise 
kanunun hiçbir maddesinde böyle bir indirme 

•• yapılacağına dair sarahat yoktur. Halbuki, 
emniyet müdürleri ve Yüce Heyetinizin ka
bul ettiği muhtelif kanunlarla 165 lira tayın 
bedeli, 75 lira da fazla mesai ücreti olmak 
üzere bir para verilmektedir. Bu parayı ayrıca 
emniyet müdürleri de aldığı takdirde verilen 
ödenekle birlikte mütalâa edilirse kayma
kamlardan ve valilerden daha fazla bir para 
almaları gibi bir durum hâsıl olacaktır. Bu 
bakımdan, bendeniz birinci maddede mütalâa1 

edilen iki sayılı cetveldeki rakamların bu esas 
üzerine ayarlanmasını temin maksadiyle Yük
sek Başkanlığa bir takrir veriyorum. Bu tak
ririmde, komisyonca kabul edilmiş olan ra
kamlar ve emniyet müdürlerine verilmekte) 
olan tayın bedelleri ve fazla mesai ücretleri 
nisbetinde indirilmiş vaziyettedir. Bu takririm 
yüksek tasviplerinize mazhur olup kabul edil
diği takdirde adaletsizliğin giderileceğine kaa-
niim. Kabulünü istirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Soyer. 
RUHİ SOYER (Niğde) — Çok muhterem 

arkadaşlarım; idare âmirlerimizin yüksek de
ğerleri ve bilhassa kaymakamlarımızın içinde 
bulundukları müşkülâtla, memleketimizin en 
ücra köşelerinde idaremizi ve Devlet mekaniz
mamızı nasıl büyük bir feragatle ve nasıl her 
türlü yokluğa ve mahrumiyete katlanarak tem
sil etmekte bulunduklarını, muhterem arka,-
daşlarım tebarüz ettirmişlerdir. Ben, ayrıca bu 
hususta konuşmak istemiyorum. Yalnız, bir 
nokta üzerinde durmak istiyorum; 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun, idare 
memurlarına, mülki âmirlere ait bir kanun 
olduğu halde, ayrıca bir kanuna tabi bulu
nan £mniyet teşkilâtı da yanlışlıkla komisyon
da bu kanuna ithal edilmiş bulunmaktadır. 

• Hakikat şudur ki, emniyet âmirleri, demin bâ-
raz evvel bir arkadaşımın da ifade ettiği 
gibi, tayın bedeli olarak ayda 165 lira, fazla 
mesai ücreti olarak da 75 lira, ceman 240 Ura 
aldıkları gibi, ayrıca mahallât ve çarşı bek-

I" çileri teşkilâtının bütçelerinden de 200 - 600 
lira arasında tahsisat almaktadırlar- Bundan 
başka, elbise, kaput, gömlek ve ayakkabı gibi 

ı birtakım yardımlar, ayrıca her sene kendile-
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rine yapılmaktadır. Bu itibarla, kaldı ki, de
min arz ettiğim gibi, kanunun doğrudan doğ
ruya emniyet teşkilâtına değil, idare âmirle
rine ait bir (kanun olması itibariyle bunun 
metinden çıkarılması ve sadece kaymakamlarla, 
vali muavinlerine . yapılacak yardımın, daha 
doğrusu mesai zammının konulması için, ay
rıca bir teklif yapmış bulunuyoruz. Bu teklif 
şimdi Huzuru Âlinizde okunacaktır. Lûtuf-
lanmza mazhar olmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen. 
Sayın Sezgin, siz komisyon adına mı, yoksa 

şahsınız adına mı söz istiyorsunuz? 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Şahsım adına 

söz istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Beki, buyurun Sayılı Bilgen. 
SÜLEYMAN BİLGEN (Edirne) — Sayın 

Başkanım, muhterem arkadaşlarım; birinci 
maddeye bağlı bulunan iki sayılı cetvelin dör
düncü sırasında, İzmir, Adana, Zonguldak, 
Samsun, Erzurum emniyet müdürleri için ko
misyonca kararlaştırılmış bir durum mevcut
tur. Arkadaşlar; Edirne Emniyet Müdürü ile 
Kars Emniyet Müdürünün, Muş Emniyet Mü
dürünün günfchlan nedir? 

Türkiye'nin her yerindeki emniyet müdür
lerinin hizmeti aynıdır. Eğer bu, teşmil edile
cekse bütün Türkiye'deki emniyet müdürle
rine teşmil edilmesi gerekmektedir. Yoksa, 
böyle kıstasın ne olduğu belli olmıyan bir şe
kilde birkaç vilâyetin emniyet müdürüne tah
sisi kanaatimce yanlıştır. Bu hususta bir öner
ge takdim etmiş bulunuyorum. Maddenin ko
misyonca geri alınarak tekrar tanzimini istir
ham ediyoruz. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sezgin. 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım, görüşülmekte olan 
kanun teklifine, hafızamız bizi yanıltmıyor
sa, genel kurulun bir içtimaında, Genel Ku
ruldan Bütçe Komisyonuna gelen bir direk
tif üzerine, Bütçe Komisyonu, emniyet müdür
lerinin de görevleri, fonksiyonları, yetki ve so
rumlulukları itibariyle kaymakamlar kadar, 
hiç olmazsa görev, yetki ve sorumluluk sahi
bi oluşlarını dikkat nazara alarak, bu kanun 
teklifinin içine emniyet müdürlerini de ithal 
etmiş bulunmaktadır. Her ne kadar Sayın Dok
tor Ruhi Soyer arkadaşımızın ifade ettikle

ri gibi, emniyet müdürleri 165 lira tayın, be
deli ve 75 lira fazla mesai almakta iseler de, 
emniyet müdürlerinin polis mesleğinin icabı
nın' bütünü ile yerine getirmesi mesaisi ile 
bağdaşmasına imkân olmıyan, hattâ senelik 
izinleriyle dahi bağdaşmasına imkân olmıyan 
polis mesleğinin bizatihi meydana çıkardığı 
çeşitli güçlükler içinde emniyet müdürlerinin 
bir polis gibi almakta oldukları 165 liralık bir ta
yın bedelinin, görüşülmekte olan kanun tek
lifindeki ödenekle her hangi bir ilgisinin bu
lunabileceğini şahsan zannetmiyorum. Kaldı 
ki, polis meslekinin ağırlığının en tabiî icabı 
olan fazla mesainin ödenmesi ve -tayın bede
linin verilmesi, yeni bir kanım meselesi de
ğil, senelerden beri tatbik edilegelmekte olan 
bir usulün ta kendisidir. Aynı şey, bu tayın 
bedeli ve fazla mesai bir başka isim, temsil öde
neği ismi altında kaymakamlara, nahiye mü
dürlerine, vali muavinlerine ve valilere veril
mektedir. Emniyet müdürlerinin kanun ve 
teklif metninin içinden çıkarılmasının yerin-' 
de olmadığı kanaatindeyiz. Emniyet müdür
lerinin görmüş olduğu vazifeler, hiç olmaz
sa kaymakam arkadaşlarımızın gördükleri va
zife ayarında ve kaymakam arkadaşlarımızın 
gördükleri vazifeler kadar ağır ve ciddî bir 
mahiyettedir. Bu işlerle yakınen meşgul olan 
arkadaşlarımız bilirler ki, her hangi bir vilâ
yette hemen hemen ek ödenek almıyan ve ek 
bir kadroda ücret almıyan tek bir müdür 
varsa, o da maalesef emniyet müdürüdür. Bir 
vilâyette maarif müdürü, ziraat müdürü, ve
teriner müdürü, nafıa müdürü ve bunlara mü
masil bir takım dairelerin müdürlüklerini ya
pan kişiler, muhtelif yerlerde bir ek görev 
almak suretiyle ek bir ücret alabilirlerse de 
emniyet müdürlerinin böyle her hangi bir ek 
görev aldıklarını maalesef göremiyoruz. Bil
hassa günün 24 saatinde de vazife istiyen 'bir 
makamı temsil eden ve o makamı temsil edi
şi münasebetiyle de bir takım masrafları olan, 
yaptığı vazifenin büyüklüğünü hiçbir arkada
şımızın, ciddiyetini yine hiçbir arkadaşımızın 
aksi mütalâada bulunamıyacağı vazifeler gö
ren emniyet müdürlerinin de, esasen miktar
ları 115 ile 120 civarındadır, bunun malî por
tesi de o kadar mühim bir miktarda değildir, 
yaptığımız hesaplara göre 550 bin lira civarın
dadır. Sayın Dahiliye Bakanımız da 1963 yılı 
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için bizden hiçbir şey istemediğini ifade et
tiler, bu vaziyet muvacehesinde, emniyet mü
dürlerinin de bu haktan istifade ettirilmesini 
Yüksek Meclisten şahsım adına istirham ede-
ceğıim. Hürmetlerimle. 

23.8.1963 0 : 1 
HALÎL ÖZMEN (Devamla) — Efendim özjuı 

dilerim. Ben, yetişemedim de onun için, hemzen 
kifayet takrirleri verildi. 

BAŞKAN — Elfendim, şimdi lütfen biriflei 
madde ile ilgili olarak konuşun. • 

HALÎL ÖZMEN (Devamla)«— Muhterem ar
kadaşlar, gönlüm, isterdi ki, biraz evvel sayın 
arkadaşlarımızdan birinin belirttiğine göye, 
Hükümetimiz, İçişleri Bakanımız (bu kaoıundan 
evvel herkesin beklediği Personel Kanunumu 
getirsin, o zaman şurada gördüğümüz rakam
lar daha müsavi bir şekle gelsin. (Madde üze
rinde sesleri^) Peki efendim; özür dileyerek, 
.'bir saniyenizi rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, son olarak Yüksek 
Heyetinizden şunu rica ediyorum. Kanun bü
yük bir 'boşluğu dolduracaktır. Kaymakam 
arkadaşlarımıza memleket hizmetinde şevk ve
recektir. Emniyet Müdürüne, genel müdürü
ne, onun muavinlerine şevk verecektir. İçinde 
bulunduğumuz durumu gördüğüm halde, bu 
kanuna vicdanımın emrettiği şekilde müspet 
oy yereceğim; desteklemenizi rica ediyorum ar
kadaşlar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Karaca. 

GlYASETTlN KARACA (Erzurum) — 
Muhterem arkadaşlarım, bendeniz bu mevzu üze
rinde söz alacak değildim. Çünkü, konuşan ha
tip arkadaşlarımız mevzuun ehemmiyetini tam 
mânası ile belirtmişlerdir. Gönlümüz aynı ar
kadaşlarımızla birlikte aynı neticeyi istihsalde 
beraberdir. Ancak teknik bakımdan bir iki nok
taya temas etmek isterim. Hepimizin malûmu
dur ki, yeni Anayasamıza göre Yüce Meclisimi
zin çalışma tarzı ve sistemi bir evvelki meclisle
re nazaran farklı bir durumdadır. Bugün Par
lâmentomuz birisi Senato diğeri de Millet Mec
lisi olmak üzere iki Meclisten müteşekkildir. 
Millet Meclisinde görüşülen bir kanun tasarısı 
kabul edildikten veya reddedildikten sonra bir 
kere de Senato Meclisinde müzakere ediliyor, 
Gönül arzu ederdi ki, Yüksek Meclisde yani 
Millet Meclisinde müzakeresi yapılacak bir ka+ 
nun tasarısı, bariz hatalar, yanlışlıklar hariç olr 
mak üzere, kanunlar burada müzakere edilirken 
tam mânasıyle ve meriyette bulunan bütün mev* 
zuata uygun olarak çıkarılsın, bu.şekilde teem* 
mül edilsin. Bile bile, göre göre bir kanuni; 
yanlış bir şekilde müzakere edip ve yanlış ola-

BAŞKAN —- Saym Özmen. 
HALİL ' ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 

Başkan, muhterem arkadaşlar; seçim bölgele
rinizde gittiğiniz her yerde, kaymakam arka
daşlarla konuştunuz. Onların dertlerini dinle
diniz. Onun için ben bu kanunu tekrar ikinci 
defa getiren komisyona ve muhterem arkada
şım İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'ya te
şekkür etmekle sözlerime 'başlıyorum. 

Arkadaşlar, bütçemizin durumu malûm. 
Milletimizin çektiği ıstırap da malûm. Yalnız, 
millet olarak topyekûn bir kalkınmanın içinde
yiz. Bunun muvaffak olması için muhalif,* mu
vafık hepimiz çalışıyoruz, büyük, bir çabanın 
içindeyiz. İnşallah muvaffak olacağız. 

İdarenin başında bulunan vali ve onun ya>-
nıbaşmda vazife gören arkadaşlar Devletin em 
ısorıımlu kişileridir. 

BAŞKAN — ıSayın özmen lütfen (birinci 
madde üzerinde durun. 

HALÎL ÖZMEN (Devamla,) — Kırıkkale 
Kaymakamının çalışmalarını gördüğüm zaman 
gönlümde Ibüyük bir feralhlık duydum. Çubuk 
Kaymakamının çalışmasını gördüğüm zaman, 
bu memleketin çocuğu olarak iftihar ettim. 
Ama, 'bunların yanında küskünlükleri dolayı-
siyle hiç çalışamıyan arkadaşları da gördüm. 
O zaman da .çok üzüldüm. 

Arkadaşlar, bu kanunu kabul etmekle bü
yük foir yaraya merhem olacaksınız. İdareci 
arkadaşlarımızı, içinde bulundukları durum
dan kurtarmış olacaksınız. Bir valinin, bir 
kaymakamın ne olduğunu sizler bizlerden da
ha çok bilirsiniz. Kaymakamların durumlarını 
birer 'birer inceledik. Her dolaştığımız kazada 
gittik, hangi şartlar içinde yaşadıklarım, ne 
kadar ücret aldıklarını, kaç kuruşluk tazmi

n a t aldıklarını gördük. Kahvesini ve çayını iç
tiğimiz zamaın açıkta kaldığını »gördük arka
daşlar. Ay sonunda kendisinin açıkta kaldığı
nı ve maaşının yetmediğini gördük. 
, BAŞlCAN — Birinci maddeye ait konuşun 

efendim. ' Çünkü kanunun tümü üzerinde gö
rüşmeler oldu. O yönden «oyluyorum. 
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rak Senatoya gönderip, bilâhara Senatodan bu 
kanunun bariz bir yanlışlıkla tekrar bize iade 
edilmesi, her halde Yüksek Meclisimiz için iyi 
bir netice sayılmaz, zannederim. 

Bir kanun yanlış olup da düzeltilmesi veya 
yeni bir müzakere açılması haizi ehemmiyet de
ğildir. Ama bâzı mevzular üzerinde bu Meclisi 
hiç olmazsa birazcık dahi olsa zedeler. Bu sebep
le mâruzâtım şundan ibarettir; kaymakamlarla 
birlikte emniyet müdürlerinin de fedakârlıkla 
çalıştıklarını, büyük bir gayret içerisinde, bü
yük imkânsızlıklar içinde uğraştıklarını hepimiz 
biliyoruz. Malûmunuz olan bir söz vardır «Karakol 
adalete açılan ilk kapıdır.» Bu ilk kapıdaki em
niyet görevi hepimizin malûmudur. Bu arka
daşlarımın da aynı derecede tazminat almalarını 
gönlümüz arzu eder. Fakat bir kimse ya kay
makamdır, yahut da emniyet müdürüdür. Fakat 
bir kimsenin hem kaymakam hem de emniyet 
müdürü olması mümkün değildir. Dahiliye me
murları için 1700 sayılı bir Kanun vardır. Bu 
Dahiliye memurları Kanunudur. Bir de 3201 
sayılı Emniyet Teşkilât Kanunu vardır. Her 
iki kanunun kuruluşu ve bu kuruluşla birlikte 
görev almış olan memurların vazifeleri ayrı ay
rı sınırlandırılmış ve belirtilmiştir. Emniyet mü
dürlerine tazminat verelim. Bu tazminat aynen 
verilsin. Ama kaymakamlara ait bir kanun tasa
rısının içinde bir emniyet müdürünün tazminatı
nın veya ödeneğinin zikredilmesi evvelemirde 
kanun tekniğini ortadan kaldırır. Binaenaleyh, 
...emniyet müdürlerine verilecek bir tazminatın 
veya ödeneğin meriyette bulunan 3201 sayılı 
Kanuna yeniden bir geçici madde ilâve edilmek 
üzere bir kanun teklifini her.hangi birimiz ha-
zırlıyalım ve Yüce Meclise getirelim. Bu arka
daşlarımız da bu şekilde bir ödenek ve tazminat
tan istifade etsinler. Aksi takdirde 3201 sayılı 
Kanuna göre görevi, hizmeti, alacağı tazminatı 
belirtilmiş olan bir emniyet müdürünün 1700 sa
yılı Dahiliye memurları kanun tasarısı içeri
sinde buna ait ödeneğin tasrih edilmesi sureti 
katiyede tecviz edilemez. Yüce Meclisin dikka
tinden kaçmış addedilemez. Bendeniz ikaz et
mekle beraber bir nebze olsun vazifemi yapmış 
olduğum kanaatindeyim. Hiçbir surette emni
yet müdürlerinin alacakları tazminata ve öde
neğe muhalif değilim. Buna ait bir kanun tasa
rısı hazırlıyalım, getirelim. Fakat bile bile, göz 
göre göre bu kadar bariz bir hatayı yapıp da Se-
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natodan bu kanunun bir kere daha bu Meclise 
iade edilmesine arkadaşlarımızın gönlü razı de
ğildir. Ümit ederiz ki, Senatodaki arkadaşları
mız da aynı noktai nazara iştirak edeceklerdir. 
Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından, doğru doğ
ru, sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Kut. 

TURHAN KUT (Tekirdağ) — Sayın 'arka
daşlarım, toen başka bir açıdan görüşlerimi arz 
edeceğim. Kanaatimce, müzakere etmekte oldu
ğumuz teklif, kanunların umumiliği prensibiyle 
çatışmaktadır. Filhakika, tekliflerde her i'ki 
arkadaşımızın yapmış olduğu teklifte yalnız 
kaymakam ve bucalk müdürleri için bir ödenek 
verilmesi 'bahis konusu olduğu halde, Komisyon 
bu tekliflere emniyet müdürlerini, Polis Ensti
tüsü »Müdürünü ve bâzı emniyet âmirlerini de 
ithal etmiştir. Ancak umumilik prensibinin ge
reği odur ki, eğer emniyet müdürlüğü hizmeti 
bir yolda bir ödeneğin konmasını zaruri kılmak
ta ise .tasarı veya teklifte bütün emniyet mü
dürleri için hizmet karşılığından bir ödeneğin 
'kanunda yer alması gerekir. Ancak, bağlı iki 
numaralı cetveli tetkik ettiğimiz zaman görüyo
ruz 'ki, bir kaç, vilâyetin emniyet müdürleri bu 
ödeneği almaya haklı görülmüş, Takdir ölçüsü 
nedir; hangi kriteryum esas alınmıştır belli 
değil. Bunun dışında kalan emniyet müdürleri 
böyle bir ödenek almaya haklı görülmemiş. 

Sayın arkadaşlarım, işi bu açıdan ele alacak 
olursak yalnız İstanbul, Ankara, Erzurum, Zon
guldak, Adana ve saire gibi 8 büyük vilâye
tin emniyet müdürünün hizmetlerini bu ödeneğe 
lâyık görürsek o zaman büyük bir haksızlığın 
içerisine düşmüş oluruz. Aynı zamanda kanun
ların umumiliği prensibini de zedelemiş olurtiz. 

Değerli arkadaşlarım, Adana Emniyet Müdü
rüne ödenek vereceğiz, bilfarz Muş Emniyet 
Müdürüne vermiyeceğiz. Bendenizin müşahe
dem 'odur ki, bilhassa bu tadat olunan büyük 
şehir emniyet müdürlüklerinin her şube müdürü 
en azından yüksek tahsilini yapmış bir arkadaş
tır. Gidiniz Muş'&, Hakkâri'ye, emniyet müdür
leri liyakatli olabilir, ancak şube müdürleri 
alelekıser ya komiser muvinidir veyahut bir ko
miserdir. O halde Erzurum'daki emniyet müdü
rünün gördüğü vazifenin daha ağır olduğunu 
kabul edip ödenek verip, Muş'ta daha müşkül 
şartlar altında çalışan arkadaşımızı bu ödenek-
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ten mahrum bırakırsak; kanaatimce bir hak
sızlığın tam ortasına düşmüş oluruz. Bu konuda 
bir takririmiz vardır. 

Sayın arkadaşlarım, eğer emniyet müdürle
rine gördükleri hizmetin karşılığı bir ödenek 
vereceksek bunu 3 veya 4 emniyet müdürüne 
hasretmekle bir 'büyük prensibi ihlâle hakkı
mız yoktur. Bu maddenin Komisyon tarafından 
geri alınmasını veya 'takririmiz istikametinde 
bu ödeneğin Ibütün emniyet müdürlerine siraye
tinin teminini arzN ve. istirham ediyorum. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan. i 

tSMAÎL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Muhterem arkadaşlar, kanunun heyeti umumi-
yesi üzerindeki müzakerelerde, maddelere, geç
meden evvel, Yüksek Başkanlığa bir takrir 
vermek suretiyle, kanunun isminin değiştiril
mesi teklifinde bulunmuştum. Bu teklifim ma
alesef reddedilmiştir. 

Biraz evvel burada konuşan Sayın Giyaset-
tin Karaca arkadaşımız, sırf kanunun başlı
ğındaki bir isme istinaden emniyet müdürleri- i 
ne ve emniyet teşkilâtının bu kanunda tanınan 
kimselere ödenek verilmesinin kanun tekniği
ne aykırı olduğunu ileri sürerek bu memurla
ra tazminat verilmesinin lehinde olduğuna, 
verilmesi lâzımgeldiğini mütalâa ettikten son
ra, ayrı bir kanun mevzuu ile gelsin, dediler. 
ilk nazarda bu doğru olarak kabul edilebilir. 
Fakat, biz Iburada, Mecliste bu memurlara bir 
ödenek, bir tazminat verilmesi lâzımgeldiği ka
naatinde isek, bunu derhal vermemiz lâzım. 
Eğer aksi kanaatte isek, bunu maddeden çı
karmak lâzım. Kanunun isminin şu veya bu 
şekilde kaleme alınmış olması veyahut encü
mence şu veya bu şekilde adlandırılmış olma-
siyle, bir zümrenin Meclisçe haklı görünen bir 
talebini reddetmeye imkân yoktur. 

Bu bakımdan komisyonun bu teknik hataya I 
düşmüş olması bizim burada bu sınıf memur
ların hakkını elinden almamızı temine yaraya- I 
maz. Kanunun ismi, 1700 sayılı Dahiliye Me
murları Kanununa ek Kanundur! Bu kanuna 
bâzı fıkralar eklenmek suretiyle bu memurlara 
tazminat verilmesi meyamnda yine Dahiliye I 
Bakanlığı kadrosu içinde kalan Dahiliye Ba
kanlığı memurlarından sayılacak. Ancak teşki
lât kanunları haricinde başka bir kanunla | 
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tedvin edilmiş bulunan emniyet müdürleri ve 
emniyet teşkilâtını ıbu kanunla onlara tazminat 
vermek imkânımız mevcuttur. Buna higtbir 
kanuni mâni hâl yoktur. 

Yine burada konuşan (bir arkadaşımız [em
niyet memurlarından bir kısmına ödenek-ve
rildiğini ve diğer bir kısmına verilmediğini; 
üçüncü sınıf vilâyetlerde çalışan emniyet mü
dürlerinin aynı derece vazife gördüklerini, 
hunlarm da tazminat alması gerektiği kanaati
ni savundular. Doğrudur. Esasen kanun ko
misyonda bu yönden hazırlanmıştır. Burada 
bâzr- isimler 'geçmektedir. istanbul Emniyet 
müdürleri, diye. Bunlar esasen kanunen ıbu 
isimlerle Teşkilât Kanununa konduğu için, 
onların isimleri bu kanunda -sarahaten sayıl
mıştır, diğerleri ise birinci sınıf, ikinci siıjııf, 
üçüncü sınıf emniyet müdürlükleri diye kanun 
cetveline konulmuş ve onlara da bu tazmina
tın verilmesi temin edilmiştir. Kendilerinin 
bu bakımdan müsterih olmasını arz ederim. 
Tekrar rica ediyorum; Yüksek Heyetinizden, 
bugün bütün Meclisin kendilerine tazminat 
verilmesinde ittifak ettiği bir mevzuu komis
yona havale etmiyelim. Yeniden bir kanun tek
lifi gelsin, 3 - 5 ay komisyonda kalsın, Meclis 
tatili gelsin şeklinde geriye atmak ve bu hak
kı vermemek gibi 'bir yol tutarak 'bu tazmina
tın kendilerine verilmesine engel olmıyalım. 
Hiçbir kanuni ve teknik mâni mevcut değildir. 
Bu kanunla kendilerine bu tazminatı verebili
riz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin. 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Benim söyliye-

ceklerimi söylediler. Vazjgeçtim. 
BAŞKAN — 1 nci maq[de üzerinde başka söz 

istiyen? Buyurun, Sayın İ)izman. 
H. ALI DlZMAN (Tokat) — Muhterem ar

kadaşlarım, emniyet mensuplarına verilecek taz
minatın bu teklif içerisinde mütalâa edilmemesi, 
edildiği takdirde bunun kanun tekniğine aykırı 
olacağı yolundaki mütalâanın karşısında konuşa
cağım. 

Yüksek malûmunuz olduğu veçhile, bu mev
zu daha evvel de Yüce Meclisinizde müzakere 
edilmişti. Mübaşir, zabıt kâtipleri, icra memunlafr 
gibi, kadro maaşına tabi memurlara tazminat ve
rilirken, yine adlî camiaya mensup olup da, kad
ro maaşiyle değil, ücrete tabi gardiyanlara da 
tazminat verilmesi aynı teklif içinde mütalâa edil-
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misti. O zaman da bunun kanun tekniğine aykırı 
olacağı bu Mecliste münakaşa edilmiş ve fakat ne
tice itibariyle tazminatın esas ile bir ilgisi olma
ması bakımından hepsinin bir arada mütalâası 
Meclisinizco kabul edilmişti. O gün bu suretle Yü
ce Meclisten karar çıktıktan sonra, esasında hiçbir 
ihtilâfımız olmadığı emniyet mensuplarının taz
minata hak kazandıkları yolunda bir kanaatin sa
hibi olduktan sonra Yüce Meclisten bu devrede 
çıkmış bir kanunun aksine bir mütalâa ile kanun 
tekniğine aykırıdır diye bir yol ile bir kısım şahıs
ları mutazarrır etmenin uygun olmıyaeağı müta-
Masındayım. Sırf hafızalarınızı canlandırmak 
için söz aldım, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde konuşmak 
istiyen arkadaşlarımız kalmamıştır. Hepsi de kor 
nuşmuşl ardır. Komisyon söz istiyor mu? 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA VELÎ UYAK 
(Yozgat) .— Hayır efendim. 

BAŞKAN — 1 nci madde ile ilgili olarak ve
rilmiş bulunan değişiklik önergeleri vardır. Ay
kırılık derecesi itibariyle sıra ile okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Sözlü olarak arz ettiğim gerekçeye müsteni

den ödeneğin makama bağlı olarak verilcbilmesi-
ni ve Belediye Reisliği tahsisatı alındığında öde
neğin ayrıca verilmesinin önlenmesini temin ede
cek tarzda .yeniden kaleme alınmak üzere birinci 
maddenin komisyona iadesini saygılarımla arz ve 
teklif ederini. 

Tokat 
Ali Dizman 

Yüksek Başkanlığa 
1 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilme

sini arz ve teklif ederim. 
Niğde 

Ruhi Soyer 

«Madde 1. — Kaymakamlara ve kaymakamlık 
sıfatını ihraz etmiş olanlardan 1700 sayılı Kanuna 
tabi merkez teşkilâtında her hangi' bir memuriyete 
tâyin ve nakledilenlere veya kendi kadrosu ile ça
lıştırılanlarla vali muavinlerine her ay ekli bir sa
yılı cetvelde gösterilen miktarlarda Ödenek veri
lir. ödeneklerde kadro aylıkları ve bulundukları 
memuriyet kadrosundan aşağıya derecede maaş 
alanlar için aldıkları maaş derecesi esas tutulur. 

İLHAMI ERTEN (Edirne) — Bu takrir hak- j 
kında sual sorabilir miyim? 1 
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BAŞKAN — Efendim, bütün takrirleri oku

tayım, hepsinin ayrı ayrı müzakeresini icra ede
ceğiz. 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 1700 sayılı Dahiliye Me

murları Kanununa ek kanun teklifinin birinci 
maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Sivas 
Rahmi (Jünay 

«Madde 1. — Kaymakamlara ve kaymakam
lık sıfatını ihraz etmiş olanlardan 1700 sayılı Ka
nuna tabi merkez teşkilâtında her hangi bir sabit 
memuriyete tâyin ve nakledilenlere veya kendi 
kadrosu ile çalıştırılanlarla vali muavinlerine her 
ay ekli bir sayılı cetvelde gösterilen miktarda Öde
nek verilir. Ödeneklerde kadro aylıkları ve bulun
dukları memuriyet kadrosundan aşağı derecede 
maaş ala'nlar için aldıkları maaş dereceli esas tu
tulur. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere edilmekte olan kanun teklifinin 1 

nci maddesinin, .3 ncü satırındaki «Ve nahiye mü
dürlerine» tâbirinin çıkarılmasını, buna bağlı ola
rak bir sayılı cetvelde nahiye müdürleri 250 lira
lık kadronun düşülmesini arz ye teklif ederim. 

Aydın 
Şükrü Koç 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere edilmekte olan kanunun birinci 

maddesinin ikinci paragrafının ve iki sayılı cet
velin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Aydın 
Şükrü Koç 

Millet Meclisi Başkanlığına 
284/1 nci ek sıra sayılı kanun tasarısının bi

rinci maddesinin şifahen arz ettiğim sebeplere 
binaen aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

İzmir 
Mustafa Uyar 

«Madde 1. — Kaymakamlara ve bucak müdür
lerine ve bu sıfatı ihraz etmiş olup da İçişleri B;ı-
kanhğı merkez teşkilâtında her hangi bir sabit 
memuriyete tâyin ve nakledilenlere veya kendi 
kadrosu ile çalıştırılanlarla vali muavinlerine her 
ay ekli bir sayılı cetvelde gösterilen miktarda öde-
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nek verilir, ödeneklerde kadro aylıkları ve bulun
dukları memuriyet kadrosundan aşağı derecede 
maaş alanlar için aldıkları maaş derecesi esas tu
tulur. 

Not : Cetvel tasarıdakidir. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 1700 sayılı Dahiliye Me

murları Kanununa ek kanun teklifinin Bütçe ve 
Plân Komisyonu değiştiricinde kaymakamlara 
verilecek ödeneklerle mütenazır olması için iki sa
yılı cetvelde gösterilen ödeneklerin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
İsmail Hakkı Akdoğan 

Komisyon 
teklifi 
T. L. 

600 00 
500 00 
400 00 

Yeni 
teklif 
T. L. 

400 00 
300 00 
200 00 

Millet Meclisi Başkanlığına 
284 S. Sayılı Kanun teklifinin birinci madde

sinin son satırındaki (mahfuzdur) kelimesinin 
(saklıdır) şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. Saygılarımla. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

Millet Meclisi Başkanlığına 
284 S, Sayısında kayıtlı kanun teklifine bağ

lı iki sayılı cetvelin dördüncü sırasında sayılan 
İzmir, Adana, Zonguldak, Samsun, Erzurum Em
niyet Müdürleri cümlesinin çıkarılmasını ve ye
line emniyet müdürleri ibaresinin konulmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Tekirdağ Edirne 

Turhan Kut Süleyman Bilgen 

Gerekçe : Verilecek ödenek hizmetin karşılığı
nı teşkil etmesine emniyet müdürlerinin görmek
te oldukları hizmetin ise illere göre ayrı ayrı mü
talâa edilmesinin mantık kuralları ile izahı kabil 
olamıyacağmdan aynı hizmeti görenlerin aynı 
ödenekle faydalı kılınmaları gerekir. 

Yüksek Başkanlığa 
1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununa ek 

kanun teklifinin birinci maddesinin ek bir sayı-
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lı cetveli ile iki sayılı cetveller arasında görülen 
muvazenesizliği önlemek maksadiyle, iki sayılı 
cetvelde yedinci derecede verilmekte olan 400 
liralık aylık ödeneğin, bir sayılı cetvelde yedinci 
derçeede verilmekte olan 450 liraya çıkarılmasına 
arz ve teklif ederim. 

Hatay 
Ali Muhsin Bereketoğlu 

BAŞKAN — Değişiklik önergelerinin hepsi 
• okunmuş bulunmaktadır. Şimdi aykırılıkları iti
bariyle ayrı ayrı okutup oyunuza sunacağım. 
(Tokat Milletvekili H. Ali Dizman'm önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini okutmuş 
bulunuyoruz. Komisyon katılıyor mu/?. 

B'ÜTÇE KOMİSYONU ADINA VELl UYAR 
(Yozgat) — Belediye reisliği arızî bir vazifedir, 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değişik
lik önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Değişiklik önergesi red
dedilmiştir. 
• İkinci maddeyi tekrar okutuyorum : 

(Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in değiştirge 
önergesi yeniden okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Ertem, ne istiyorsunuz?. 
ÎLHAMf ERTEM (Edirne) — Takrir hak

kında konuşmak istiyorum, veyahut da bir sual 
sormak istiyorum. Siz ancak sualinizi takrirler 
oya konulduktan sonra sorabilirsiniz dediniz. 
Onun için şimdi konuşmak istiyorum; zira takrir
de zikredilmesi icabeden bâzı hususlar var da... 

BAŞKAN — Takriri şimdi yeni okuttum, şim
di, siz ne istiyorsunuz?. Bir tadilname geldiği an
da, bu tadilname okutulur ve şayet komisyon ken
dine havalesini istemezse bunu İçtüzük hükümle
rine göre mücmelen beyan eder. Şimdi ise Komis
yon mütalâasını beyan etmedi. Bu yönden &ncak 
takrir sahibi konuşabilir, değişiklik önergesi hak
kında. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Anlamadığım, 
anlamak istediğim, Yüce Meclisin de tenevvür et
mesi icabeden bir husus vardır. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini bir başka 
arkadaşımız vermiştir. Buna muhatap Encümen 
ve Meclis olacaktır. Encümenin bir fikri varsa 
izah edecek. Meclis kabule şayan görürse kabul 
edecek. Bu bakımdan zatıâlinize içtüzük hüküm-
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lerinee söz vermek mümkün değildir. İçtüzüğün 
119 ncu maddesini okuyorum : 

«Madde 119. —- Birinci ve ikinci müzakere
nin cereyanı sırasında takdim olunan tadij name
lerin encümene havalesi encümen tarafından, is
tenmediği halde tadilâtın esbabı mucibesi •sahip
leri tarafından mücmelen beyan olunur.» 

Komisyon değişiklik önergesine katılıyor mu?. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA

NI ŞEKÎP ÎNAL (Hatay) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADINA 

VELÎ UYAR (Yozgat) — Efendim bir yanlışlık 
oldu, katılıyoruz. 

ÎSMAÎL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Adal bir daki
ka. Sayın Akdoğan konuşsun da ondan sonra. 

ÎSMAÎL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Çok muhterem arkadaşlar, usul hakkında söz al: 
mış bulunuyorum; ama bu, usul hakkında söz 
alışım Riyasetin cereyanı müzakerelerine ait de
ğil, encümenin Yüksek Huzurunuzda mütalaa serd 
edişine dairdir. 

Muhterem, arkadaşlarım, bu kanun encümende 
kabul edilmiştir. Encümende ' bir kısım üyeler 
muhalif kalmıştır, bir kısım üyeler muvafık rey 
vermiştir. Buraya gelen encümenin görüşünü mü
dafaa etmek durumunda olan Başkan ve Sözcü 
ekseriyetin sözcüsüdür. Komisyon raporunda ek
seriyetle kimler rey verdiyse, bunları, görüşünü 
burada müdafaa etmek zaruretindedir. Kendisi 
şahsan şu veya bu fikirde ise, ya komisyonun ek
seriyetinin fikrini müdafaa edecek şekilde konu
şur, veya çekilir, yerine komisyon bir başka söz
cü tâyin eder. Şimdi, burada Komisyon Başkanı 
bu teklife katılmadığını beyan etti. Bilâhare Ko
misyon Sözcüsü, katılıyoruz dedi. Ve iki kişi bu 
arada karar verdiler. «Katılıyoruz, katılmıyoruz» 
hu. usu nihayet «katılıyoruz» şeklinde oldu. 

Arkadaşlar, encümen burada ekseriyetle top
lanmadığına göre, ekseriyette bulunmadığına gö
re, yeni bir karar alacak durumda da olmadığı
na göre, kendi komisyonlarından gelen görüşü
nü müdafaa etmek mecburiyetindedirler. Ba§ka 
türlü bir rey beyan edemezler. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Adal, buyurunuz («Söz 
istiyoruz» sesleri) Efendim sıraya göre sörî veri
yoruz. Sayın Adal, usul hakkında buyurunuz. 
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I BÜTÇE KOMİSYONU ADINA VELÎ UYAR 

(Yozgat) — Komisyon adına cevap vereceğim. 
BAŞKAN — Cevap mı vereceksiniz?. Hay 

hay... • 
OSMAN SABRI ADAL (îzmir) — Muhte

rem arkadaşlar, Sayın Akdoğan arkadaşımın 
noktainazarına ben de iştirak ediyorum. Em
niyet Teşkilâtı mensupları hakkında yapılan 
teklif Bütçe ve Plân Komisyonunda konuşul
muş .ekseriyetle kabul edilmiş, Şimdi, bir ar
kadaşımız bir önerge veriyor, bu önergeyi Büt
çe Komisyonu ekseriyetin kararma muhalif ola
rak, iştirak ediyorum, diyor. Bütçe Komisyonu 
bu önergeyi alıp tetkik etmiş mi? Tetkik ettik
ten sonra ancak mevzuubahsolur, reye konur. 
Ekseriyetin mümessili olduğuna göre, Başkan 
ve Sözeü bu şekilde Bütçe Komisyonunca kabul 
edilmiş bir karan Bütçe Komisyonu mümessil
leri değiştiremez. Bu bakımdan reye konulma
sı ve Bütçe Komisyonu Başkanının sözlerinin 
nazarı* itibara alınmamasını istirham ederim. 

BAŞKAN — Usul hakkında Sayın Sezgin 
buyurun, 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, benden evvel görüşle
rini Yüksek Meclise arz eden Adal ve Akdoğan 
arkadaşlarımız gibi, bendeniz de Bütçe Komis
yonunu Yüksek Meclisinizde temsil eden arka
daşlarımızın zuhulen düştüklerini tahmin etti
ğim bir hatalarına işaret etmek için söz aldım. 

Üzerinde görüşülmekte olan teklif Bütçe ve • 
Plân Komisyonunun teklif metnidir. Bütçe ve 

- Plân Komisyonunda 4 muhalif oya karşı, bu şimdi 
şu anda müzakeresi yapılmakta olan kanun tek
lifi Yüksek Heyetinize gelmiş olduğu veçhile 
kararlaştırılmıştır. Burada bu kanun teklifine 
aıykırı bir takrire önce Komisyonumuzun Sayın 
Başkanı Sekip İnal, «katılmıyoruz», dediler. 
Bilâhara Komisyonda Kâtip üye. olan Sayın 
Veli Uyar arkadaşımız, «İştirak ediyoruz.», şek
linde bir beyanda bulunmasını, şahsan Komis
yonun devamlı bir üyesi olan bendenizi mütees
sir ettiğini berveçhi peşin belirtmek isterim. Ar
kadaşlarımız her şeyden önce, muhalif dahi ol
salar, kaldı ki, ne Sayın Veli Uyar ne de Sayın, 

. Sekip İnal arkadaşımızın bu kanun teklifine 
karşı muhalif "oyları yoktur, muvafık oylan var
dır, imza listesinin altındaki şeyden de bellidir, 
bütün buna rağmen dahi, arkadaşlarımızın bu-
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na inanmamış olsalar dahi Bütçe Komisyonunda 
alman karara karşı bu Komisyonda her hangi 
bir görüşme yapılmadığı müddetçe burada çıkıp 
da bu takririn lehindeyiz demenin doğru olma
dığı kanaatinde bulunduğumu arz etmek için 
söz aldım, özür dilerim; hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ertem buyurun. Sayın 
Karaca zâtıâliniz de mi usul hakkında söz iste
diniz? 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Muhterem ar
kadaşlar, benden evvelki konuşan çok kıymetli 
arkadaşlarımın sözlerine ben de aynen iltihak 
etmekteyim. Orada verilen kararla bu takrir 
arasında çok bariz mübayenet vardır. Meselâ 
1700 sayılı Dahiliye memurları dedikten sonra, 
vali muavinini atlamak suretiyle, valileri Ko
misyonun karar aldığı ve onları ödenekten isti
fade ettirmesi lâzımgelirken bu ifadeyi kullan
makla valileri de bu ödeneğin dışında bırak
maktadır. Bunun mahzurlarını Sayın Sarıibra-
himoğlu çok güzel buradan izah ettiler. Binaen
aleyh bu takrir tamamen Komisyonun kararı
na aykırıdır. Komisyonca müzakere edilmedik
ten sonra burada arkadaşların buna iltihak im
kânı yoktur. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın înal, Komisyon adına. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SEKİP 
ÎNAL (Hatay) — Muhterem arkadaşlar; bizim 
Komisyonumuızea kabul edilen metin müzakere 
mevzuu edilmektedir. Bu arada, tam 1 nci mad
denin müzakeresi sırasında arkadaşlar çeşitli 
takrirler verdiler. Tabiî bu takrirlere Komisyon 
adına müspet veya aykırı bir mütalâa serd et
memiz gerekmektedir. Yalnız, burada bulundu
ğumuz sırada, takriri okurken sürçü lisan ola
rak ağzımızdan çıkan, «katılıyoruz, katılmıyo
ruz», diye iki ses geldi. Bu da birtakım tered
dütler ifade ediyor. Bu itibarla biz Komisyon
ca elbette ki, bu hususta bir karara varmış ve 
aramızda tezekkür etmiş değiliz. Binaenaleyh, 
yapılan teklif hakikaten metinler arasında mu
tabakatı tazammufı ediyormuş, aldığım izaha
ta göre..i O halde bu meselenin yeniden Ko
misyonumuzda müzakere edilmesi ve Komisyon 
ekseriyetine göre bir karara bağlanması tabiî
dir. O halde bu yeni durumu hakikaten tetkik 
etmemiz için önergelerin Komisyonumuza tev
di edilmesini istirham ©diyorum ve oylarınızı 
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da bu yolda kullar manızı rica ediyorum. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın inal, bir dakikanızı rica 
ediyorum. Bu mevcut değişiklik önergelerinin 
hepsini mi istiyorsunuz? 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SEKİP 
İNAL (Hatay) — Evet, hepsini geri alalım, 
Komisyonda gözden geçirelim ve bir karara 
varmaya çalışalım. 

BAŞKAN — Efendim, içtüzük gereğince, 
Komisyon tarafından bir maddenin geri veril
mesi istenirse, değişiklik önergelerinin de geri 
verilmesi gerekir. Maddeyi bu şekli ile geri ver
dim. 

ikinci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — Memurin Kanununun 78, 79 

ncu maddleri ile li idaresi Kanununun 13 ncü 
maddesi hükümlerine göre izinli sayılanlarla 
yurt dışında veya içinde başka bir yere geçici 
bir görevle görevlendirilenler ve meslekî kurs
lara iştirak edenler dışında, her ne suretle ve 
sebeple olursa olsun görevleri başında bulunmı-
yanlara görevlerinden ayrı bulundukları müd
detçe ödenek verilmez. 

Hastalık sebebiyle görevi başında bulunmı-
yanlarla bu yüzden ayrıldıkları günlerin bir 
yılda toplamı 60 günü geçmemek üzere ödenek 
verilir. 

BAŞKAN — '2 nci madde üzerinde söz isti-
yen yok mu? Yok. Efendim bu madde ile ilgili 
olarak verilmiş bulunan bir değişiklik önergesi 
vardır, onu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
284 te birinci ek kanun tasarısının şifahen 

arz ettiğim sebeplerle ikinci maddesinin aşağı
daki .şekilde değiştirilmesini teklif ederim. 

Mustafa Uyar 
izmir Milletvekili 

MADDE 2. — Memurin Kanununun 78, 79 
ncu maddeleri ile il idaresi Kanununun 13 ncü 
maddesi hükümlerine göre izinli sayılanlarla 
yurt dışında veya içinde başka bir yere geçici 
görevle görevlendirilenler ve mesleki kurslara 
iştirak edenler ve Türkiye Orta - Doğu Âmme 
idaresi Enstitüsüne çağrılanlar ve 4489 sayılı 
Kanuna göre dış memleketlere kursa gönderilen
ler dışında her ne suretle ve sebeple olursa olsun 
görevleri başında bulunmıyanlara görevlerinden 
ayrı bulundukları müddetçe ödenek verilmez. 
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Hastalık sebebiyle görevi başında bulunmı-

yanlarla bu yüzden ayrıldıkları günlerin bir yıl
da toplamı 60 günü geçmemek üzere ödenek ve
rilir. 

BAŞKAN — 2 nci madde ile ilgili olarak ve
rilmiş bulunan değişiklik önergesini okutmuş 
bulunuyorum. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ŞEKÎP 
İNAL (Hatay) — Maddeyi geri alıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Madde, komisyonun talebi üze
rine değişiklik önergesi ile beraber komisyona 
iade edilmiştir. 

Efendim, tasarıyı encümenin geri almaya sa
lâhiyeti yoktur. Bu itibarla maddeleri okutu
yorum. 

MADDE 3. — 5027 sayılı Kanuna göre tem
sil ödeneği alanların ödeneklerinden aldıkları 
temsil ödeneği miktarmca indirme yapılarak 
tediye yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen* 
Buyurun efendim. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SEKİP 
ÎNAL (Hatay) — Bu maddeyi de geri alıyoruz. 
(Gürültüler) 

I 

BAŞKAN — Efendim, 3 ncü madde hakkın
da verilen değişiklik önergelerinin adedini ve 
şeklini, muhtevasını Yüksek Meclisin bilmesi, 
zapta geçmesi lâzım. Bu bakımdan formaliteyi 
ikmal ediyoruz ve önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununa 

ek kanun teklifinin üçüncü maddesinin kaldı
rılmasını oya vaz'ını saygı ile arz ve teklif ede
rim. 

Kastamanu 
Ali özdikmenli 

Başkanlığa 
1700 sayılı Dahiliye memurları hakkındaki 

\ Kanuna ek kanun teklifinin 3 ncü maddesinin 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Niğde Mardin 
Ruhi Soyer Talât Oğuz 

Afyon Karahisar 
Halûk Nur Baki 
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M. M. Başkanlığına 

284 e 1 nci ek sayılı kanun tasarısının 3 ncü 
maddesinin şifahen arz ettiğim sebeplerle aşağı
daki şekilde değiştirilmesini teklif ederim. 

İzmir 
Mustafa Uyar 

Madde 3. — Bu kanunun birinci maddesine 
göre ödenek alanların ek ve tadilleri ile birlik
te 5027 sayılı Kanunla almakta oldukları temsil 
ödeneği verilmez. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
284 sıra sayılı kanun teklifinin 3 ncü mad

desinin son satırında yazılı «tediye yapılır» keli
mesi yerine «ödeme yapılır» kelimelerinin kul-
lanımasmı arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Tekirdağ 

Turhan Kut 

BAŞKAN — Şimdi okunmuş bulunan 3 ncü 
madde, komisyonun isteği üzerine, değişiklik 
önergeleriyle birlikte geri verilmiştir. 

MADDE 4. — Birinci maddede yazılı ödenek
ler ay başlarında ve aylıklarla birlikte Ödenir. 

Bu ödeneğe hak veren bir göreve tâyin edi
lenlerin ödenekleri göreve başlayış tarihini ko-
valıyan ay başından verilmeye başlanır ve bu 
göreve ayrılanların ay sonuna kadar olan istih
kakları geri alınmaz. 

İkinci madde hükümlerine göre ödenekleri 
..kesilmesi gerekenlerin ödeneklerinin kesilmesin
de ve görevlerine dönmeleri halinde tekrar 
ödenmeye başlamasında yukarıki hükümler uy
gulanır. .Terfi edenlere terfi ettikleri dereceye 
ait ödeneği işe başladıkları günü takibeden ay 
başından itibaren verilir. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz isti-
yen var mı1? 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA VELİ UYAE 
(Yozgat) — Efendim bir kelime hatası var, 1 nci 
sayfanın 9 ııcu satırında «görevden» olacak. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde başka söz 
istiyen var mı 1 Yok. Bir değişiklik önergesi var
dı r. Okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
284 sıra sayılı kanun teklifinin dördüncü 

maddesinin son paragrafındaki (takibeden ay 
başından itibaren verilir.) cümlesinin aynı mad-
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denin ilk paragrafındaki ifadeye uygunluğunu 
sağlamak için (kovalıyan ay başından itibaren 
verilir.) şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
Tekirdağ 

Turhan Kut 

BAŞKAN — Sayın komisyon; bu maddeyi 
de mi geri alıyorsunuz? 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ŞEKÎP 
İNAL (Hatay) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Madde, değişiklik önergesi ile 
birlikte komisyona iade edilmiştir. 

5 nci ve 6 ncı maddeler kanunun yürürlük 
maddeleri olduğu dçin, takdir edersiniz mü
zakeresi şimdi olmıyacaktır. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI 
SEKİP İNAL (Hatay) — Efendim, tasarının 
tümünü komisyona istiyoruz. 

23 . 8 .1963 0 : 1 
BAŞKAN — Komisyon aynı zamanda bu 

kanun teklifinin, tümünü geri istemektedir. 
içtüzük hükümlerine göre buna karar verme 
yetkisi Yüce Meclisindir. O yönden, tasarının 
tümünün komisyona iadesini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. Ta
sarının tümü komisyonun talebi . ve Heyeti 
Umumiyenin kararı üzerine komisyona hava
le edilmiştir. 

Devlet Yatırım Bankası hakkındaki Ka
nun tasarısı üzerindeki müzakereye devam 
edeceğiz. (Vekil yok sesleri) ıSaym Malice 
Bakanını temsile yetkili arkadaşımız var
dı. Yazılı vesikalarını daha evvel ibraz etmiş
lerdi. 

(Vakit geçti sesleri) 
Vakit gecikmiş bulunduğundan Birleşimi, 

26 Ağustos 1963 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere kapatıyorum. 

Kapıanma saati : 18,15 

5. }— SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 20-21 
Mayıs 1963 isyan hareketinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisine bir taarruz veya her hangi bir 
işgal vukubulup bulmadığına dair önergesi ve 
Millet Meclisi Başkanı Fuad Sirmen'in yazılı ce
vabı. (7/346) 

22 . 5 . 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun T. B. M. M. Baş

kanlığı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını saygı ile arz ve ric.a ederim. 

Niğde Milletvekili 
Asım Eren 

Yazılı soru: 20/21 Mayıs 1963 gecesi ve 
sabahı isyan hareketinde: 

1) T. B. M. M. ne tecavüz ve her hangi bir 
işgal vukubulmuş mudur? 

2, T. B. M. M. Muhafız Birliğinden (Ko
mutan. Sb.,Astsubay ve erlerden bu isyana, olay 

sırasında katılmış olanlar var mıdır? Varsa 
kimlerdir ve haklarında adlî kovuşturmadan 
başkaca T. B. M. M. Başkanlığınca idari ve 
inzibati ne gibi tedbirler alınmıştır? 

3. isyan hareketi cereyan ederken T. B. 
M. M. Binasını ve müştemilâtının içinde görev
li (idareci, hizmetli, emniyet kadrosu men
supları ve meclisler üyelerinden) kimler mev
cut idi ve bunların davranış ve tutumları ne 
olmuştur 

4. T. B. M. M. Binasına ve müştemilâtına 
silâhla ve sair suretle isyanda her hangi bir 
zarar ve hasar meydana gelmiş midir ve neler
dir? 

Ayrı ayrı tafsilâtla açıklanmasını arz ve 
rica ederim. 

Sayın Asım Eren 
Niğde Milletvekili 
20 - 21 Mayııs 1963 isyan hareketinde Türkiye 

Büyük Millet Meclisine bir tecavüz veya 
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her hangi bir işgal vuku bulup bulmadığına dair 
yazlı sorunuz cevabıdır: 

1. Türkiye Büyük Millet Meclisine bir te
cavüze yeltenilmemiş ise de bir işgal vuku bul- • 
mamıştır. 

2. Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhafız 
Birliğinden olay şırasında isyana katılmialktan 
ve birliğe ait Ibâzı ısilâh ve cephaneyi Harbokulu 
öğrencilerine vermekten sanık ve tutuklu bulu
nan Deniz üsteğmeni Erollşıltan ile Piyade üs
teğmeni Kadir Yıldımm adındaki iki subay 
halen Mamak 1 Numaralı Sıkıyönetim Mahke-

23 . 8 . 1963 O : 1 
meşinde yargılanmaktadır. Muhafız Taburu
nun idari mülâhaza ile bütün subayları değişti
rilmiştir. _ 

3. Hâdiselerin cereyanı sırasında Meclis 
binası ve müştemilâtmdaki emniyet memurları 
ile nöbetçi vazifeliler görevlerini yapmışlardır. 

4. Hâdiseler esnasında Türkiye Büyük Millet 
Meclisi binasında Ibâzı camlar kırılmış, ve atılan 
kurşunlardan duvarlarda bâzı ufak tefek tah
ribat olmuştur. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Millet Meclisi Başkanı 

6. — SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

1. — Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit 
Dul ve Yetimleri Cemiyeti Başkanı Cemil Tilfek-
çi'nin Zafer Bayramı dölayıtiyle tebrik telgrafı. 

» • « 

\ 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

YÜZ YİRMİÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM 

23 . 8 . 1963 Cuma 

Saat : 

I I 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Tekirdağ Milletvekili Hayrı Mumcu- ı 
oğlu ve iki arkadaşının, 31 Mayıs 1963 tarihli 
ve 244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 1 nci 
bendinin üçüncü fıkrası gereğince, gündemin 
bir defa görüşülecek işler kısmının 5, '6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 27 nci maddelerinde yer alan landlaş-
maların Başbakanlığa iadesine dair önergesi 
(4/245) .-»fffî 

n 
B - ÎKÎNOÎ DEFA OYA KONACAK ÎŞLER . 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Erzurum Milletvekili Nihat Dilerin, 

Doğu - Anadoluda ciftci ailelerine, kuraklık se
bebiyle kredili olarak verilen buğdayın bedeli 
nin alınmaması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/515) 

2. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun. Eskişehir Soğuk Hava Deposu inşaatı
nın ne sebeple durdurulduğuna dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/519) 

3. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
1u mm. Eskişehir Basma Fabrikası Anonim Sir 
ketinin ne «ebenle feshedildiğine dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/520) 

4. — 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) 

5. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Tokat'ın Pazar bucağının bugüne kadar ü-

15,00 
çe olmaması sebebine dair, içişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/551) 

6. — İstanbul Milletvekili Vahyi özarar'ın, 
istanbul'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 Bakanından sözlü sorusu (6/582) 

7. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Antalya ilinin imar plânında, son üç yıl içinde, 
kaç defa tadilât yapıldığına dair İmar ve Iskan 
Bakanından sözlü sorusu (6/583) 

8. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Gazipaşa ovasındaki akarsuların ıslahı ile ova
nın sulanması konusunda ne düşünüldüğüne dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/584) 

9. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Serik ilçesi içme suyunun ihtiyaca cevap ver
mediği konusunda bir talep yapılıp yapılmadı-
gına ve elektrik üretiminin ihtiyaca yeter olup 
olmadığına dair, İmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/585) 

10. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, ormanların korunması ve orman böl-' 
gesinde yaşıyan vatandaşların geçimlerinin te
mini için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dairi 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/588) 

11. — 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) 

12. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Akay'ın, Batı - Trakya'da, halen faaliyette kaç 
Türk ilkokulu, ortaokulu ve lisesi bulunduğu
na ve bu okulların öğretim ve öğretmen durum-



larma dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/591) 
. 13. — Kastamonu Milletvekili Ali özdik-

menli'nin, Kastamonu ilinin evvelce ilçesi olan ve 
sonradan köy haline getirilen Abana'nın, yeni
den ilçe haline getirilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair, İçişleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/593) 

14. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdik-
menli'nin, Kastamonu ilinin sahil ilçelerinde 
fındık yetiştirilmesi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair, Ticaret ve Tarım Bakanlarından söz
lü sorusu. (6/594) 

15. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
OENTO Andlaşmasına dâhil memleketleri kal
kındırmak maksadiyle inşa edilecek Karaşi -
Tahran - Ankara arasındaki 600 hatlık radyo
link şebekesinin Güney bölgesinden geçirilme
mesi sebebine dair, Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu. (6/595) 

16. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, 
Orman İdaresinin, bilhassa Güney bölgesinde, 
vatandaşların tapulu arazilerine ağaç dikip mü
dahale etmesinin doğru olup olmadığına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/596) 

17. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, Karayolları tarafından istimlâk edi
len ve bedeli ödenen Giresun'un Piraziz PTT 
binasının yeniden yapılmaması sebebine dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/598) 

18. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-
in, Abana'nın yeniden ilçe ^aline getirilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/599) 

19. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça'-
nm Dinamit ve trol ile balık avlamanın önlen
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Tarım 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/601) 

20. — Edirne Milletvekili tlhami Ertem'in, 
Dış memleketlerde tahsilde bulunan öğrencile
re ödenen döviz miktarının neye göre tesbit 
olunduğuna dair Maliye ve Millî Eğitim Bakan
larından sözlü sorusu (6/603) 

21. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, gecekondu yapan vatandaşlara beledi
yelerce verilen para cezalan hakkında ne dü
şünüldüğüne dair İmar ve takan Bakanından söz
lü sorusu (6/606) 
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22. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-

lu'nun, şehirlerdeki sokak ile köy isimlerinin 
hangi sebeple değiştirildiğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/606) 

23. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, tren ücretlerinde yapılan indirimlerin 
öğretmen ve öğrencilere neden tatbik edilme
diğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/607) 

24. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Devlet Su İşleri tarafından çiftçilerden 
alman su ücretlerinin geçici veya devamlı ola
rak alınmaması hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/608) 

25. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, ithal edilen traktör, motor ve aletleri
nin çiftçilere ucuz satılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/609) 

26. — Eskişehir Milletvekili Aziz" Zeytinoğ-
lu'nun, Zirai Donatım Kurumu tarafından it
hal ve monte edilen traktörlerin çiftçilere geç 

.verilmesi sebebine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (6/610) 

27. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Elmalı - Fethiye yolunun geçide açılması ve El
malı Karagözünün kurutulması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/611) 

28. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya Devlet Hastar.esinin, son beş yıl için
de, kaç defa teftiş edildiğine dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/613) 

29. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Ankara'da inşa edilecek olan Gülhane As
kerî Tıp Akademisi binasının durumuna dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/614) 

30. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, İpsala Karpuzlu köyünde oturan Nazmi 
Baş'ın emniyet karakolunda dövüldüğünün doğ
ru olup olmadığına dair Adalet ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/615) 

31. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, muhtelif bakanlıklar tarafından mükerrer 
olarak kurulan tesislere dair Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu (6/616) 
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ââ. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 

Erzurum İmam - Hatip Okulunda vukubulan 
boykot olayının, basmda belirtilen tarzda cere
yan edip etmediğine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/617) 

33. — İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'ın, 
Kıbrıs'ta Anayaıanıfi Makarios Hükümeti tara
fından ihlâl edilmesi konusunda ne düşünüldü
ğüne dair, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/618) 

34. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
I 

nın, Almus ilçesine bağlı baraj gölü içerisinde 
kalan bir kısım arazinin istimlak bedellerinin 
ne zaman verileceğine dair, Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/619) 

35. — İstanbul Milletvekili Saadet Evren'in 
Koalisyon Hükümetinin, işe başladığı tarihten 
bu yana, Kıbrıs Anayasasının ve Andlaşmala-
rın tam olarak uygulanmasını sağlamak bakı
mından tatbik ettiği tedbirlere dair, Dışişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/620) 

36. — Çankırı Milletvekili Rahmi İncelerin, 
köy kalkınması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/621) 

37. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
şehirler üzerinde uçuşu menedici bir hüküm 
olup olmadığına ve Ankara üzerinde çarpışarak 
düşen uçak olayına dair, Millî Savunma ve 
Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/622) 

38. — İzmir Milletvekili Arif Ertungu'mn, il 
ve ilçelerde ziraat odalarının kurulmaması sebe
bine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/623) 

39. — Siirt Milletvekili Süreyya Öner'in, 
Kurtalan, Beşiri, Batman ve Sinan nuntakala-
rında ekilen tohumluk buğdayların ıslahı husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Tarım ve Ticaret 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/624) 

40. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
memleketimizde istihsal edilen palamut miktarı
na ve bunun nerede istihlâk edildiğine dair Ta
rım ve Ticaret Bakanllanndan sözlü sorusu 
(6/625) 

41. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Edirne Hinde kurutulan arazi miktarı
na ve bu arazilerin ne suretle dağıtılacağına 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/626) 

42. — İsparta Milletvekili Âli thsan Balım'-
m, pilot bölge olan İsparta çevresinde, 1963 
ve 1964 ve 1965 yıllarında tarım ve sanayi alan
larında ne gibi tesisler yapılacağına dair Ta
rım ve Sanayi Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/627) 

43. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, memleketimizde, son beş yıl içinde, ne kadar 
difteri ve boğmaca vakası olduğuna ve bu has
talıklardan kaç çocuk öldüğüne dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/628) 

44. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, yurdumuzda, son on yıl içinde ne-kadar tifo 
ve paratifo vakası olduğuna ve bu hastalıklar 
sebebiyle kaç ölüm* tesbit edildiğine dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/629) 

45. — Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğ-
lu'nun, 1962 yılı fındık mahsulü için tesbit edi
len ihraç fiyatının hangi esaslara istinadettiği-
ne ve bu fiyattan aşağı satış teklifi olup olma
dığına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/630) 

46. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara
ca 'mn, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölgele
rinde, 1962 yılı içinde çiftçi ve muhtaç halka 
iağıtılan hayvan yemi ve buğday bedellerinin 
affının düşünülüp düşünülmediğine dair Tarım 
</e Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu. (6/631) 

47. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
halk tarafından sabun yerine kullanılmakta 
bulunan deterjanların insan cildine ve hazım 
cihazına zararlı olduğunun doğru olup olma
dığına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/632) 

48. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Hirfanlı Barajı gölünün etrafında bulunan ara
zinin sulanması ve bu araziden bol miktarda 
mahsul sağlanması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Tarım ve Bayındırlık Bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/633) 

49. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Keskin - Kırıkkale ile Keskin - İğdebeli arasın
daki şose yolların ne zaman asfaltlanacağına da
ir Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/634) 

50. — Eslrişchir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, pancar fiyatlarının artırılması hususun
da ne düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/6S5) _ , 
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51. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-

lu'nun, hububatın bugünkü satış fiyatiyle ilerde 
tesbit olunacak satış fiyatı arasında bir fark 
olup olmıyacağına dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/636) 

52. — Eskişehir Milletvekili Delâlettin Uzer'-
in, tarımsal plânlamaya yarar bir harita veya 
raporun bulunup bulunmadığına dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/637) 

ö3. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile Kırşehir'e ne gibi 
büyük bir yatırım yapılacağına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/638) 

54. — Muğla Milletvekjli Hilmi Baydur'un, 
Muğla iline, 1963 yılında, turizm bakımından 
ne yapıldığına ve yapılması düşünülen işlere 
dair Basın - Yayın ve Turizm Bakanından söz
lü sorusu (6/639) 

55. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erk-
men'in, Görele Kaymakamı Babür Unsal'uı 
Kartal Kaymakam Vekilliğine tâyini sebebine 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/640) 

56. — İsparta Milletvekili Ali ihsan Balım'-
ın, yurdumuz ormanlarının yüzölçümüne ve bu 
ölçümün nasıl yapıldığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/641) 

57. — Giresun Milletvekili ibrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, kaç ilçede tekel memurluğu ol
madığına dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu. (6/642) 

58. — Giresun Milletvekili ibrahim Etem Kı
lıçoğlu'nun, halen kaç ilçede askerlik şubesi 
olmadığına dair Millî Savunma Bakanından -
sözlü sorusu. (6/643) 

59. — Giresun Milletvekili ibrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, ilçelerdeki fındık tarım satış 
kooperatifleri seçimlerinden kaçının iptal edil
diğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu. 
(6/644) 

60. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm, 
mavi küf hastalığının başlamasından itibaren 
tütün ekicilerine ne yardımda bulunulduğuna 
dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/645) 

61. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, Tarım Bakanlığı Teşkilâtına mensup 
bulunan, Giresun merkezi ilçelerinde görevli 
kaç memurun yerinin değiştirildiğine dair Ta
ran Bakanından sözlü sorusu. (6/646) | 

62. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm, 
Karayolları Trafik Tüzüğünün 66 ncı madde
sindeki evsafa uymıyan ağır tonajlı vasıtalara 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/647) 

63. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm, 
5680 sayılı Basın Kanununun 143 sayılı Kanun
la tadil edilen 19 ncu maddesinin yeniden tadi
linin düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü so
ru önergesi, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/648) 

64. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Soya yağının ortadan çekilmesi sebebine dair 
Ticaret Bakanmdan sözlü sorusu (6 /649) 

65. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
Ankara'nın Varlık mahallesindeki göçmen evle
rinin durumuna ve Telsizler mevkiinde yapıl
makta olan evlerin göçmen evlerinde oturanla 
ra verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
imar .ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/650) 

66. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Amasya'da ikinci bir şeker fabrikasının kurul
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Sanayi 
Bakanmdan sözlü sorusu (6/651) 

67. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın, Çorum ilinde, Devlet Su İşlerine taal
lûk eden, hangi yatırımlara başlandığına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/652) 

68. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'den geçen demiryolu üzerin^ 
de yer üstü veya yeraltı bir geçit yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu (6/653) 

69. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Üsküdar'dan Kabataş'a geçen kamyon
lardan alman ücretlere dair Ulaştırma Baka
nından sözlü sorusu (6/654) 

70. — istanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bertan'ın, Basın ilân Kurumuna alman memur
ların ücretlerinin tesbitinde hangi esaslara isti-
nadedildiğine dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/655) 

71. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, bugünkü halkevlerinin eski halkevle-
riyle ne gibi bir ilgisi bulunduğuna dair içiş
leri Bakanmdan sözlü sorusu (6/656) 



72. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Avrupa'dalp. işçilerimizin gönderdikleri 
dövizin hangi kur üzerinden Türk parasına 
çevrildiğine dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/657) 

73. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın, şeker pancarı fiyatlarının artırılıp artırıla-
mıyacağına dair Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu (6/658) 

74. — Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün, 
İstanbul - Ağrı hava seferlerinin işletmeye açıl
maması sebebine dair, Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/659) 

75. — Hatay Milletvekili Saki Zorlu'nun, 
Türk sporunun her branşında uğranan yenilgi
nin sebeplerine ve sporculann durumuna dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/660) 

76. — Kırklareli Milletvekili Abdurrahman 
Altuğ'un, Kırklareli ili dâhilinde, tabiî âfetler
den zarar görenlere dağıtılmak üzere inşa edi
len evlerin maliyetinin rayiç fiyatından fazla 
olup olmadığına dair Bayındırlık ve İmar ve 
İskân Bakanlarından sözlü sorusu (6/661) 

77. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Türkiye'nin bir yıllık orak ipi ihtiyacına ve 
bunu imal eden fabrika sayısına dair Sanayi ve 
Tarım Bakanlarından sözlü sorusu (6/662) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI 

KILAN İŞLER 
1. — Sinop Milletvekili Mahmut Alieanoğlu 

ve 3 arkadaşının, 5027 sayılı Temsil Ödeneği 
Kanununun muhtelif kanunlarla değişik veya 
ekler yapılmış bulunan İ nci maddesinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bir madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ile Kırklareli Milletve
kili Alâeddin Eriş ve 5 arkadaşının 1700 sayı
lı Dâhiliye Memurları Kanununa ek kanun tek
lifi ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(2/88, 2/110) (S. Sayısı : 284 e 1 nci ek) [Da 
ğıtma tarihi : 17 . 7 .1963] 

X 2. — Devlet Yatırım Bankası hakkında 
kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/308) (S. Sayısı : 304) [Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1963] 

3. — Gümüşane Milletvekili NureddiT' Öz-
demir ve 10 arkadaşının, 4273 sayılı Subaylar 
heyetine mahsus terfi Kanununun 5611, 6557 
ve 7417 sayılı kanunlarla muaddel 10 ncu mad
desine bir fıkra ve bu kanuna bir geçici mad

de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonları raporları (2/115) 
(S. Sayısı : 254) [Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1963] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 
1. — Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan 

Şen'in, bâzı müessese, teşekkül ve işletmele
rin kullandıkları, «Devlet» kelimeli isimlerin 
kaldırılması hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve Anayasa komisyonları raporları (2/489) (S. 
Sayısı : 279) [Dağıtma tarihi : 27 . 6 .1963] 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan de
ğişiklik hakkında Millet Meclisi Plân Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 1/345; C. Senatosu 
1/215) (S. Sayısı : 124 ve 290) [Dağıtma tarihi: 
1 . 7 . 1963] 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
5602 sayılı Tapulama Kanununun 13 ncü mad
desine bir ek fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu (2/495) (S. Sa
yısı : 291) [Dağıtma tarihi: 1 . 7 . 1963 ] 

4. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 
13 arkadaşının, Anayasa nizamını millî güvenlik 
ve huzuru bozan bâzı fuller hakkında 5.3.1962 
tarih ve-38 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılması hakkında kanun teklifi ve Anayasa-ve 
Adalet komisyonları raporları (2/289) (S. Sayı
sı : 302) [Dağıtma tarihi : 5 . 7 .1963] 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
İsrail Devleti Hükümeti arasındaki 18 Mart 
1960 tarihli Ticaret Andlaşmasına Ek Protokol 
ile eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun teklifi ve Dışişleri Komisyonu 
tezkeresi (1/460) (S. Sayısı : 307) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7.1963] 

6. — «Hususi Kredi» ve «Silâhlanma İstik
razı» ndan doğan İngiliz alacakları artıkları
nın tesviyesi için Hükümetimizle Birleşik Kı-
rallık Hükümeti arasında yapılan Andlaşmaya 
ait teati edilen 27 Aralık 1962 tarihli mektup
ların onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
tezkeresi (1/455) (S. Sayısı : 309) [Dağıtma 
tarihi : 6. 7 .1963] 



7. — «Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya 
Halk Cumhuriyeti arasındaki 5 Nisan 1954 ta
rihli Ticaret Andlaşmasma Ek Protokol» ile 
eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu tezkeresi (1/447) (S. Sayısı : 310) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 .1963] 

8. — «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hü
kümeti arasında münakit 31 Aralık 1959 tarihli 
Ticaret Anlaşmasına Ek Protokol» ile eklerinin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi 
(1/445) (S. Sayısı : 311) [Dağıtma tarihi : 
6 . 7 . 1963] 

9. — «Türkiye ile Polonya arasında 18 
Temmuz 1948 de akdolunan Ticaret ve Tediye 
Andlaşmasma Ek Protokol» ile eklerinin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi 
(1/444) (S. Sayısı : 312) [Dağıtma tarihi : 
6.7.1963] 

10. — «Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovak
ya Cumhuriyeti arasındaki 9 Temmuz 1949 ta
rihli Ticaret Andlaşmasma ek Protokol» ile ek
lerinin onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tez
keresi (1/442) (S. Sayısı : 314) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 .1963] 

11. — «Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgar Halk 
Cumhuriyeti arasındaki 23 Şubat 1955 tarihli 
Ticaret ve ödeme Andlaşmasma ek Protokol» 
ile eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
tezkeresi (1/441) (S. Sayısı : 315) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 .1963] 

12. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Fransa Cumhuriyeti Hükümeti, arasında teati 
olunan 8 Nisan 1961 tarihli mektupların tatbi
katı ile ilgili olarak iki Hükümet arasında im
zalanan zabıtnamenin ve teati olunan ek mek
tupların onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
tezkeresi (1/422) S. Sayısı : 316) [Dağıtma 
terini : 6 . 7 . 1963] 

:3. -— Hükümetimiz ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümetinin resmî bir kurulu olan 
Export - împort Bank of Washington arasında 
imzalanan istikraz andlaşmasının onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 

Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/373) (S. da
yısı : 317) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 .1963] 

14. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasın
daki 12 . 5 . 1949 tarihli Ticaret ve Tediye 
Andlaşmasma ek protokole ilişik olarak 11 .9 . 
1962 tarihinde teati olunan «Şanj Garantisi mek
tupları» nın onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
tezkeresi (1/363) (S. Sayısı : 318) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7.1963] 

15. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
imza edilen «Türkiye ile Polonya arasındaki 18 
Temmuz 1948 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaş
malarına ek protokol» ile ilişiklerinin onaylan
masının uygun bulunması hakkında kânun ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/186) 
(S. Sayısı : 319) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1963] 

16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti arasında im
za edilen «Türkiye Cumhuriyeti ile Endonezya 
Cumhuriyeti arasında Ticaret Anlaşması» ile ek
lerinin onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tez
keresi (1/190) (S. Sayısı : 320) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 .1963] 

17. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
akdolunan 29 Temmuz 1961 tarihli zirai madde
ler andlaşması ve ekleriyle bu andlaşmada ya
pılan 6 Eylül 1961, 8 Aralık 1061, 3 Ocak 1962, 
14 Mart 1962 ve 21-Haziran 1962 tarihli deği
şikliklerin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Anayasa Komisyonu mü
talâa raporu ile Ticaret Komisyonu raporu 
(1/281) (S. Sayısı : 322) [Dağıtma tarihi : 
6.7.1963] 

18. — Milletlerarası Kalkınma İdaresi ile Hü
kümetimiz arasında imzalanan îkras Andlaşma
sının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tezke
resi (1/384) (S. Sayısı : 323) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 .1963] 

19. — Hükümetimizle Milletlerarası Kalkın
ma İdaresi arasında imzalanan îkraz Andlaşma
sının onaylanmasının uyp;un bulunduğuna dair 
kanun tasansı ve Dışişleri Komisyonu tez
keresi (1/381) (S. Sayısı : 325) [Dağıtma 
tarihi : 6.7.1963] 



20. — Milletlerarası Telekomünikasyon An
laşmasına ekli (1958 Cenevre revizyonu) tel
graf ve telefon tüzüklerinin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasansı ve Dışiş
leri Komisyonu tezkeresi (1/362) (S. Sayısı : 
326) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1963] 

21. — 25 Kasım 1958 tarihtti Türkiye - ingil
tere, 27 Kasım 1958 tarihli Türkiye - Federal 
Almanya, 28 Kasım 1958 tarihli Türkiye - Fran-, 
sa ve Türkiye - Belçika, 29 Kasım 1958 tarihli 
Türkiye - Holânda ve Türkiye - İtalya, 17 Aralık 
1958 tarihli Türkiye - îsveç ve Türkiye - Dani
marka, 18 Aralık 1958 tarihli Türkiye - Porte
kiz, 19 Aralık 1958 tarihli Türkiye - Norveç, 
22 Aralık 1958 tarihli Türkiye - İsviçre ve 29 
Ocak 1959 tarihli Türkiye - Avusturya kredi 
andlaşmalannm onaylanmasının uygun bulun
ması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu tezkeresi (1/124) (S. Sayısı : 327) [Da
ğıtma tarihi : 6. 7.1963] 

22. — Amerika Birleşik Devletlerinin bir te
şekkülü olan Export - împort Bank ile Hükü
metimiz ve Orman Genel Müdürlüğü arasında 
akdedilen 4 milyon dolarlık istikraz andlaşma-
sının tadiline dair andlâşmamn onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/249) (S. Sa
yısı : 328) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1963] 

23. — «Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliği arasındaki 8 Ekim 
1937 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasına Ek 
Dördüncü Protokol» ile eklerin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/459) (S. Sa
yısı : S08) [IJağıtma tarihi : 8 . 7.1963] 

24. — «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
münakit 13 Mayıs 1960 tarihli Ticaret Andlaş-
masina ek Protokol» ile eklerinin onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/298) (S. Sa
yısı : 321) [Dağıtma tarihi : 8 . 7.1963] 

25. — Zirai maddeler ticaretinin geliştirilme
si ve yardımlaşma hakkındaki muaddel Ameri
kan Kanunu hükümleri gereğince Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında akdolunan 20 Ocak 
1958 tarihli Muaddel Anlaşmayı tadil eden 29 
Mart 1961 tarihli Andlâşmamn uygun bulundu

ğu hakkında kanun tasarısı ve Anayasa Ko
misyonu mütalâa raporu ile Ticaret Komisyonu 
raporu (2/272) (S. Sayısı : 329) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 7.1963] 

26. -^-'Türkiye Büyük Millet Meclisi Muha
sebesinin 1963 yılı Mart, Nisan ve Mayıs ay
ları hesabı hakkında Hesapları inceleme Ko
misyonu raporu (5/24) (S. Sayısı : 330) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7.1963] 

27. — «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Macar Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
12 Mayıs 1949 tarihinde akdolunan Ticaret ve 
Tediye Andlaşmasına ek Protokol» ile eklerinin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasansı ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi 
(1/443) (S. Sayısı : 313) [Dağıtma tarihi : 
11.7.1963] 

28. — Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1960 
ve daha önceki bütçe yıllarına ait bir kasım 
vergi borçlarının tasfiyesi hakkında kanun ta
sarısına dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/201. C. Senatosu 1/229) (S. Sayı
sı : 122 ye ek) [Dağıtma tarihi : 12 . 7.1963] 

29. — İstanbul Milletvekili Suphi Bâykam ve 
70 arkadaşının, 7244 sayılı Kanunur 5 nci mad
desinin tadili baklanda kanun teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı teskeresi ve 
C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 2/51; C. Senatosu 2/52) (S. Sayısı : 281 e 
3 ncü ek) [Dağıtma tarihi : 15 . 7.1963] 

X 30. — Devlet Orman İşletmeleriyle kereste 
fabrikalarının 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958 
ve 1959 yılları muameleleri hakkında tanzim 
edilen raporların bilânçolariyle birlikte sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkereleri ve Sa
yıştay Komisyonu raporu. (3/88, 3/93, 3/97, 
3/110, 3/124, 3/166, 3/340) (S. Sayısı : 367) 
[Dağıtma tarihi : 17 . 8 .1963] < 

31. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Erzincan Milletvekili Sadık Perinçek, Sİvas 
Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Aydın Mil
letvekili Orhan Apaydm'm, Millet Meclisi 
İçtüzüğü teklifi ve Anayasa Komisyonu rapo
ru (2/379) (S. Sayısı; 346) [Dağıtma tarihi : 
20.8.1963] 



- a 
V 

ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

1. — İmar Kanununa bir madde eklenmesi 
hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair tasan ve İmar ve İskân, 
İçişleri ve Adalet komisyonları raporları 
(1/205) (S. Sayısı : 65) [Birinci görüşme tarihi: 
27 .6 .1963] 

X 2. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan
sı Statüsünün VI ncı maddesinin (A) fıkrası
nın 3 ncü bendinde yapılacak değişikliğin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun" 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/261) 
(S. Sayısı : 109) [Birinci görüşme tarihi : 
27 .6 .1963] 

X 3. — 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) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 .1963] 

4. — Ünye'nin Hamdiye mahallasi, hane 95, 
cilt 10 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hasbioğlu, Fatma Şeker'den doğma 24 Teşrini . 
sani 1930 doğumlu Mehmet (Mustafa) Yeğen-
oğlu'nun, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/51Q) (S. Sayısı : 117) [Birinci görüşme 
tarihi: 27 . 6.1963] 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (2/385) (S. Sayısı : 130) [Birinci görüşme 
tarihi : 27.6.1963] 

6. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
115 saylı Kanunla değiştirilen 7, 10 ve 48 nci 
maddelerinin tadiline dair kanun tasarısı ile 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülkerln, Üniver
siteler Kanununun Anayasaya aykırı hükümle
rinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Millî 
Eğitim,Komisyonu raporu (1/257, 2/444) (S 
Sayısı : 134) [Birinci görüşme tarihi: 27.6.1963] 

7. — Nallıhan ilçesinin Beydili nahiyesinin 
Çive köyü hane 5, cilt 3 ve sayfa 100 sayısında 
nüfusa kayıtlı Mehmet vt Emine oğlu 29 Teş

rinievvel 1339 doğumlu Durmuş Çetinkaya'nın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/414) (S. Sayısı : 138) [Birinci görüşme ta
rihi : 27.6.1963] 

8. — 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 : 146) 
[Birinci görüşme tarihi : 27.6.1963] 

9. — Çumra'nın Alibeyhüyüğû köyü, hane. 
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, ha
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) [Birinci görüşme tarihi: 27.6.1963] 

X 10. — Türkiye ile İran arasında akdedilen 
Kültür Andlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/228) 
(S. Sayısı : 163) [Birinci görüşme tarihi : 
27.6.1963] 

X 11. — Televizyon filimleri vasıtasiyle prog
ramların mübadelesine dair Avrupa Andlaşma
sının onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Millî Eği- i 
tim komisyonları raporlan (1/319) (S. Sayısı : 
164) [Birinci görüşme tarihi : 27. 6 .1963] 

X12. — Türkiye ile Afganistan arasında ak
dedilen Kültür Andlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında, kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Millî Eğitim komisyonları rapor
ları (1/236) (S. Sayısı-: 165) [Birinci görüşme 
tarihi :. 27.6.1963] 

13. — İçel Milletvekili Yahya Dermancı ve 
Mazhar Ankan'm, İstiklâl Savaşına iştirak eden 
M. Hilmioğlu M. Rifat Özaydın'a vatani hizmet 
tertibinden maaş tahsisine dair kanun teklifi, 
Maliye ve Plân komisyonları raporlan (2/281) 
<S. Sayısı : 202) , [Birinci görüşme tarihi : 
27.6.1963] 

14. — Sivas Kongresince seçilen Temsil He 
yeti üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
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Birinci Döneminde bulunan üyelere vatani hiz- I 
met tertibinden aylık bağlanması hakkındaki 
Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı, Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/352) (S. Sayısı : 205) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

15. — Köy enstitüleri ve ilk öğretmen okul
larının birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 5 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta- I 
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları. (1/239) (S. Sayısı : 217) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

X 16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince 
Avrupa Fonundan temin olunan kredinin Dev
let borou olarak Hazine hesaplarına intikali ve 
Türk Lirası karşılıklarının kullanılma şekli 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları. (1/248) (S. Sa
yısı: 218) [Birinci görüşme tarihi: 27 . 6 .1963] 

X 17. — Milletlerarası Adaflet Divanı Sta
tüsünün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında 
derpiş olunan ve hukuki uyuşmazlıkların çö
zülmesi hususunda Divanın yargı hakkını ön
ceden tanımayı gerektiren ihtiyari kaydı katıl-
nlamız hakkındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden 
uzatılmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Adalet komisyonları raporlan (1/293) (S. 
Sayısı: 226) [Birinci görüşme tarihi: 27.6.1903] 

X 18. — Evlilik dışı çocukların tanınmala
rını kabule yetkili makamların yetkilerinin ge
nişletilmesi hakkındaki sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, İçişleri ve Adalet komisyonları ra
porlan (1/233) (S. Sayısı : 227) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

19. — Hınıs kazası Karacoban nahiyesi Hırt 
köyü, hane 19, cilt 11, sayfa 107 de kayıtlı Be-
kiroğlu Belkışa'dan doğma 1939 doğumlu Be-
dih Kılıç'm ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/205) (S. Sayışı : 283) [Birinci 
görüşme tarihi : 27 . 6 . 1968] 

20. — Karamürsel ilçesinin Mahmudiye kö
yü hane 32, cilt 6 ve sayfa 31 sayısında nüfusa 
kayıtlı Receboğlu, Hanife'den doğma 18 Mart 
1341 doğumlu Hasan Şeker'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık, tezkeresi I 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/542) (S. Sa
yısı: 234) [Birinci ıgörüşme tarihi: 27 . 6 .1963] I 

21. — Fethiye ilçesi Girdev köyü nüfusunun 
hane 1, cilt 21/2, ve sayfa 31 sayısında kayıtlı 
Naimoğlu Döndü'den doğma Mart 1983 doğum
lu Süleyman Ağırbaş'ın ölüm oezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/804) (S. Sayısı : 285) 
[Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 . 1968] 

X 22. — «Hususi Kredi» ve «Silâhlanma istik
razı» ndan doğan İngiliz alacakları bakiyesinin 
tesviyesi için Birleşik Kırallıkla Türkiye arasın
da mektup teatisi suretiyle yapılan 23 Haziran 
1962 tarihli Andlaşmanın onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/348) 
(S. Sayısı : 237) [Birinci görüşme tarüü : 
27.6.1963] 

X 23. — Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşeb
büslerinin bir kısım borçlarının tahkimi hak
kındaki Kanunun 6 ncı maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı ve Plân Komisyo
nu raporu (1/393) (S. Sayısı : 241) [Birinci 
görüşme tarihi : 27 . 6.1968] 

24. — Havza ilçesinin, Çakırallan köyü hane 
8, cilt 19 ve sayfa 241 sayısında nüfusa kayıtlı 
Mehmetoğlu Mevlûde'den doğma, 1 . 1 . 19tt 
doğumlu Bayram Kalpaklı'nın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/560) (S. Sayı
sı : 242) [Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

25. — Sarıgöl ilçesinin Çöp köyü hane 32, 
cilt 3 ve sayfa 49 sayısında nüfusa kayıtlı Ah-
metoğlu Hatice'den doğma 10 . 1 . 1933 Ala
şehir doğumlu Süleyman Bozkurt'un ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/569) 
(S. Sayısı : 243) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 . 1963] 

26. — Ankara Kızılcahamam ilçesinin Pa
zar nahiyesi Ağacaviran köyü hane 19, cilt 
3 ve sayfa 31 de nüfusa kayıtlı Htiseyinoğlu 
Fatma'dan doğma 3 . 4 . 1962 ve tashihan 
9 . 8 . 1938 doğumlu Ali Osman ösden'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/581) (S. Sayısı : 244) [Birinci görüşme 
tarihi : 27 . 6 .1968] 

27. — Köyceğiz ilçesinin Beyobası köyü hane 
No. 60 nüfusunda kayıtlı Osmanoğlü, Nar 
zife'den doğma 1332 doğumlu Ali Karahan'-



in ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş 
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (8/582) (S. Sayısı : 245) [Birinci görüş
me tarihi : 27 . 6,1963] 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
X I . — Gümrük giriş tarife cetvelinin 28.02 

pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün değiş
tirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu kararna
melerinin onaylanması hakkında kanun tasarısı 
ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
lan raporları. (1/225) (S. Sayısı : 120) [Dağıt
ma tarihi : 1 . 4 . 1963] 

2. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Ticaret, Tarım ve Plân komisyonlan raporları 
(1/297) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1963] 

3. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü 
maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve içişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa
yısı: 128) [Dağıtma tarihi: 4 . 4 . 1963] 

X 4. — Kan gruplarının tâyinine yanyan 
reaktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa And-
laşması ve ek Protokolün onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasansı ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyonlan 
raporlan (1/349) (S. Sayısı : 161) [Dağıtma ta
rihi r 9 . 5 .1963] 

X 5. — Özel tıbbi tedavi ve termo - Mimatik 
kaynaklar,' alanında karşılıklı yardımlaşmaya 
dair Avrupa Andlaşmasının onaylanmasının 
«iygun bulunduğu hakkında kanun tasansı ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyon
lan raporlan (1/351) (S. Sayısı : 162) [Da
ğıtma tarihi : 9.5.1963] 

X 6. — 1938 - 1939 yıllannda ingiltere ve 
Fransa hükümetlerinden temin edilen Teslihat 
kredilerinin mahsup şekli hakkında kanun ta
sansı ve Millî Savunma, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporlan. (1/214) (S. Sayısı : 216) 
[Dağıtma tarihi : 30 . 5 .1963] 

7. — Millî Savunma Bakanlığı orta sanat 
okulları hakkında kanlın tasansı ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonlan raporlan. (1/263) 
(S. Sayısı : 219) [Dağıtma tarihi: 30.5.1963] 

10 -
X 8. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 

statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasansı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonlan raporlan. 
(1/304) (S. Sayısı : 222) [Dağıtma tarihi : 
30 .5.1963] 

9. — Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş 
ve görevleri hakkındaki Kanunun 8 nci madde
sinin sonuna bir fıkra eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Bayındırlık ve Plân komisyonları ra
porları (1/341) (S. Sayısı : 238) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 6 . 1963] 

10. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı cetvellerin Bayındırlık Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bayındırlık ve Plân komisyonları raporları 
(1/342) (S. Sayısı : 239) [Dağıtma tarihi : 
8 . 6 . 1963] 

11. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporları (1/374) (S. Sayısı : 
240) [Dağıtma tarihi : 8 . 6.1963] 

12. — istanbul Milletvekili Cihad Baban vu 
5 arkadaşının, Birinci Dünya ve istiklâl Sa
vaşlarına iştirak eden Peraoullahoğlu Ahmot 
Fahri Özçelik'e vatani hizmet tertibinden maaş 
tahsisine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/285) (S. Sayısı • 
248) [Dağıtma tarihi : 12 . 6 .1968] 

13. -— izmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
dört arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 455 
ve 459 ncu maddelerine birer fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/323) (S. Sayısı : 252) [Dağıtma tari
hi : 12. 6 .1963] 

14. — Karacabey ilçesi Sarıbey islâm köyü 
hane 8, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusuna kayıtlı 
Ahmetoğlu, Sabriye'den doğma 19.10.1931 
doğumlu Kerim Özkan ile Karacabey ilçesi Ye-
nisarıbey köyü nüfusunun hane 5, cilt 25 ve 
sayfa 1961 sayısında kayıtlı Şevketoğlu Nazmi
ye'den doğma 1926 doğumlu Hasan Güney'in 
ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/568) (S. Sayısı : 253) [Dağıtma tarihi : 
12 .6.1963] 
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İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Türk Va
tandaşlığı Kanununun 10 ncu maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (1/202, 2/18, 2/264, 2/389) (S. 
Sayısı : 267) [Dağıtma tarihi : 20.6.1963] 

23. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birli
ği Kanununun 34 ncü maddesini* değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım 
komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı : 268) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 6 .1963] 

24. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sa
yılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hü
kümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 1 
nci maddesinin son fıkrasının kaldırılması hak
kında kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım komis
yonları raporları (1/435) (S. Sayısı : 269) [Da 
ğıtma tarihi : 20 . 6 .1963] 

25. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun tasarı
sı ve Millî Savunma ve Plân komisyonları rapor
ları (1/311) (S. Sayısı : 273) [Dağıtma tarihi : 
25.6.1963] 

26. — Menkul kıymetler ve Kambiyo Borsa
ları kanunu tasarısı ve Maliye ve Ticaret ko
misyonları raporları» (1/320) (S. Sayısı: 271) 
[Dağıtma tarihi: 26.6.1963] 

27. — Millî Eğitim Bakanhğı Meslekî ve 
Teknik Öğretim Müsteşarlığı Meslekî ve Tek
nik öğretim Yüksek Danışma Kurulu kanunu 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (1/262) (S. Sayısı : 274) [Dağıtma 
tarihi : 26 . 6 .1963] 

28. — istanbul Milletvekili Zeki Zeren'in^ 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Anayasa ve Adalet komisyonları 
mütalâaları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Komis
yonu raporu (2/497) (S. Sayısı : 276) [Dağıt-
ma tarihi : 26 . 6 .1963] 

X 15. — Başbakanlık Basımevi döner ser
maye işletmesi kuruluşu hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/316) (S. Sayısı : 255) [Dağıtma tarihi : 
13 . 6 .1963] , 

X 16. — Millî Eğitim Bakanlığına Ankar. 
da yaptırılacak merkez binası için gelecek yıl
lara geçici taahhütlere girişilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim, Bayındırlık ve 
Plân komisyonları raporları (1/412) (S. Sayısı : 
257) [Dağıtma tarihi : 13 . 6 .1963] 

17. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli ve 
11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydm Üyesi Fikret 
Turhangil, Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, Tes
cil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan 
çocukların cezasız tescili hakkında kanun tek
lifleri, ve İçişleri, Adalet ve Plân komisyonları 
raporları (2/219, 2/237, 2/238, 2/263) (S. Sayı
sı : 259) [Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1963] 

18. — Kulp ilçesinin Hacanan köyü hane 34, 
cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sait-
oğlu, Sultan'dan doğma 1928 doğumlu Recep 
Oruç'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/593) (S. Sayısı : 263) [Dağıtma tarihi : 
18; 6.1963] 

19. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun 56 
nci maddesinin (a) bendinin son paragrafının 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/456) 
(S. Sayısı : 264) [Dağıtma tarihi : 18. 6 .1963] 

20. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi : 19 . 6 .1963] 

X 21. — Takip ve tahsiline mahal ve imkân 
görulemiyen bir kısım Hazine alacaklarının si
linmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân Komis
yonu raporu (1/433) (S. Sayısı : 266) [Dağıt
ma tarihi : 20. 6 .1963] 

22. — Türk vatandaşlığı kanunu tasarısı ile 
Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'm, 1312 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa ek kânun 
teklifi ve Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'ın, Vatandaşlık Kanununun 10 ncu madde
sine iki fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve 

29. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin Bayındırlık Bakanlığı kıs
mına bâzı kadrolar eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporları (1/430) (S. Sayısı: 277) [Dağıtma 
tarihi: 26.6.1963] 



30. — Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazifeleri
ne dair kanuna bir madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu raporu 
(1/371) (S. Sayısı : 281) [Dağıtma tarihi : 
27 . 6 .1963] 

X 31. — Harçlar kanunu tasarısı ile Balıke
sir Milletvekili Ahmet Aydın Bolak ve iki arka
daşının, 5887 sayılı Harçlar Kanununun 125 nci 
maddesini değiştiren 6765 sayılı Kanuna bir 
fıkra eklenmesine dair ve Artvin Milletvekili 
Saffet Eminağaoğlu'nun , 5887 sayılı Harçlar 
Kanununun 1 nci maddesini değiştiren 6765 
sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun tek
lifleri ve Geçici Komisyon raporu (1/395, 
2/305, 2/321) (S. Sayısı : 282) [Dağıtma tari
hi : 29 . 6 . 1963] 

32. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 1111 
sayılı Askerlik Kanununun 2850, 3920, 4092, 
5010, 6867 ve 303 sayılı kanunlarla değişik 35 
inci maddesine bir (g) fıkrası eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Aydın Milletvekili Hilmi Ay-
dmçer'in, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 
nci maddesinin sonuna bir bent ve bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî 
Savunma Komisyonu raporu (2/484, 2/472) (S. 
Sayısı : 287) [Dağıtma tarihi : 29 . 6 .1963] 

X 33. — Damga Vergisi kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (f/394) (S. Sayısı; 288) 
[Dağıtma tarihi : 29 . 6 .1963] 

34. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vas-
fi Gerger'in, kesin idari kararlar hakkında Sa
yıştay'a baş vurulacağına dair kanun teklifi ve 
içişleri ve Maliye komisyonları raporları (2/33) 
(S. Sayısı : 294) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 .1963] 

35. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli- Sandığı 
Kanununun 6122 ve 6422 sayılı kanunlarla de
ğiştirilen 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının son 
bendinin kaldırılması hakkında kanun tasarısı 
ve İstanbul Milletvekili Ilhami Sancar ve iki 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 39 ncu maddesinin 6122 ve 6422 sa
yılı kanunlarla değiştirilen ve eklenen (b) fık
rasının kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (1/268, 
2/10) (S. Sayısı : 292) [Dağıtma tarihi : 
1 . 7 . 1963] 

36. — Baraj inşaatı dolayısivle sular altında 
kalacak kasaba, köy ve arazi hakkındaki Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun ta-
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sarısı ve Bayındırlık, içişleri, Adalet, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/402) (S. Sayı
sı : 293) [Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1963] 

37. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı : 
296) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 .1963] 

X 38. — La Haye'de 14 Mayıs 1954 tari
hinde imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde 
kültür mallarının korunmasına dair sözleşme» 
ile bu sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, pro
tokol ve kararlara katılmamızın uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Millî Savunma ve Millî Eğitim komisyonları ra 
porları (1/306) (S. Sayısı : 289) [Dağıtma ta
rihi : 3 . 7 . 1963] 

X 39. — 7026 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim, Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporları (1/370) (S. Sayısı : 298) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 7 . 196a] 

40. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili Talât 
Oğuz ve Ağrı Milletvekili Kerem Özoan'ıa, Ka
çakçılığın men ve takibine dair olan 1918 sayılı 
Kanunun 6829 sayılı Kanunla değişik 53 ncü 
maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve içiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/295, 
2/169) (S. Sayısı : 28 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 7 . 1963] 

41. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Hâkimler Kanununun Anayasaya aykırı hü
kümler taşıyan 122 ve 128 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/439) (S. Sayısı : 29S) [Da
ğıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

42. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun 4 . 4 . 1929 tarih ve 1412 sayılı Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 4 . 6 . 1936 
tarih ve 3006 sayılı Kanunla değişen 305 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/416) (S. 
Sayısı : 301) [Dağıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

43. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcuoğ-
lıı'nun, 18. 6 .1927 tarih ve 1086 sayılı Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 21.12 .1949 
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tarih ve 5464 sayılı Kanunla değişen 8 ve 427 
nci maddeleriyle 438 nci maddesinin ilk fıkra
sının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/417) (S. Sayısı : 
300) [Dağıtma tarihi : 5 . 7 .1963] 

X 44. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 106 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) 
(S. Sayısı : 305) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1963] 

45. — Nevşehir Milletvekili Ali Baran Nu-
rnanoğlu ve 13 arkadaşının, Türkiye Halk Ban
kası ve Halk sandıklan hakkındaki 2284 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
olan 5652 ve 6854 sayılı kanunlara ek kanun 
teklifi ve Ticaret, İçişleri, Maliye ve Plân ko
misyonları raporları (2/245) (S. Sayısı : 331) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7.1963] 

X 46. — Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne müta-
allik Beyannamenin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/96) (S. Sayısı : 332) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 47. — Arjantin'in, Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne mü-
taallik beyannamenin onaylanmasının uygun 
bulunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları 
raporları (1/97) (S.1 Sayısı : 333) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 48. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşması Âkıd Tarafları ile Polanya Halk Cum
huriyeti Hükümeti arasındaki münasebetlerle il
gili beyannamenin onaylanmasının uygun bulun
masına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Gümrük 
ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları raporla
rı (1/98) (S. Sayısı : 334) [Dağıtma tarihi : 
9.7.1963] 

X 49. — Teşhis ve tedavi maksadiyle sağlık 
kurumlarına ariyeten ve meccanen tahsis edile
cek tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar malzemesinin 
Gümrük Resminden muafen muvakkat ithaline 
dair Andlaşmamn uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonla
rı raporları (1/279) (S. Sayısı : 335) [Da
ğıtma tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 50. — «Barış Gönüllüleri» adlı Amerikan 
Teşekkülünden faydalanma hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında yapılan Andlaşmay1 

ait teati olunan mektupların onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişle
ri ve Plân komisyonları raporlan (1/428) 
(S. Sayısı': 336) [Dağıtma tarihi: 9.7.1963] 

51. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Sivas Milletvekili Cevad Odyakmaz, Aydın Mil
letvekili Orhan Apaydın ve Erzincan Milletve
kili Sadık Perinçek'in, Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince 
denetlenmesinin düzenlenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/273) 
(S. Sayısı : 234 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
10 . 7 .1963] 

X 52. — Ambalâjlann muvakkat ithaline 
mütaallik Gümrük .Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunmasına dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plân komis
yonları raporları (1/95) (S. Sayısı : 337) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 7 .1963] 

53. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın Bo-
lak ve 15 arkadaşının, 1389 sayılı Kanunun be
lediyeler hukuk işlerinde çalışanlara tatbiki 
hakkında kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu 
raporu (2/507) (S, Sayısı : 341) [Dağıtma ta
rihi : 1 1 . 7 . 1963] 

54. — İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde 
eklenmesine dair kanun tasansı ve içişleri, İmar 
ve İskân ve Plân komisyonlan. raporlan (İ/375) 
(S. Sayısı : 843) [Dağıtma tarihi : 11.7.1988] 

55. -— Sıtmanın imhası hakkındaki Kanunun 
1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasansı ve İçişleri, Adalet, Sağlık ve Sos-
yal Yardım ve Plân komisyonlan raporlan 
(1/419) (S. Sayısı : 344) [Dağıtma tarihi : 
11.7.1963] 

56. — 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı • 
ve Millî Eğitim, İçişleri ve Plân komisyonları 
raporlan (1/453) (S. Sayısı : 345) [Dağıtma 
tarihi : 11.7.1963] 

57. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,' 
düğünlerde men'i israf ata dair 55 sayılı Kamı-



mm kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ada
let ve İçişleri Komisyonları raporları (2/387) 
(S. Sayısı : 349) [Dağıtma tarihi 12 . 7 . 1963] 

58. — Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk 
ile Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Selâhattin 
Özgür'ün, 4273 sayılı Subaylar Heyetine mah
sus terfi Kanununun 16 ncı maddesinin 2 nci 
fıkrasına bir bend ve bu kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/315) (S. Sayısı : 
350) [Dağıtma.tarihi : 12 . 7 . 1963] 

59. — Akçaabat'ın, Ağaçlı köyü 12 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı îsmailoğlu Fatime 
(Fatma) den doğma 26.8.1936 doğumlu Ha
san Şentürk'ün ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/641) (S. Sayısı : 351) [Da
ğıtma tarihi : 12 . 7 .1963] 

60. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Ay
dın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Milletve 
kili- Cevad Odyakmaz ve Erzincan Milletvekili 
Sadık Perinçek'in Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Bütçe Karma Komisyonunun seçilmesi ve ça
lışma usullerinin düzenlenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/269) (S. 
Sayısı : 233 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15 . 7 . 
1963] 

X 61. — Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı ve 
Trabzon. Milletvekili Selâhattin Güvenin, 5 . 1 . 
1961 tarih ve 228 sayılı Kanuna iki ek madde ek
lenmesine ve bu kanunun 14 ncü maddesinin ta 
diline dair kanun teklifi ile Eskişehir Milletve
kili Şevket Asbuzoğlu, Konya Milletvekili Fa-
kih özfakih ve Edirne Milletvekili îlhami Er-
tem'in, 4 . 2 . 1957 gün ve 6900 sayılı Mâlûli 
yet, İhtiyarlık ve Ölüm Kanununa ek ve geçici 
maddeler eklenmesine dair kanun teklifi ve Ge
çici Komisyon raporu (1/462, 2/368, 2/413, 
2/506) (S. Sayısı : 338) [Dağıtma tarihi :' 
15 . 7 . 1963] 

X 62. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci mad
desinin (c) bendinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/522) (S. 
Sayısı : 353) [Dağıtma tarihi : 15 . 7.1963] 

63. — Askerî memnu mıntakalar Kanunu
nun birinci maddesinin (A) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/473) (S. Sayısı : 
364) [Dağıtma tarihi : 19 . 7 . 1963] 

64. — Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin 
Sakarya iline bağlanması hakkında kanun tasa
rısı ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları. 
(1/457) (S. Sayısı : 365) [Dağıtma tarihi : 
16 . 8 . 1963] 

65. — Türk Farmakopesi hakkında kanun 
tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve 
Plân komisyonlar* raporları. (1/271) (S. Sayısı : 
366) [Dağıtma tarihi : 16 . 8 . 1963] 

66. — Serbest malî müşavirlik kanun tasarı
sı ile Cumhuriyet Senatosu Amasya üyesi Macit 
Zeren ve Adana Üyesi Mehmet ünaldı nin, Malî 
müşavirlik ve yeminli müşavirlik kanunu tenli-
fi ve Geçici Komisyon raporu. (1/476, 2/529) 
(S. Sayısı : 368) [Dağıtma tarihi : 17 . 8 .1963] 

67. ı— Danıştay kanunu tasarısı ile İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Danış
tay Kanununun Anayasaya aykırı hükümleri
nin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu (1/474,, 2/440) (S. Sayısı: 
369) [Dağıtma tarihi : 19 i 8.1963] 

X 68. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin ve Trabzon Milletvekili 
Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hilmi In-
cesulu'nun Su Ürünleri kanunu teklifi ile Cum
huriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik İnci 
ve 28 arkadaşının, balıkçılığın teşvik ve hima
yesine mahsus kanun teklifi (2/377, 2/505, 
2/252) (S. Sayısı: 370) [Dağıtma tarihi: 
20.8.1963] 

(Yüz yirmiüçüncü Birleşim) 




