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2. — Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı 
I ve Trabzon Milletvekili Selâhattin Güven'-
| in, 5 . 1 . 1961 tarih ve 228 sayılı Kanuna 
I iki ek madde eklenmesine ve bu kanunun 

14 ncü maddesinin tadiline dair kanun tek
lifi ile Eskişehir Milletvekili Şevket As-
buzoğlu, Konya Milletvekili Fakih Özfa-
kih ve Edirne Milletvekili îlhami Ertem'-
in, 4 . 2 . 1957 gün ve 6900 sayılı Mâlû-

! liyet, İhtiyarlık ve Ölüm Kanununa ek ve 
I geçici maddeler eklenmesine dair kanun 
ı teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/462, 

2/368, 2/413, 2/506) (S. Sayısı: 338) 544:560 



Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin, son 
üç aylık .dış olayları, dış temasları ve Hüküme
tin dış siyaseti hakkındaki görüşlerini açıkladı. 

Gümüşane Milletvekili Sabahattin Savacı, 
hububat bedellerinin Toprak Mahsûlleri Ofisin
ce vaktinde ekicilere verilmemesinin doğurdu
ğu sıkıntılara temasla bu konuda tedbir alın
masına dair bir konuşma yaptı. 

Türk vatandaşlığı kanun tasarısı ve teklif
lerinin komisyona gönderilen 45 nei maddesiyle 
uygulama maddelerinden sonra tümü de kabul 
olundu. 

Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu ve 3 
arkadaşının, 5027 sayılı Temsil ödeneği Kanu
nunun muhtelif kanunlarla değişik veya ekler 
yapılmış bulunan 1 nei maddesinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bir madde eklenmesi hakkın
da kanun teklifi ile Kırklareli Milletvekili Alâ-
eddin Eriş ve 5 arkadaşının, 1700 sayılı Dahi
liye memurları Kanununa ek kanun teklifi, İçiş
leri Komisyonundan gelmediğinden ,görüşüle-
miyerek gelecek birleşime bırakıldı. 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Gümüşane Milletvekili Nurettin Özdemir ve 
10 arkadaşının, 4273 sayılı Subaylar Heyetine 
mahsus Terfi Kanununun 5611, 6557 ve 7417 
sayılı kanunlarla muaddel 10 ncu maddesine 
bir fıkra ve bu kanuna bir geçici madde eklen
mesine dair kanun teklifi üzerinde bir süre 
görüşülerek, Personel kanunu tasarısı ile bir
likte görüşülmek üzere teklifin komisyona ge-
riverilmesine dair Mlilî Savunma Bakanı İl ha
mi Sancar'm önergesi kabul olundu. 

Sosyal Sigortalar kanun tasarısı ve bununla 
ilgili tekliflerin tümü üzerinde bir süre görü
şüldü. 

3 . 9 . 1963 Salı günü saat 15 t e toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkan vekil i 
Nurettin Ok 

Kâtip 
Ankara 

ibrahim Sıtkı Hatipoğlu 

Kâtip 
Balıkesir 

Mithat Şükrü Çavdar oğlu 

SORULAR 

Yazılı sorular 

1. •— Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, Nevşehir iline bağlı Hacıbektaş ve Ko
zaklı ilçelerinin Kırşehir'e bağlanması hususim
de ne düşünüldüğüne dair yazılı soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir (7/349) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Çorlu Doğumevinin ne zaman hizmete gerece

ğine dair yazılı soru önergesi, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. (7/350) 

3. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Tekirdağ iline bağlı Marmara Ereğlisi'ndeki 
Millî Savunmaya ait ikmal mekezinin tehlike
den uzak bir bölgeye naklinin uygun olup olma
yacağı hususunda ne düşünüldüğüne dair ya
zılı soru önergesi, Millî Savunma Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/351) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'ımn 

6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 ncü mad : 

desinin (b) fıkrasında tadadedilen memuriyet
lere, (Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi 
Denetçileri) nin ilâvesine dair kanun teklifi 
(2/571) (Maliye, Sanayi ve Plân komisyonla
rına) 

2. — Artvin Milletvekili Saffet Eminağaoğ-
hı ve 12 arkadaşının, 26 .12 . 1960 tarih ve 180 

sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi (2/572) (Mali
ye Ticaret, Millî Savunma ve Plân komisyon
larına) 

Raporlar 
3. —- Konya Miletvekili İhsan Kabadayı ve 

8 arkadaşı ile Sinop Milletvekili Mahmut Ali
canoğlu ve 3 arkadaşının, Eğitmenlere emekli
lik ve özlük haklarının tanınmasına dair kanun 
teklifi ve Bolu Milletvekili Kâmil İnal ve 15 
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arkadaşının, 3238 sayılı Köy Eğitmenleri Ka
nununun 5 nci maddesinde değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifine dair C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan de
ğişiklikler hakkında Millet Meclisi Plân Komis
yonu raporu (M. Meclisi 2/26, 2/83, 2/87'; C. 
Senatosu 2/64) (Gündeme) (S. Sayısı 145 e 1 nci 
ek) [Dağıtmatarihi :2 . 9 . 1963] 

4. — Bolu Milletvekili Zeki Baltacıoğlu ve 
8 arkadaşının, öğretmenlere eğitim ve köy öde
neği verilmesine dair kanun teklifi ile Cumhu
riyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali De
mir ve iki arkadaşının, eğitimcilere meslek taz
minatı, mahrumiyet zammı ve yıpranma öde
neği verilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (2/23, 
2/151) (Gündeme) (S. Sayısı : 371) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 9 . 1963] 

5. — Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Vey-
si Yardımcı ve 23 arkadaşının, Millî Eğitim Ba
kanlığına bağlı her çeşit orta ve yüksek dere
celi okullar öğretmenleriyle öğretmenlikten ge
lip Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teş
kilâtında çalışmakta olanlara mebdei maaş de
recelerinin düzeltilmesi hakkında v kanun teklifi 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(2/166) (Gündeme) (S. Sayısı :'372) [Dağıtma 
tarihi : 2 . 9 . 1963] 
• 6. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 

Mehmet Ali Demir'in, Millî Eğitim Bakanlığı
na bağlı Ertik okulları mütedavil sermayesi 
hakkındaki 3423 sayılı Kanunun 8 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Millî 
Eğitim, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/197) (Gündeme) (S. Sayısı : 374) [Dağıtma 
tarihi : 2 . 9 . 1963] 

7. — Karadeniz Teknik Üniversitesi adı ile! 
Trabzon'da bir üniversite kurulması hakkında-j 
ki 6594 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Ge-| 
Çİci Komisyon raporu (1/515) (Gündeme) (S.i 
Sayısı : 378) [Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1963] 

Cumhuriyet Senatosundan gelen işler 

8. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek-ı 
li Sandığı Kanununa bir geçici madde eklenme-ı 
sine dairk anun tasarısı (M. Meclisi 1/100, C; 
Senatosu 1/200) (M. Meclisi Plân Komisyonu
na) (M. Meclisi S. Sayısı : 121. C. Senatosu S. 
Sayısı : 230) 

9. — Mehmetoğlu Süleyman Kulaksız'a va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun tasarısı (M. Meclisi 1/340, C. Senatosu 
1/256) (M. Meclisi Plân Komisyonuna) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 204, C. Senatosu S. Sayısı :232)l 

10. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan 
ile Konya Milletvekili Faruk Sükan'm Millî Mü
cadele kahramanlarından Telgrafçı Manastırlı 
Hamdi Efendi eşi Hasibe Martonatlı'ya vatani 
hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkında 
kanun teklifi (M. Meclisi 2/308, C. Senatosu 
2/94) (M. Meclisi Plân Komisyonuna) (M. Mecf 
lisi S. Sayısı : 203, C. Senatosu S. Sayısı : 228) 

11. — Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'-
in, köylü ve çiftçilerin, T. -C. Ziraat Bankası ve 
Tarım Keredi Kooperatiflerine olan borçlarının 
taksitlendirilmesi hakkında kanun teklifi (Mj. 
Meclisi 2/300, C. Senatosu 2/96) (M. Meclisi 
Tarım, Ticaret, Maliye ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulan Geçici Komis
yona) (M. Meclisi S. Sayısı : 38, 38 e 1 nci ek 
C. Senatosu S. Sayısı : 283) 



BÎRÎNÖÎ OTURUM 
Açılma saati: 15,0ı 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Vefa Tanır (Konya), İbrahim Sıtkı Hatipoğlu (Ankara) 

• • ' » 

BAŞKAN — Birleşimi alçıyioıırm, 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapıiaealktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

4. — BAŞKANLİK DİVANININ 

i. — Kütahya Milletvekili Ahmet Bozbay, 
Toprak Mahsulleri Ofisince satmaltnan ürün be
dellerinin ekicilere vaktinde ödenebilmesi için 
tedbir alınması ve Ziraat Bankası alacaklarının 
tahsilinde borcunu ödiyemiyen çiftçinin borçla
rının taksitlendirilmesi hakkında demeci 

' AHMET BOZBAY (Kütahya) — Toprak 
Mahsulleri Ofisinim ılın|bn|bajt .bedellerini öldeme-
îsiyle ilgili 'olarak <g umdeni dışı isöz iilslt̂ yiorunm. 

BAŞKAN — Topraik Malhsullem Ofisinin hu-
'hıılbalt 'bede'llerini (ödem esiyle ilgili ıgünde<m dışı 
!1<K)luışma, Ibuyurun. 

AHMUT BOZBAY (Kütahya) — MuhJterem 
arkadaşlarım, Toprak Malhısüllcri Ofisinin çift
çiye !hu|bu!baıt Jbedellerini ödleraesi durumu 'hak
kımda idiünlkü tloplaritıida konuşan Salbalhaltitin Sa
vacı ark ad aşını Mm 'bayanlarına aynen İştirak 
eidijyorııinı. Arlkadalşıimıizın ıtem'ais etlmeldiğİ Ibir hıı-
ısuısaı Iburalda ayrıca arz efftnek isteriim. 

Toprak Maibsulleri Ofisi, son zamanlarda 
Türkiye'nin ılıe'nuen Iher yerinde, öid'eıme işini 
muntaızaınan yapanvaimakltajdır. Bu durum Ibizim 
\41ây etim izde ide aynen vâfcıdır. Almış olduğu 
'hıılbulbaıtın Ihorlçlaırını ıgünıünde »ödeyemıeld'iği için 
çiftçi 'pazarlam d'ölkıülim'üşlt'ür. Pazarlarda kulbıı-
•ba-t ticareti ile iştigal edenlerden Ib-aşka, .parası 
'olup da yakın zamanda 'kâr ötmek iisltiyen 'kar
cılar Ida pazarlara ıdölkiilımjüişlordir. Ve (buıgün 
'bunlar Ibıığdayın kilesini 14 - 15 - 18 lira ara
sında almakta Ofisim, Ibuğday bedelini Ibeş jon 
gün sonra naisıl. olsa vereceğini i ldiklerinden, 

BAŞKAN — Sayın arkadaşla i, yeter çoğun
luğumuz vardır, 'müzakerelere haşlıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARİ 

tekrar Ofilse ıgıöitünüıp- saltm aktadırlar. Ofiıslten 
•buğday ibddeflini normal tarife üzerinden ail'cîı'k-
lai'i için, bu 'suneitle Iblülyülk !k)âr ısağlalmalktjadır-
ılar. 

Simidi, i'kinci Ikılsima ıgeâi'yioru'm. 
Ziraaît Banlkaısı taksitleri; »gerek ISMI kanun

larla tesMt eldi! en taksitler ve gerekse çiftçinin 
«emelilk, ya'hult Ida Ibir iki senelik taksitlerle İkraz 
ettiği paraların ödenme günıü 31 Ağmstios olarak 
teslhit 'edildiğinden 31 AğuiSİto:s ıgü'nlü Ibloncunu 
Ödemiyen çMtiçinin kalan Ibonç taksitleri mıuac-
eeliyet ke'slbcitmekitedir. 'Şimdi, çiftçi huğdayım 
veya ıher 'hanlgi 'bir* ıh ujbu'b altını Topralk Malblsul-
'leri Of isine tosılilm ©İtmiş; Ofis para veremiyor, 
çiftçi de borcunu günlünde ödiyemiyor. Yani şu 
gecen '31 Ağulsltas gününde, taksitini 'ödiyelmi-
yem çiftçiler pek çiokltuır. Bu 'sebeple 'Hüküm elt-
jten i'sitirhami'mılz; 'naisıl Maliye Vıelkâlertü mükel
lef »Gelir Yengisi taksitlerinde ısıkıış'tığı izamın 
ıselâihiyeltino güvenerek 15 - 20 gün uizaltıma ya
pıyorsa, Ziraat (Bankası 'da Ibn duıruimida olan 
'çiftçileri muactceliyeltltıen kurtarmak 'için 'emir 
vermeli 've taksitlerini hiç olmazsa 15 Eylül ve
ya Eylül ısionuna kadar uızaitimalıdır. Bunu yap-
maasa Iköylü '2 taraftan «mağıdur lolacalktır. 

1 ncisi Ikârcılaınn eline 'düşerelk Ihulbuibıalta 
ucuz ısaltmak ımeclbuiriyeitinide kalacalk; 

2 ncıilsi ide kallatn 3 - 5 veya 8 'talklsiltini 'bir
den öıdemelk isıkınltılsını çetkee-ektir. 

Ticaret Bakanlığı, Hüfklümet, lofMetrin fb'ortç 
'öldem'e'sini Ihemen /teımîn ettoelicldr. Bu şakaya 
.gelmez mulh'tere'm arkadaşların... öünlklü köyl'ü, 
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M. Meclisi B : 129 
cjofk sıkıntıdadır. (Bugün «verilirse fayda teımiıı 
öder, yarın verilinsıe fayda temin <elder, ama, 
mıüddett uzadıfaça zarar çoğalır. Ziraatt Bankası 
da, bu hususu nazarı itibara alarak Toprak Mah
sûlleri 'Ofisinden para alaanıyan eiftçiterin tt'aik-
ısiıt müddetlerini hiç lOİmaızsa muvaıkikalt !bir za
man için uzaltıl'malıldır. 

Hepinizi ıhürmeitile selâmlarım. (Allkı§tlıar) 

2. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trabzon'
da bir üniversite kurulması hakkındaki 6594 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısının gündeme alı
narak görüşülmesi hakkında demeci ve bu ko
nudaki önergesi 

BAŞKAN — Sayın Ahımet Şener, Karade
niz Te'knilk Üniıveröiteisinin kuruluş •kanun ta
sarlısı ile ilgili gündem dışı saz isıtemiSjsin'iz. 
'Bununla ilgili önergeniz de vaı ; sbuıyuntn. 

AHMET ŞENER (Trabzon) - . Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşllarım, 6594 sayılı Ka-
rademdz Tetkniik Ümi'veraiteısi Kanunuma, elk «biir 
Hükümet tasarmı germiş, Büyülk MiılleJt Meclisi 
Riyaset Dîvanından, Plân 've Büttçe ikom'itayon-
lamndan 4, Milî- Eğitilm Kotoıtiteyonuından 4 ki
şi •oılnıa'k üzere teşlkil olunan Ib'ir Geçicii (Komis
yona havale edilmiş ve orada iltıtifaik'la ınıüza-
kere ve kaibul edilmiş Am.' tbu tasiaımnın, -aynı 
ziaımanda ivedilik ve Jöncelilkle görütşıülfmiesü de 
derpiş edilmiş durumdadıır. 

Muhterem arlkadaışilarıım, gündemiımiizde. ha
lihazırda görüşül'm'elkfce (bulunan 140 küsur 
tnaddelİk Sağlık ve »Sosiyal Sigorta kamunu 
'talsıarısı mevcuttur. Büyük MeölStsinıizlin al
mış olduğu Ibir karaır iilealbı da Anayasayı ilgi
lendi ren fcanumkir geldalğitnde, buh'lajm McibİT 
kanun takaddüm, etmeden görüşüleceğine ıgöre, 
plânda,, 'bdlllhaıssta T963 yılı plânında dleırpiş edi-
len ve karara bağlanan 1963 yılında açılması dü
şünülen 'bu üülverteifteye dair kamunun evvelâ 
gündeme lalimımaisnm ve diğer işlere taikdtilmen 
görüşülm'esini rica edeceğim. Görüşülmiediği 
taikdkde ünflversîttenin (bu sene -anılması müm
kün olm'i'V'a'calktiır. Bu (husus içim bar önerge 
verdim, bu önergeme iltifat fluıyurulimasını ri
ca edeceğim, hürmetlerimjle. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener tarafın
dan gündam dışı vukuibuTan 'beyanata şu ceva
bı vermek isterim. İçtüzüğün mevcut hüküm
leri muvacehesinde 'gündemin 'tanzimi de Riya-

3 . 9 . 1963 0 : 1 
set Divanına mıevdıu -Vazifeler ımeyanıauda adde-
diliir. Riyaset Divanı dalha 'övvel gümldleımiıni 
tanzim eltmıilş ibullummlalkbaldır. Ancak içtüzük
te, öncelik ve ivedilikle garüşiilrnesli (töalbedeaı 
(kanun teklifi ve ıtaıslaralaırıının daha önüne ge
çecek bir madde bulunmadığı için, bu hususu 
şimdiye Ikadiar, Mecılilsiin içtihıaitlaırâlyile ve Yüce 
MeclMn liâlkemıliğine Ibaışvurfmalk »uretilyile sağ-
ilaımış Ibulunımıalktayız. Bu yönden,, Sayın Şener 
tekl'ifiiınde ısrar 'ettiği cihetle, biz is'ayın ımillet-
vekiKinin bu arzusunu Yüce Meclisin ıttılaına 
arz ledeJeeğiz. önergenin kalbu'lü veya iademi 
ka'bulü hakkımda Yüce Meclis 'hakemliğimi kul-
lamacıakti'r. önergeyi dkutay'orum. 

Yük$ek Baışlkanllığa. 
1. — Gelen kâğıtlar ^aırasiınlda ıbulun'aıı Ka

radeniz Teknik Üniversitesi adı ile, Trabzon'da 
bir üniversite kurulmiası hakkındaki 6594 sa
yılı Kanuna eik kanun >ta!samsı toalkkındlalki (Ge
çici Komisyon raporu taibedÜlilp telvzl 'edilmişti ı\ 

2. — a ) Gündeme ahnımjaiS'i, 
lb)' 48 ısıaaıt geçmeden görüşülmesi, 
c) KomJisy'om rakorunda öncelik ve İvedıi-

liık vardır, öncelikle gö^üşülınesi, 
d) 5 - 6 maddelik bulunan bu önemli ka

nunu, görüşülmekte olan 'Sosyal Sigorta Knnu-
nuna 'takdimen muigün görüşülmesinin oya ar
zım 'tekBf ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Trabzion 

Ahmet Şener 

BAŞKAN — Esasen Riıyaıset Dîvanı ibugün 
saiait 16.00 da yapacağı Ibir toplantı ffie Meali
sin bundan sonraki sevk ve idaresine ait gün
dem tanzimi 'ile ilgili İbâzı Ika^arlaır alaıcalktır. 
Bu '.kararlar, tgeleceJk birüieşirnd'e Yüce Meclisin 
ıttılaına u'laışttıralacaiktır. Şimdi, Saiyın Şener'in 
önergesinde öntgfrrdüğü lıulsuisllaırı ayrı ayrı; 
oyumuza sumacağıım. 

Gelen kâğıtlar arasında 6594 sayılı Kanuna 
elk 'Traib^on Tdkniık Üniyersiıtesinin, 'icurulması 
haikkındaki kanun tasarısının gündeme alın
ması önergede is'tenuneiktedir. önce im makta
yı Yüce Meclisin oyuna ısunacağım. Gündeme 
alhnmasını Ikalbul edenler Mtfetn 'ibaret buyur-
sunlaır... Kaibul etmiyenler... Kaibul ediiimiştir. 

Gelen kâğıt'lar ariasınida buİMnünaikla bera
ber, Menüz 'aradan 48 saalt ımiüddet gıeıçmemiştir. 
Bu hususda îçtüzüik gereğince Yüce Meclisin' 
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(ka^arınıa vabestedir. 48 sa'alt geçımedeın görii-
şülımesini oyunuzıa smnuyoru'm. Kalbul eden
ler... Etmiily enler... Kalbul edlÜan5§tir. 

Komisyon raporunda öncelik ve ivedilikle gö
rüşülme teklifi vardır. Kanun teklifinin öncelik
le görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemde mevcut sosyal sigorta kanun tasa
rısından evvel, Karadeniz Teknik Üniversitesinin 
kuruluşu hakkındaki kanun tasarısının görüşül
mesi önergede mevcuttur. Bu teklifi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3. — Plân Komisyonunda açık bulunan üyelik 
için seçim yapılması. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları, kısmında Plân Komisyonunda açık 
bulunan üyelik için seçim mevcuttur. Bu husus
ta bir önerge, vardır. Okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi Bütçe Komisyonunda, açılan İs

tanbul Milletvekili Ahmet Oğuz'dan boşalan üye
liğe Bakanlıktan ayrılan Ankara Milletvekili 
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Muhlis Ete Grupumuzdan aday olarak gösteril
miştir. 

Gereğinin ona göre düzenlenmesini saygıla
rımla arz ederim. 

C.K.M.P. Meclis Grupu 
Başkanvekili 

Sivas 
Cevad Odyakmaz 

BAŞKAN — Lütfen kâğıtları dağıtınız. Tas
nif Heyeti için isim çekiyorum: 

Necmi öktem... (Yok, sesleri) 
Ahmet Bozbay, burada. 
Mehmet Göker, burada. 
İbrahim Sıtkı Hatipoğlu, Divanda. 
Turhan Bilgin, burada. Lütfen Tasnif Heye

tine. 
Oy kullanmaya hangi seçim bölgesinden başlı-

yacağımızı tesbidetmek için kura çekiyoruz... Me-
lâhat Gedik. (Aydın). 

Aydm'dan itibaren isimleri okutuyorum. 
(Aydın Milletvekillerinden başlanmak üzere 

isimler okunarak oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, oyunu kullan-
mıyan arkadaş varsa, lütfen kullansın. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Karadeniz Teknik Üniversitesi adı ile 
Trabzon'da bir üniversite kurulması hakkındaki 
6594 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Geçici 
Komisyon raporu (1/515), (S. Sayısı: 378) (1) 

BAŞKAN — Yüce Meclis tarafından alman 
karar gereğince; Karadeniz Teknik Üniversitesi 
adı ile Trabzon'da bir Üniversite kurulması hak
kındaki 6594 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu üzerinde görüşmeye baş
lıyoruz. 

Lütfen Komisyon yerini alsın. Millî Eğitim 
Bakanı yerine, Ziya Karamuk'u temsilci olarak 
göndermiştir, belgesi gelmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde söz istiyen? 
Sayın Ali Rıza Uzuner, buyurun. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Muhte
rem arkadaşlarım; bu kanun tasarısını gündeme 

. almakla kalkınma plânımızın yüksek teknik öğ-

(1) 378 8. Saydı basma/yazı tutanağın sonun-
dadır. 

retim sahasında derpiş eylediği hükümlerinden 
birisi daha tahakkuk safhasına gelmiş bulunmak
tadır. Hepimiz biliyoruz ki, yurdumuzda yük
sek öğretim müesseselerinin ve üniversitelerin 
kapasiteleri mahduttur ve ihtiyacı karşılamaktan 
uzak bulunmaktadır. Diğer yönden, hususiyle 
teknik öğretim yapan yüksek müesseselerin ka
pasiteleri umumi olarak küçük bir nisbet halinde 
bu kapasiteye iştirak etmektedir. Yerinde bir 
görüşle Kalkınma Plânımızda teknik öğretime, bu 
meyanda yüksek teknik öğretime büyük önem ve
rilmiş ve bunun tahakkuk etmesi imkânları için 
çeşitli hükümler, çeşitli tavsiyeler derpiş edilmiş 
bulunmaktadır. 

Her yıl binlerce genç üniversiteye girememe
nin ıstırabı içinde, Meclis kapılarına kadar gel
mek suretiyle kendi ulvî gayelerinin tahakkuku 
için yardım talebetmektedirler. Bu müessesenin 
kurulmasiyle, üniversite hayatımıza girmesiyle, 
kapasitesi üç bin civarında olacak bir öğrenci 
kütlesi absorbe edilecek ve bu müessesede istikbal 
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için en parlak tahsilim yapmak imkânım bulacak
tır. 

Bu ek kanun tasarısı daha önce kanunlaşmış 
bulunan 6594 sayılı Kanunun mütemmimi mahi
yetindedir. Diğer yönden Türkiye'de bugüne 
kadar kurulmuş bütün üniversitelerin kuruluş 
şartları ariz ve amik tetkik edilmiş, Garp üniver
siteleri incelenmiş ve bunlardan mülhem olarak 
mükemmel bir kanun tasarısı meydana getirilmiş 
bulunmaktadır. 

Her şeyden önce bu kanun tasarısının hazır
lanmasında büyük gayretleri olan Millî Eğitim 
Bakanlığına, hususiyle Millî Eğitim Bakanlığı 
Yüksek Tedrisat Genel Müdürlüğüne şükranları
mı arz etmeyi bir vazife sayarım. 

Muhterem arkadaşlar, Trabzon'a kurulacak 
olan Karadeniz Teknik Üniversitesi, diğer üni
versitelerin bünyesiyle muvazi olmakla beraber, 
İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta - Doğu 
Teknik Üniversitesinin kuruluş şartlarından 
biraz farklılık göstermektedir. 1963 - 1964 
ders yılında faaliyete geçirilmesi plânda da 
kabul edilen bu üniversite dört fakülteyi içine 
alacaktır. Bunlardan bir tanesi Temel Bilim
ler Fakültesi, ikincisi, inşaat Mühendisliği ve 
Mimarlık Fakültesi. Bunların her ikisi bir fa
külte olarak mütalâa edilmiştir. Üçüncüsü, 
Makina Mühendisliği ve Elektrik Mühendisliği 
Fakültesi. Dördüncüsü, Orman Fakültesidir. 

Buna müşabih Garp memleketlerinde büyük 
ün sahibi çok kıymetli değerler yetiştirmiş, eleman
lar yetiştirmiş üniversiteler mevcuttur. Millî Eği
tim Bakanlığı isabetli bir görüşle bu üniversitele
rin kuruluşlarını esas almak suretiyle halen mem
leketimizde bulunan üniversitelerden farklı 
bir kuruluşa gitmiş bulunmaktadır. Gerek eği
tim sahasında ve gerekse yapılacak kıymetli 
araştırmalarında memleketin kalkınmasına fay
dalı olmasını temenni 'ederim. 

Muhterem arkadaşlarımın bu kanun tasa
rısının görüşülmesi dolayısiyle gösterdikleri 
yakın ilgiye tekrar şükranlarımı "arz eder, 
hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Plân Komisyonunda açık bu
lunan üyelik için yapılan seçime oyunu kullaıı-
mıyan arkadaşlarımız varsa lütfen oyunu kul
lansınlar. 
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Oy verme muamelesi bitmiştir. Tasnif Heyeti 

lütfen yerini alsın. 

Sayın Ali Dizman. 
H. ALI DİZMAN (Tokat) — Muhterem ar* 

kad'aşlarım, büyük bir ihtiyaca cevap verer 
cek bir ilim ocağının vatanımızın muten^ 
bir köşesinde bu ders yılı faaliyete geçmesin^ 
temin edecek bu tasarı hakkında söylenecek 
söz, sadece, bu kabîl ilim yuvalarının miktar 
rınm artmasını, yurdun başka köşelerinde de 
böyle yuvalara sahibolmayı temenni etmekten 
ibarettir. Bu vesile ile, bir üniversite kurulma* 
smda göz önüne alınacak faktörler cümlesin
de, müspet not alması mutlak ve bir asır ev
vel bugünkünden 3 - 5 misli, 30 - 35 sene evvel 
bugün 1 - 2 misli ilim hareketinde daha yük
sek bir sırayı işgal eden Tokat'ın, bundan 
sonra kurulacak fakültlerin yerlerinin tesbitin-
de nazara alınması için ilgililerin alâkasını 
bu vesile ile çekmek ve bu yüce kürsüden, ora
da kurulacak bir üniversitenin fayda ve za;-
rüretini bu şekilde belirtmek isterim. Vatana 
hayırlı olsun bu üniversitemiz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — C. K. M. P. Grupu adına Sa
yın Cevat Odyakmaz. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA CEVAT OD
YAKMAZ (Sivas) — Çok muhterem arkadaş
lar, Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi 
adiyle kurulacak olan üniversitenin kurulu
şunu hazırlıyacak kanun tasarısının bir an ev
vel görüşülmesi hususunda Yüksek Meclisinize^ 
alınmış olan kararı, bu kabîl tahsil müesse
selerinin Türkiye'mizde çoğalması hususunda 
Yüce Meclisimizin göstermiş olduğu hassasiyet 
ve alâkanın bir delili olarak kabul ediyor VÖ 
şükranla karşılıyorum. Filhakika plânlı kal
kınma devrine girmiş olan Türkiye'mizin tek
nik elemana olan ihtiyacı aşikârdır. Bu ihti
yacın bir kısmını temin edecek olan Karade
niz Teknik Üniversitesinin bir an evvel kurut
masında, faaliyete geçmesinde çok büyük fay
dalar bulunduğu aşikârdır. Bu sebeple Cum
huriyetçi Köylü Millet Partisi Grupu olarak 
bu müessesenin kuruluşunu büyük bir se
vinçle karşılıyoruz. Memleketimizde bu kabjü 
•müesseselerim daha da çoğalmasını ve ilmijn 
gerçek mânîM^H HîHiyVde kemaliyle hi?-
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mete girmesini bütün gönlümüzle arzu etmek- I 
teyiz. 

Hepinizi 'hürmetle selâmlarım (Alkışlar.) 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar

kadaşlar, Karadeniz, Teknik Üniversitesi ku
ruluş 'kanun tasarlısını öncelikle müzakereye 
başladığumuz şu sırada, memleketimizde bm mü- I 
esseselere öğrenci hazırlayan, bir öğretim prob-
lemiımıizln de hatırlanmasunda fayda vardır. I 

Kanun, tasarısının! 'müzakeresi öyle bir dev-" I 
reye tesadüf etmiştir ki, bu an ; bugün ilkokulu 
bitiren «memleket çocukları, ortaokula nasıl I 
'gireceğini, ortaokulu bitirenler liselere veya 
teknik öğretime nasıl devam edeceğini, 1 is ele- I 
ri bitiremlıer, kabiliyetleri ve liyakatleri nıe olur-
;sa olsun, gireceği bir test sınavı neticesinde I 
kaderin kendisimi hanigi çatı al turna atacağı dü- I 
şünçesiyle karşı karşıya bulunduğu bir andır. I 
İşte tam bu anda, Karadeniz Teknik Ünilverisi- I 
tes'i 'kuruluş 'kanunu tasarısını1 müzakere etmek, I 
feize ımlllî eğitim dâvamızın) başından sonuna 
doğru yeni olumlu yollar bulmayı gerektirmek- I 
tedir. 

Arkadaşlar, son günlerde orta tedrisat, mü- I 
esseselerindc çocukları bulunan babalaır çok I 
iyi bilirler ve Ankara sakinleriyle yakînen te- I 
mas eden ınulh terem milli et vekili arkadaş! anım I 
şalıidölımuşlardır ki, bugün; ana ve baba ço- I 
euğunu okutmak, çocuğunu okutacak bir çatı | 
bulmak, bu çatı altına çocuğunu sokmak en- I 
dişesiyle, gailesiyle her şeyini bırakmış, bu I 
problem ile karşı karşıya' kalmıştır. Biz bu ko- I 
nında büyük üniversitelere çocuk, yetiştirirken, I 
hazırlarken bilhassa im emle ketin ve 5 Yıllık I 
Kalkınma Plânınım gerçek kıldığı teknik öğne- I 
time daha fazla önem vermek isterken, tek- I 
nik üniversiteye öğrenci yetiştirecek aşağı ha- I 
sarmaktaki okulLa'rın seviyesine ve bunların du- I 
rumlan üzerine l)!1!* nebze eğiLmek zorundayız. I 
Bu vesile ile Muhterem Millî Eğitim Bakariılığı- I 
nıı ikatz etmek de bizim için vazife olur. Bug'ün I 
çocuklarımızla, cahili fazla diye gazete ve ki- I 
tapların sayfallarını doldurduğumuz bu güzel I 
memleketini çocuklarıma, okutmak imkânlarını I 
yaratmak ve onlara, 60 kişilik hır sınıfta1 70 I 
kişi olmasına rağmen ilmin ve 'babalaırmın. na- I 
siplerini evlâtlarına verme imkânlarını1 bazırla-
ımalk, bu Bakanlığın, görevleri «ırasında oinıası I 
gerekir. Bunun yanıbaşanda> son 'günlerde he- I 
nüz dalha kesin kararın verilmediğini öğrendi- I 
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ğimiz ve okullara müracaat ettiğimiz zaman 
okul müdürleri tarafından, N<tmti!haınılara han
gi derecede diploma alan çocukların gireceği 
ayın 16 sında belli olacak, o »aman okula uğ
rarsınız.» demek suretiylle çocukları... 

BAŞKAN — iSayın Ataöv, lütfen Karadeniz 
Teknik Üniversitesi ile illgili kanun tasarlısı üze
rinde konuşunuz. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Başkan, 
ilmin muayyen 'bir dalınan içine benim kanaat
lerimi! hapsetmeyiniz, öğretim ve 'millî eğitim 
konusunda, bu müesseseye çocuk hazırlamayı 
düşüuımeden, yukarda, bir Anka kuşu gibi bir 
çatı yapmanın aleyhindeyim hem. Bu ımeseleye 
temelinden başlamak (mecburiyetindeyim, siz de 
mazur görünüz. 

Muhterem arkadaşlarımı, çocuklarımızı üni
versitelere yetiştirecek şekilde iyi (hazırlamak 
için tertibatı şimdiden •almazsak, evlâtlarımızı 
okulların kendi problem ve prensipleri içerisin
de değil, her yeni gelecek Millî Eğitim Baka
nımın tesbit edeceği prensiplere terk edersek 
ve devamlı surette, «bu imemlekette artık mih
rakına oturtacağız» dediğimiz (millî eğitimi bir 
çember hallinde bıırakıp da şahsi görüş mihrak
larımıza oturtmaya 'çalışırsak, o zaman esas 
orta öğretimin temelini kurmadıkça üzerine 
kuracağımız üniv er siteleri e menıie ketimiz e fay
dalı olamayız. Ben bunu söylerken, memleke
timizin (gerçekleri üzerine eğilen, eğilmesi lâ-
zımgelen, şukanıun tasarısını Meclise getirirken 
de çok isabetli bir yol tutmuş olan Hükümetin 
bu eksik taraflar üzerinde de durması lâzını-
geldiğini hatırlatm-ak isterim. 

Elbette ki Karadeniz Teknik Üniversitesinden 
bahsedilirken, «bu üniversiteyi memleketimi
zin çok güzel bir bölgesi olan Karadenize ku
ruyoruz; aman ne güzel oldu, Karadenizlilere 
de orada okuyan, çocuklara da mutlu olsun» 
diyebilmek, veya bunun üzerinde hiç konuş
madan sırada hu kanun tasarısını parmakla tas-
vibetmek de mümkündür. Ama, millî eğitim 
problemlerini bütün vesilelerden faydalanarak 
dile getirmek ve bunları, her fırsattan istifade 
ederek, sivilceler üzerine merhem vurmak sure
tiyle onları büyük çıbanlar haline getirmemek 
de bizim vazifelerimizdendir. İşte bu konu üze
rinde durulurken, ben, Millî Eğitim Bakanı 
ve onun mümessillerinin; şu son günlerde öğ
retim ve eğitim davasındaki kararsızlığın, ni-
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zamsızîığm, adeta, keşnıe'keşliğin üzordno dik- I 
kat nazarlarını çekmekte tayda mülâhaza edi- I 
yorum. 

5 Yıllık Plânın müzakeresi sırasında l)ah- I 
«etmiştim; 196'') - 1964 -ders yılında, 1962 - 196:! 
ders, yılındaki gocukların sayısını dondurmak, I 
1964 ders yılma girdiğimiz zaman ilk okul <;o- I 
cılklarının da geçen yıl üniversiteye giremiycn I 
çocuklar gibi ortaokula giremiyeceği irin, or- I 
taokııl çoeuklarınm liselere gireni ivecekleri I 
için ve lise çocuklar nın zaten alıştığımız ün i- I 
versiteye girememe lozisyoııundan dolayı An- I 
kara »sokaklarını doldurmaları suretiyle bütün I 
memleketi ve kendilerini huzursuz etmelerine I 
fırsat vermemek geıektiğine işaret etmiştik. I 

•Simdi, dâva geldi çattı. Arkadaşlar, tahsili 
planlarken okuma - yazma arzusunda bulu- I 
nan, münevver olmak, ilim yüklenmek istiyen I 
çocukların ününe plan barikatları kurmanın I 
ne kadar mahzurlu olduğu dün Senato müzake
relerinde bir kere datıa dile geldi. Meclisimi?; 
bu konuya bigâne değil lir. Fakat, müstacel 
kanunla i' dolayısiyle biz, Hükümeti ikaz et- I 
inek yolundaki vazifemizi, ancak bu vesileler- I 
le ifade etmek istiyoruz ve diyoruz ki, artı'k 
Türk maarifini, Türk çocuğunu ele alacak, onu 
her yönden tekâmüle götürecek ve bu memle
ketin gerçeklerine göre hakikaten faydalı hale I 
getirebilecek bir siatem ve prensibin sahibi ol- I 
ması gerektir. Bu baıkanlık artı<k çocuklarımı- I 
zı tesadüflere terk etmemelidir. Bu bakanlık 
artık, kendi görüş ve zaviyelerine gön' mem
leketin kaderini ve yarınlarını sokağa dükme-
melidir. Dün hocası yürüyen çocuk, bugün I 
kendisi sokaklara döküldüğü takdirde, yarın I 
bunun aksülamelleri, cemiyet içinde ve ana 
baba arasında da büyük olacaktır. 

Bunlara fırsat vermememiz gerekir. Onun 
için tertibatı önceden almak lâzımdır, ('ocuk
larımızın imtihana gireceği tarihi, bugün de
ğil, tedrisat yılının sonunda karara bağlamak 
ve veliyi, çocuğunu hangi gün imtihana gire-
çekse, o zamana kadar hazırlama fırsatını sağ
lamak mecburiyetindeyiz. "Bu, Hükümet, ola
rak, bakanlık olarak, Meclis olarak hepimizin 
vazifesidir arkadaşlar. 

Mulhlterem arkaıdaışlar, Karadeniz Telknik 
Üniversitesinin 'kuruluşu ıbu memleikelt millî 
eğitiminde ve memlelket 'kalkmımaisunda atılmış 
iolan hayırlı aıdumlarm en 'büyüğüdür. Karalde- | 
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niız TeJknik Üniversitemi, 'memleketimizin ısıon z&-
ıtı;wılanda Ibüyıü'k 'hamile yaıptığı sanayi kallkm-
nr.iısınlda veya yapmaya mec'bur olduğu sanayi 
kalk in nıaısın da ve fopyeJkıin plân ıheidıefterinıin 
gerçekleştirilmesinde lüzumlu olan telluiilk ele
man in ,'biha'kık.ııı ayrı ayrı ihtisas (kolları lizerin-
de yetişmesini 'sağlıyaca'k !bir itim ve irfan oca
ğıdır. O baıkınıldan mıemılcJkct'imizln plân 'h-edelf-
le'l içinde tıoıpyekıin kal'kmmaıSiını isağlryacalk 
olan Ibu elemanları yetiştirecek Ihaıyırh Ibir mü
essesenin kuruluş ''kanununun müzalkerelsi hepi
mize t>üyük Ibir iftihar verir. Kanunu bu ka
dar seri olaralk IhıiKurıınuza ^^tiren ve J963 -
1964 tedrisat yılında, memleket çocukla rımldan 
tilkilik eleman 'Oİaraik yetişecek olanları çatısı 
altına alnıa'k fırsatını lıazırij,; anlara feşe'k'kür 
etmek boynumuzun ve Vicdan un izin borcudur. 
Ancalk, teknik öğretimin önemin- ive memıleike-
tmıizkle teknik öğret im e vermemiz icalbeden 
değeri talkdir et'imolk ve Ibunun da tiıze r in e eğil
mek yine vazifemizdir. Teknik öğretimi, diğer 
'okullara giremıiyen fcaabi üyelisi:; eioeulkların bir 
fctinatgâJhı haline getirme'k Ihiıebir izamı an doğnı 
'd'eğiidir. Tür!k maarif «istemi içerilsinıde, bugü
ne tealdar en (büyük haşarıya erişımiş olan 'k'oil 
telknik öğretim ikiohudur. Orta öğretimden de. 
yülkseik öğretilirden de, öğretmen olkullarnrda'n 
da çok daha (büiyüik Ibir başarıya erişmiştir. Onu, 
'Otta tedrisatta yeni teisis 'eiümeiv ist ediğim iz im
tihan sistemlerine göre, mraida başarı Ikaızanamı-
yan çocukların gidelbileceği müe«'seıseler olarak 
gösteıınrek. teknik öğretimin bugüne 'kadar eriş-
•miş -olduğu Ibıüyük ib-aışarryı sebofe etmelk demek-
tir. Buna lifi e 'kimsenin ha Mu yoktur. Onun için, 
tdknik öğreltlmi, ışu kendi kanunu 'müza'kere 
eıdilirk'en Iher türlü Ibu t ip görüşlerden tenziUı 
ederelk, Ibu memi'Ieiketi Ik vırt araç ak <olan, Ibu mem-
lelke'tin Ikalkınmaisım 'hakikaten isağlıyaca'k olan 
en ılıaış unsurun telknik öğretm mlduğuna ve 
Teknik Üniversitenin de hunur ıbir ümit kay
nağı ibulnnduğ'Una inanarak üniversitenin mem
leketimize ve <buralda okuıyan ç o cu'kl aranıza ha
yırlı ve uğurlu mlmaisını temenni ederim. 

BAŞKAN — ıSaryi'ü Üeyfi Özlürik. 
SEYFt ÖZTÜRK (Eskişehir) — Çok rnıuh-

terem arfkadaışTarum., benden <övvel konuşan !kıy-
'tnetli Ihaltip arkadaşlarımın, Karadeniz Teknik 
Üniveiis.iteisinin .kuruluşuna imkân veren ıbu ta
sarının mi'rza'keresi veisileisiyle Yü'klsek-' 'Mecliste 
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izihar a t ik ler i ısaımimî his'siyata kültün Ikalbimle 
işitir aik «derim. 

(lerçelklten, îhsan Ataöv arkadaışıımuz -mıüjhim. 
(bir klonuya ıtemals ottiler. Bir üniversitenin alçı
lısı, kuruluşu vesilesiyle ide lolsa, maarif "metee1-
lelıerine temals eltmek yerinde olur. Telşefblbüsıün, 
müessesenin ilki ayrı cephesi lolduğu nıulhakika'k. 
Biri'si maddi eepihesi, diğeri mânevi eepihesi. 
Bendeniz maddi cephesi üzerinde .de durmak 
ilstiiyorulm. 

Bültçcden ayrılan imkânlarla 'bugüne kadar 
ar&aısı temin edilmiş ve üzerinde dem yılınlda fa
aliyete geçecek ihaızırlılklar yapılmış, inşaatılı 
(bir kıısmı İcmal edilmiş, Ibir Ikısmı edileeelk. Yal
nız (bu gül-i 'müesseseler (kural ;irlken âzaimi ta
sarruf :zillıni)yeıtiiylie hareket edilmesini, ımümtkün 
olduğu kadar lüksten ve israftan kaçınıl arak, 
Ihcnüz dalha melldtelbı ıbulunmıyan ilk, orita ve li
sesi lolınıyan (bölgelerin de çektiği ıstırabı na
zara almalk ve 'böylece ışaşaaı? inşaalt uısulün-
den vaiz geçilmesini Ibir itörnenri olarak Ibuzuru-
ınuzda arz etmek islteriim. 

Diğer ikinci bir nıolkta: Muhterem arkadaş
larım ıbeniım Ikanaaltim. odur İki, Türk Milletinin 
Ibelkaısı ve yarmun en (büyük temnlatı, kafası 
ilimle dolu, vicdanında fazilet &jşlkı (olan genç 
neslin ayakta Ikalmalsına (bağlıdır. Bu müessese
nin kuruluşu ve'silesilyle Karaldeııizjden ilim ışıik-
larmı saçacak geniç neslin yarının mesult Tür
kiye'sinin (birer 'mimarı olmasıın da canuıgönül-
den iısltem-ek'teyiım. 

Mulhıtlerem mttdadlaşlarTm, 'bugün «lemnuıniyet-
lo müışalhade ettiğimiz bir 'huisuis va.r; Büyük 
ATATÜRK. Karadeniz'dıe ayağını 'toprağa bas
tığı Za'm'am vatanın mamz'anası ine (haldeydi ? Bu
gün eriştiğimiz nıerlhale şudur, ilme olanı yatan-
daışın -aşkı, 'sevgisi o dereceye 'v-armıışıtır İki, I)ev-< 
flîet ihtiyacın iaıJWaisından. lko,şm]aiktadır, ihtiyacı 
taım imânıaisiyle kftrşıllfyaim'afm-alfct'adır. Ve kar-
şaliaim-alk 'idin ide ciddi çalba 'içindedir. Demek 
oluyor ki; Türkiye'de İlme karşı ••oıliaı.ı «ovgi 
'hasret, mıuihaibi]).et o dedece isüraitillenimişltir k!i, 
faaliyeti erimi z m aalelse f 'taım'aıniyle ihtiy1:: cı 
'kapsayanı almıaikbadı r. Bu, inicim uunlyet'l e tesiri t 
edilmesi -'gereken, 'bir noktadır. înışia:alHah bun
dan isionı̂ akıi senelerde Ibıı nııüeısıseiseler'i, hir, iki, 
üç ç'oğ-al-tnTak suretiyle yenlilerllnli -acımık. sure
ciyle ilhtiy açların 'karşılammiaısı yolu.ua °fidece-
ğiz ve fbu imjkânilan hazııiıyaieağız. 

3 . 9 . 1963 O : 1 
Bayındırlık bütçesi görüşüldüğü zaim'an 

ifade etmiştim; yatırılmllann ımuvalffalk olimaisı, 
'bütçede muayyen taihsilsıa'tLarnı klonulımiaısı, ver-
giılerle bu patraların muıaıyyen gayelere veril-
'mielsi k'âfi değilldir. 36 'biln teknik eleman ihti
yacına kaırşı T2 bin mevcudu Ibuliun'ain (bir meni-
idkette tahsisatı artınmalkla lyatııraımlların müt-
Lalka müspelt netijce vereceğiiinli beJMıeîmlelk -doğnı 
lol'nıaz. Biimlaıenial'eyh iki temel- unsurun, y!a.n*i 
tefknik elemanı ye t-aıhsils'a-tııı aıh'enlkllti •şjefkilde 
ayarlaıntmvsı ve (bir argıda yclk dlğeırline uygun. 
ışe'kild'e r!eoL"gaıni,zaisylo-na 'taibi ıtuıtuOlmiaısı gerekir. 
B'iı yapıPauiıamıştır. Bunun iiçin 'de ramdlim'aın 
ıalınaımaımla!kta:d'ır. 1-şte '19164 yıliinıda faıalMIyeıtie 
geçecek -olanı bu üniversite Itdkniik (sialhıada ye-
tiıştireiceği eilemaniaıria., gelieĉ elk ise'nelere, gel'e-
cek zaimana :sâı'i o'lia,nak Ikılsım-en lolısun ıbıı ihti
yacı 'karşıl lyaıcaiktıi'. Sözlieı̂ iıml Ibitleii'k'efn ilim 
ını-LielsseıS'eısinlde vazife .alacalk 'öğıreitlilm. üyelerinin 
yilne hu üniverısit'ede 'çialışıae-'alk, olktu'yaıcalk, ye-
tişecelk gene neslin meıml'ekeitiiimi'zıiin, yaınnı için 
'hüner ü'mtit kaymağı ollmlalsını Taınnndan diler, 
'hepinizi (hürtmetle «el-âmlanm. 

BAŞKAN —- S'aiyım Halil Özırnen, 
HA'I'JtTj ÖZMBN (Kırşehir) — iMıılıterem 

arkadaşllaır, ihu ikaınun 'taisaırıisının Yüce Heye-
tiinıizide ıg'örüışülm'eye Ib'aışl'aınimlaısı, 'beni olıdtığu 
'kadar 'sizleri de çoik 'faızlla. ise'vliınd'iiMmüiştir. Bir 
ıto'ksıaının taimaımlanımialsıııa ıtelşe'bıbüıs eden arka
daşlarımızı 've PTülkümetilmiiızi 'bu: yönden tebrik 
e'tni'e'k 'ilm'kâ.n.1 'hâsıl olmuştur. Aıikadaışlar, 
'Tüi.k'iyemiz, ilim -dürtya^sınia pençefeslimfi laiçmuş, 
oradaııı yılliar'ca nalsi'b'inıi altmış 've Ibulgüıik'ü gü
ne gelmiştir. Yalınız, müışaihedeTerİmıe göre, 
telkni'k sahada çok geç kalmış bir duruimdayız. 
Geç 'kaldığımızı miütafaddiit defal'atr imıülş'aıhede 
et'tıim ve gözlerimlie g'örendk 'en (büyük şahidi 
'oldum. 

Karaldenıiz Teiknilk Ün!ilv'ers(ilt;esliınin kuruflm-a-
isiyle bilhasisa Anadolu'muizda büıyülk 'bir ıbaş-
luğun giıderi'lımeısinie ıayaik ıatilldığı.wa iınaitııyo-
rum. Tefknik Ünüveıls'iıte 'Tnalbzon'daıı, ışıkla-
rıııı Anadolu 'ya doğnı wa.ça,ea!k ve Ibıı sa'hada 
da il eri ryeeeğiz. 

Afuhterem arikada§l'a,r, 'Tünkiye ifllerlelm-elkte-
d'iır. İşık yoliunıda ilerleim'elkteıdlir, Ibillgi ylolun-
da ilerlemektedir. Yalllnız t'elknlilk safhada çdk 
geç kValı-nmıştır. Işlte geç Ikalan (bir Ikannıtran 
'biTgün g'elmiesi ive görüışıülımeye Iba'şllamımıatsı -ba-
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na iftihar 'verm'iş'tir. 'Bu, benlimi i çıkı on büyük ! 
kıvanç kaymağı (olmuştur. Arkadaşiliaır betn ta
lebe ilken, Mektep sı pallarımda İken ıgeç:mfil§ bir 
husuısu Yüiee Heiyeitle aırz odleıyim, o zaıınan üler-
leddğimize bizler de benim foaidıar ktaatnfi olaea'k-
s ıoz. 

Anadolu'da teıknlik yoktu, hattâ dkum'alk dıa 
yoktu. Sene 1930,1931 ve 1932 Tütik k'öylülsünün | 
sırtında sadece amerikan bezlinden yapulmış ı 
bir beyaz gömlek ve altında da onun bir donu. 
Üzerinde bir maşlaha vardı, hattâ, kolu dahi yok
tu. Köy odalarında böyle otururlardı. Talebeyken 
ben bunları gördüm ve şahit oldum. Arkadaşlar, 
ilim sayesinde bugün o kadar ilerlemişiz ki, her
kes yarış yapmakta, pantalon giymekte, üniversi
teye okumak için gitmektedir. Şu halde büyük 
bir ilerleme vardır, tlim bakımından, irfan bakı
mından, demokrasiye uygun bir şekilde ilerle
mişiz. inşallah, Atatürk'ün dediği gibi, ileride 
«Muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaraca
ğız.» Ama teknik bakımdan çok geri kalmışız. 

Bu defa Afyon Karahisar'ı ziyaret ettiğimizde | 
Erkek Sanat Enstitüsünün bir sergisini gezdik. 
Sergi göğüslerimizi kabartacak vaziyette idi. Er
kek sanat enstitüleri bu memleketim birçok ihti
yaçlarına cevap vermiştir. Karadeniz Üniversi
tesinin kurulması dolayısiyle bir adım daha atıl
ması memleketimiz için, vatanımız için hayırlı 
olacaktır. Yalnız arkadaşlar, Millî Eğitim Bakan
lığının ilgili memurları ve burada bulunan mü
messillerinden şu hususları rica ediyorum; Türki
ye teknik bakımdan bir karanlık içindedir. Şimdi, 
bu Üniversiteyi açtığımıza göre, bu sene burada 
ders görülebilmesi için üniversitenin elinde mev
cut profesör var mıdır; vasıtaları var mıdır; lâ-
boratuvar var mıdır? Arsalarını almışlar mıdır? 
Kendilerinin ağzından duyduğum zaman daha da 
sevineceğim. Hepinizi hürmetlerimle selâmlarım 
arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmiştir. Ko
misyon ve Hükümet söz istememektedir. Yeterlik 
önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Karadeniz Teknik Üniversitesi kanun tasarısı 

üzerinde kâfi sayıda arkadaş konuşmuş ve konu 
aydınlanmıştır. 

Tümü üzerindeki konuşmaların kifayetinin 
oya sunulmasını arz ederim. 

Uşak 
İbrahim Bul an alp | 

3 . 9 . 1963 Ö : İ 
BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Yeterlik 
önergesi kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerindeki müzakere
ler bitmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilme
si kabul edilmiştir. 

ivedilik teklifi vardır. Kanun tasarısının ive
dilikle görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler'... Kabul edilmiştir. Mad
deleri okutuyorum. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trabzon'da 
bir Üniversite Kurulması hakkındaki 6594 sayılı 

Kanuna ek Kanun 

MADDE 1. — Karadeniz Teknik Üniversitesi 
kuruluş kadroları, bağlı (1) sayılı cetvelde gös
terilmiştir. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz isti-
yen? 

REFET AKSOY (Ordu) — Cetveli de okun
sun, efendim. 

BAŞKAN — Bütün cetvelin okunmasını mı 
istiyorsunuz? 

REFET AKSOY (Ordu) — Elimizde tasarı 
yok, okunsun efendim. 

BAŞKAN — Rapor dağıtıldı. (Biz verelim, 
sesi eri.) 

Şimdi okunmasına lüzum var mı, Sayın Ak-
soy? 

REFET AKSOY (Ordu) — Cetveli okuyo
rum, lüzum yok. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz isti-
yen?.. Olmadığına göre 1 nci maddeyi cet veliyle 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Birinci madde cetvel iyi e birlikte 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Karadeniz Teknik Üniversite
sinin ek görev tazminatı kadroları bağlı (2) sayı
lı cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz istiyen 
var mı?.. Olmadığına göre ikinci maddeyi cetvelle 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... ikinci madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Karadeniz Teknik Üniversite
sinde ilâve vazife alan bu üniversite veya diğer 
üniversiteler öğretim üyesi ve yardımcılarının 
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hu ilâve vazifelerinden dolayı alacakları maaş ve
ya ücretler Üniversiteler Kanununa göre verilen 
tazminata halel getirmez. 

BAŞKAN — 3 neü madde üzerinde söz isti-
ycn?. Yok. 3 neü maddevi ovunuza sunuyorum. 
Kabul edenle 
edilmiştir. 

Etmîvcnler. 3 neü madde kabul 

MADDE -1. — Karadeniz Teknik Üniversite
sinde öğretim üye ve yardımcılariyle araştırma 
personelinin ve idari memurlarla müstahdemle
rin, hedeli mukabilinde, üniversite lojmanların
dan isti fa dol eri ve üniversitece iaşeleri, Millî 
Eğilim ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken 
hazırlanacak bir yönetmelik gereğince temin edi
lir. 

BAŞKAN •—- 4 neü madde üzerinde- söz isii-
y^n"!. Yok. 4 neü maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bütçeye konulacak ödenekler 
üniversiteye f) milyon liraya kadar döner ser
maye. verilir. .Her sene hâsıl olacak kâr, döner 
sermaye bu miktara hal iğ oluncaya kadar 
hu sermayeye ilâve edilir. Sermaye 5 milyon 
k aya ulaştıktan sonra kârlar genel bütçeye 
g:4ir kaydedilir. Döner sermayenin fakülte, 
enstitü ve kurumlar arasında dağıtılması veya 
birinden diğerine aktarılması, üniversite yö
netim kurulu kararı ile yapılır ve Ma
liye Bakanlığına bildirilir. Üniversite bu serma
yeyi kendi çalışma ve faaliyet sahası içine giren 
işletmelerin idaresinde ve bu işletmelerle ilgili 
alet, malana, malzeme, hammadde, enerji ve sai
re ile bunların nakli için lüzumlu canlı ve can
sız nakil vasıtalarının mubayaasında, kullanabi
lir. Döner sermayeden imal veya istihsal olunan 
maddeler dışında her hangi bir madde ve mal
zeme, bedeli mukabilinde de olsa üniversiteye 
devredilmez. Diğer sermayenin hesap senesi 
malî senedir ve bu sermayenin muameleleri 2490 
sayılı Artırma, Eksiltme ve. İhale Kanunu ile 
lOfiO sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu hüküm
lerine tabi değildir. 

Döner sermayenin hesaplan ve bu sermaye
den yapılacak harcamalarla ilgili muameleler 
Maliye Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı ara
sında müştereken hazırlanacak yönetmelik hü
kümleri dairesinde icra olunur. Döner sermaye
nin hesabı sene sonundan itibaren 4 ay zarfında 
evrakı müsbiteleri ile birlikte Sayıştaym tetki

kine sunulur ve bir nüsha.sı Maliye- Bakanlığına 
gönderilir. 

j Kendilerine ek görev olarak döner sermaye-
| den vazife verilen üniversitenin aylıklı veya üe-
! retli memurları ile üniversite mensuplarına dö-
| ner sermayeli işin gelirinden ödenmek üzere ay-
1 da 30 liradan 300 liraya kadar ücret verilebilir. 
| 
| BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz isti-
: y e n i Buyurun Sayın Güley. 
I FERDA GÜLEY (Ordu) — Maddede tab 
. hatası var, tashihi lâzım. Yanlış okundu. «Mu

hasebei Umumiye Kanunu» deniyor, «Muhase-
i bei Umumiye Kanununun» demek lâzım. «Ev-
j rakı müsbiteleri» deniyor, «evrakı müsbite» de-
.< îıiek lâzım. «Ödenekler» kelimesinin yerine «öde-
| nekten» demek lâzım. 
| BAŞKAN — Kâtip arkadaşımız yanlış oku

madı. Aslında cümlede bir bozukluk olduğu gö
rülmekte. Hükümet ve Komisyon adına konuşa
cak arkadaş?. 

I GEÇİCİ KOMİSYON -BAŞKANI AHMET 
ŞENER (Trabzon) — Ödenekten olacak. 

; BAŞKAN — f) nci maddenin 1 nci cümlesin-
, deki «bütçeye konulacak ödenekler» ibaresinde 

«ödenekler» kelimesinin «ödenekten» olarak de
ğiştirilmesini Sayın Güley arkadaşımız istemek
te, Komisyon da bunu bu şekliyle kabul etmek
te. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler.. Kabul edilmiştir. Bu şekilde düzeltİlmiş-

i tir. 

! FERDA GÜLEY (Ordu) — Sayın Başkanım, 
s aynı maddenin ikinci paragrafında. «... evrakı 

müsbiteleri» deniyor. Buna evrakı müsbite denil
mesi lâzımdır. 

: Bir de 5 nci maddenin birinci fıkrasının son 
. cümlesinde, «Muhasebei Umumiye Kanunu hü

kümlerine tâbi değildir.» deniyor. 

i BAŞKAN — .Evet, cümleyi tamamlayabilmek 
• için «Muhasebei Umumiye Kanunu» ibaresinde-
; ki «kanunu» kelimesi, «kanununun» olarak dü-
j zeltilecektir. 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 
| Kanunu denilmektedir. Kanununun olması lâ-
i ı 
I zımdır. 
1 Ayrıca, «evrakı müsbiteleri», deniliyor, «ev

rakı müsbite» olarak düzeltilecektir. 
5 nci maddeyi bu düzeltmelerle birlikte oyu

nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
5 nci madde bu sekli ile kabul edilmiştir. 
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MADDE 6. — Karadeniz Teknik Üniversite

si öğretim yardımcılaundan 4489 .sayılı Kanını 
hükümlerine göre yabancı memleketlere gönde
rileceklere verilecek yolluklar, hakiki yol mas
rafları ödenmek ve gündelikleri memleket, içi 
gündeliklerinin üç mislini aşmamak üzere, bu 
üniversite tüzel kişilik kazanmeaya kadar Millî 
Eğitim Bakanlığınca, tüzel kişilik kazandıktan 
sonra Senatoca tesbit edilir ve bu gibiler için 
4489 sayılı Kanunun 1 nei maddesinin (l>) fık
rasında yazılı (en az iki yıl çalışmış) olmak kay
dı aranmaz. 

1>AŞKA!Y — (i neı madde üzerinde söz isti-
yent Yok. (i neı maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Ktmiyenler... ti neı madde bu 
şekliyle kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1 - - (İ594 saydı Kanunun 
geçici 2 nei maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Tüzel kişilik kazaıııncaya kadar; Karadeniz 
Teknik Üniversitesinin başında aylıklı profesör
lerden, Millî Eğitim Bakanının teklifi üzerine 
müşterek kararla tâyin edilen bir rektör; fakül
telerin başında da aylıklı profesörlerden Millî 
Eğitim Bakanınca-tâyin edilen birer dekan bulu
nur. 

BAŞKAN — Geçici 1 nei madde üzerinde söz 
istiyen?... Yok. (ieçici birinci maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Geçi-
çi birinci madde aynen kabul •edilmiştir. 

GEOİCİ MADDE 2. - - Karadeniz Teknik 
Üniversitesi tüzel kişilik kazanmeaya kadar, ge
nel sekreterle, zatişleri, yazı işleri ve kitaplık 
müdürleri, rektörün leklit'i üzeri il'.1 Millî Kği-
tim Bakanının tasdiki ile, fakülte sekreterleri 
dekanlarının teklifi, rektörün tasvibi ve Millî 
Eğitim Bakanının tasdiki ile tâyin edilirler. Di
ğer bütün memur ve hizmetliler üniversitede ge
nel sekreterin, fakültelerde dekanların teklifi 
ile rektör tarafından tâyin olunurlar. 

Muhasebe müdür ve memurları Maliye Ba
kanlığınca tâyin olunurlar. 

BAŞKAN — (-İeçici 2 nei madde üzerinde" söz 
istiyen?. Yok. Olmadığına göre geçici 2 ne; mad
deyi okunan şekli ile oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE X -~ Karadeniz Teknik 
Üniversitesi tüzel kişilik kesbettikten sonra, dı-
sarda meslek çalışmaları, eserleri ve vavınla-
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riyle tanınmış kimseler de, fakülte profesörler 
kurullarının ijjÇte iki çoklukla yapacakları tek
lif, Senatoca uygun görülmek ve üniversiteler
arası kurulca onanmak şart iyi e usulü veçhile pro
fesör tâyin olunabilirler. 

Bu maddenin, uygulama süresi on yıldır. 
BAŞKAN — Geçici 3 neü madde üzerinde 

söz istiyen.^. Buyurun Sayın İsmet Sezgin. 
İSMET SEZGİN (Aydın) - Komisyondan 

bir sual soracağını. Maddeye göre, Senatoca uy
gun görülmek ve üniversitelerarası kurulca onan
mak şartiyle, usulü veçhile dışardan profesör tâ
yin edilecek Profesör bir öğretim görevlisidir. 
Dışardan gelecek olan zat profesörlük kariyerin
den geçmeden profesör olacaktır. Bu hususta Ko
misyondan izahat rica edeceğim. 

BAŞKAN — Komisyon veya Hükümet adına 
bu soruya cevap vermek üzere Yüksek Öğretim 
Genel Müdürü Sayın Ziya Karamuk, Millî 
Eğitim Bakam adına görüşlerini arz edecekler
di]". 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ADİNA YÜK
SEK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRÜ ZİYA KA 
RAMUK — Efendim, İstanbul Teknik Üniver
sitesinin kuruluşunda da bu usul kullanılmış
tır. Fakat bu usulü, büsbütün başıboş bırak
mamak için evvelâ senatoların teklifini sonra 
da, bu akademik kariyerde en yüksek organ 
olan üniversitelerarası kurulun kabulünü der
piş etmiş "bulunuyoruz. Binaenaleyh bu, mes
lek ' içinde yaymlariyie ilmî kıymet alarak 
tem'ayüz etmiş elamanların üniversiteye öğre
tim üyesi olarak alınmasına imkân verecek
tir. İstanbul Teknik Üniversitesinin kurulu
şunda, da bu yoldan yürünmüş, bâzı öğretim 
üyeleri kazanılmıştır, efendim. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Yani öğretim 
üyesi mi, profesör unvanı ile mi üniversiteye 
alınacaktır? 

MİLi/î EĞİTİM BAKANI ADINA YÜK
SEK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRÜ ZİYA KA
RAMUK (Devamla) — Üniversiteler arası ku
rul eğer onun çalışmalarını doçentlik için veya 
porfesörlük iiçin yeterli görüyorsa; bu sıfat
larla tâyin edilecektir. Üniversitelerarası Ku
rulun mütalâası olmadıkça Millî Eğitim Ba
kanı bir tâyin yapamıyaeaktır. 

BAŞKAN — Buyurun. Sayın Zeren. Lüt
fen kürsüye teşrif edin, buradan dana kolay-
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lıkla arkadaşlarımız dinleme imkânını buluyor
lar, -A ; 

ZEKÎ ZEREN (İstanbul) — Arkadaş]arını, 
bu geçici maddenin bükümleri arasında «tüzel 
kişiliği kazandıktan on sena sonra,» şeklinde 
zannedersem bir hüküm var. Burada «tâyin» 
kelimesi geçiyor. Tüzel kişiliği kazanmış bir 
üniversite müessesesinde, Meclisten geçmiş 
bir karar da tâyin sayılmaz. Yani, «tâyin» ke
limesi yerine «seçilir,» kelimesinin konmasını 
teklif ediyorum. 

BAŞKAN —• Sayın Zereıı, teklifinizi usul 
hükümleri muvacehesinde, lütfen yazılı olarak 
verin. 

ZEKÎ ZEREN (İstanbul) — Kabul ediyor. 
larsa lüzum yok, zaten. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 
ŞENER (Trabzon) — İştirak ediyoruz. 

BAŞKAN —• Sayın Zeren tarafından ileri 
sürülen geçici 3 ncü maddede «tâyin olunabi
lirler» diye biten cümlenin «seçilebilirler» ola
rak düzeltilmesi teklifinii komisyon benimse
miştir. Ancak, Yüce Heyetinizin de oyu lâzım
dır. Bu şekli oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geciici 3 ncü maddeyi, şimdi kabul ettiğiniz 
değişiklikle oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Karadeniz Teknik 
Üniversitesi tüzel kişilik kazanmcaya kadar ge
çici '3 ncü madde gereğince yapılacak tâyinler, 
bütün fakültelerin öğretim üyeleri, bu üniver
site rektörünün başkanlığında, üniversitelerin 
ilgili fakültelerince seçilecek iki profesörden 
teşekkül, edecek heyetin hazırlıyacağı rapor 
üzerine üçte iki çoklukla yapacakları seçim, 
üniversitelerarası kurulca onanmak şartıyla, 
Millî Eğitim Bakanının teklifi üzerine müşte
rek kararla yapılır. 

BAŞKAN — Geçici 4 ncü m&dde üzerinde 
söz istiyen var mı? Yok. Maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Geçici 
4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Karadeniz Teknik 
Üniversitesinde, bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren ilk on yıl zarfında, 4936 sayılı 
ve (bunun bâzı maddelerini tadil eden 115 sayılı 
Kanunda doçentlik ve profesörlük için konul
muş olan müddetler, namz'etin liyakati ve ça-

3 . 9 . 1963 0 : 1 
lışmaları nazarı itibara alınmak suretiyle, iki 
yıldan fazla olmamak üzere kısaltılabilir. 

BAŞKAN —• Geçici beşinci madde üzerinde 
söz istiyen var mı?.. 

ZEKİ ZEREN (İstanbul) — Maddedeki 
n'amzet kelimesinin aday olarak değiştirilmesini 
teklif ediyorum. 

BAŞKAN —• Bu teklife komisyon iştirak 
ediyor mu1?... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 
ŞENER (Trabzon) — Teklife katılıyoruz. 

BAŞKAN —• Maddedeki «namzet» kelimesi
nin «aday» olarak değiştirilmesi teklifine ko
misyon katılıyor. Bu değişikliği oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Geçici beşinci maddeyi kabul buyurduğu
nuz bu değişiklik ila oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Katfad'eniz Teknik 
Ün iversitesinde bu kanun yürürlüğe girdikten 
sonra ilk. on yıl zarfında, asistanlık ve doktora 
için 4936 ve bunun bâzı maddelerini tadil eden 
115 sayılı Üniversiteler Kanununa konulmuş 
olan müddetler uygulanamaz. 

BAŞKAN —• Geçici altıncı madde üzerinde 
söz istiyen var mı?.. Yok. Geçici altıncı mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kanunla alınan 
kadrolardan 1965 malî yılı başına kadar kulla-
nılmıyacak oranlar, ilişik 3 sayılı cetvelde gös
terilmiştir. 

BAŞKAN — Geçici madde 7 üzerinde söz 
istiyen? Yok. Olmadığına göre, maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler.-:. Etmiyenler... 
Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 8. — Bu kanunu Bakankır Kurulu 
yürütür. I 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü; 5 nci maddede mündemiç «kârlar 
•genel bütçeye gelir kaydedilir», ifadesini bu-

— 542 — 



M. Meclisi B : 129 
lımduğu için, açık oylamaya tabidir. Tasanııın I 
lehinde Adalet Partisi Grupu 'adına Sayın İs
met »Sezgin söz istemiştir. 

Ahmet Şener Bey, zatıâliiııiz komisyon adı
na konuşmak istiyorsunuz. 

ALİ İHSAN BALIM (İsparta) — Ben de 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Oylamadan evvel tümü üze-
• rinde lehte ve aleyhte birer kişiye söz verileceği 
için, Sayın Balım size söz veremeyeceğim. 

Buyurun Sayın Sezgin. 
ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA İSMET 

SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarını; Karadeniz Teknik Üniversitesi 
adı ile Trabzon'da bir üniversite kurulması 
hakkındaki G594 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısı Yüce Meclisin tasvibine mazhar olmuş- I 
tur. Adalet Partisi Maclisi Grupu olarak bu 
tasarının Yüksek Meclisin tasvibine mazhar 
olmasından duyduğumuz memnuniyet ve sevinç 
•sonsuzdur. 

Çağımızda hüküm sürmekte olan korkunç 
bir teknolojik savaşın etkilerini memleketi
mizde de görmemiz mümkündür. Ne yazık ki, 
uzun bir .süre gelmekte olan teknolojik sa
vaşa ayak uyduramamış vetonun sıkıntılarını 
Devletçe , toplumca çekmişedir. Memleketi
mizde açılan her üniversite Batı'ya açılan pe«n- I 
cereler olacağına göre, meımıleketimizde ehil I 
vatandaşlar yetiştirilmesi, üniversite eğitim ve 
öğretiminin yapılmaısı ve ilmî araştırmalaırın I 
bütünü ile 'en iyi bir çekikle devam edilmesi ve 
gemlşliyebilmıesi için. üniversitelerin ne büyük 
fonksiyon taşıdığı hepinizin malûmudur, özel
likle, geri kalmış memleketimizde telknıik öğ- I 
re time yönelmemin zaruri olduğu Beş Yıllık I 
Kalkınma (Plânınnzun da teknik öğretime yö
nelmek suretiyle öngörülmüştür. .Memleketi- I 
mizde genel öğretimle teknik öğretim arasın
da bir dengenin kurulması içini büyük gayret
lerin sarf 'edildiği, üzerinde .münakaşaların ya
pıldığı bir döınemıde, memleketimizin genel 
öğretimle, teknik öğretim arasındaki nisbeti-
nin yüzde 14 le, yüzde 86 arasımda 'olduğumu 
söylediğimiz zaman bu oranım nıe derece mem
leketimizin aleyhinde olduğunu peşinen kabul 
etmek gerekmektedir. Kaldı ki, komşumuz 
Yunanistan'da genel öğretimle, teknik öğretim. 
arasındaki oran, bizim yüzde 14 ümüze muka- | 
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bil yüzde 20 yi geçmektedir. Komşumuz Yuna
nistan'la dahi olsun, aradaki bu farkı süratle 
kapatmak zorunda olduğumuz, bir gerçektir. 
Bu gerçeklerim bir ifadesi olarak 7 - 8 yıl önce 
kurulan ve bugün Yüksek Meclisin kadrolarını 
vermesi suretiyle üniversitenin, bütünü ile ça
lışmasına imkân 'saığlıyan kamun tasarısı, mem
leketimizin büyük bir bölgesi olan Karadeniz 
bölgesindeki üniversitemin .gerçekten, ilim, ye-
milik ve teknik getiren, yeni bir yaşama sevinci 
ve umudu getiren fevkalâde çalışmaların & sah
ne olmaısıından dolayı da duyduğumuz memmur 
niyet ayrıca sonsuzdur. 

13u arada Adalet Partisi Meclis Grupu ola
rak tenıenınilerimizi de arz etmek isteriz. 

Diğer Devlet inşaatlarında görülmekte ol
duğu gibi, maalesef bu gibi inşaatlar çok 'kı
sır ve çok yavaş gitmektedir. İnşaatlaırıın 3, 5, 
10 sene devam ettiği görülmüştür. Bilhassa 
Bayındırlık Bakanlığımın' pek mahdut elem ası
ları karşusmda bugüne (kadar olduğu gibi, Ka
radeniz Teknik Üniversitesinin projelerinim ya
pımındaki gecikme, inşaatın yapımına da sira
yet ettiği takdirde, bu Teknik Üniversitenin 
kolay kolay öğretime başlıyamıyacağı da açık 
bir gerçektir. Millî Eğitim Bakanlığı ilgilile
rinden bilhassa, rica ediyoruz; inşaat konusu 
ile özellikle ilgilensinler ve biraz önce arz ettiği
miz gibi projeler üzerinde vâki gecikmeye ben
zer gecikmelerle Karadeniz Teknik Üniversite
sinin açılması gecikmesin. Bumu öınemle istir
ham etmekteyiz. 'Bir .airönce öğretime geçilme
si .memleketimizin gerçekten büyük çapta ihti
yacı bulunan teknik elemamılarım bir an önce 
memleketimizdeki iş ve hizmet sahala.rına koş
ması demek 'olacağına göre, hu hassasiyeti Hü
kümetin göstereceğinden de 'emim olmak isteriz. 
Karadeniz T elcilik Üniversitesinin, kuruluş ve 
kadrolarını verdiğimiz bu kamum tasarısının 

. yanımda Adalet Partisi Meclis Grupu olatrak, 
Karadeniz Teknik Üniversitesinin yanında •mem
leketimizde üniversite sayılarınım arttırılmasii, 
üniversitelerin çoğaltılması hiç olma'zsa Kara
deniz Teknik Üniversitesindeki kuruluşta ol
duğu gibi yeni açılacak olan üniversitelerin öğ
retim üyelerinin veya asistanlarının bugünden 
yetiştirilmesi zoruıiıluğunıa da ayrıca dokunmak 
isteriz. Bu -sebeple Karadeniz Teknik Üniver
sitesi ile 'birlikte memleketinizde açılması •dü
şünülmekte olan Selçuk Üniversitesi, Adama 
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Üniversitesi, Diyarbakır Üniversitesi ve Edirne j 
Üniversitesi (gibi üniversite]erin, dc\' bira.z önce 
arz ettiğini' prosedür dâhilinde öğretilin üyeleri
nin bilgilinden yetiştirilmeşini sağlamak iizore 
kurulmasını Adalet Partisi •Meclis (trupu ola
rak temenni ettiğimizi •saygılarımızla arz- ede
riz. (Alkışlar ve bravo sesleri) 

BAŞKAN —- Kânun tabansın un tümü açık 
oylamaya tabidir. (Komisyon söz istemişti, 
sesleri) Komisyon. ancak teşekkür on ahiye timde 
'konuşabilir. İçtüzükte, lehinde ve aleyhinde 
birci* kişiye söz verilir, dendiğine göre Komis
yon ancak teşekkür malhiyetinde konuşabilir. 

ALI İHSAN BALIM (İsparta) — Ben de 
söz istemiştim. 

BAŞKAN" — Sayım Balım, İçtüzük hükünı-
deriiiıe göre bir lehte ve bir aleyhte konuşacak
lara: JSÖZ verilir. Aleyhte 'konuşan olmadığına 
göre; size söz vereni'iyeceğim. Komisyona da 
yalnız teşekkür mahiyetinde süz verdim. Bu
nun dışına çıkarsa sözünü keseceğim . 

Buyurun efendim. 
CİEOİOİ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 

ŞENER (Trabzon) --•• Sayın Başkan, muhte
rem üyeler; Başkanlık Divanının bugünkü gö
rüşülmekte o hm Karadeniz Teknik Üniversite
si hakkındaki hassasiyetini" Komisyon Başka
nı olarak bütün kalbimle teşekkür (Hicrini. Bu 
hassasiyeti, 'Millet, Meclisi içinde bulunan bü
tün üye arkadaşların da tevhidederek, bu ar
kadaşlarımızın bir ilim yuvasının açılmasmda-
ki hassasiyetlerine de*lŞükranlarımı arz ederim. 

Muhterem arkaraşlarııu ; Karadenizde Trab
zon'da kurai makta olan bu üniversite hakkın
da Adalet Partisi grup sözcüsü arkadaşımı
zın belirtmiş olduğu hususlara, temennilere ko
misyon o1 arak biz de (katılmaktayız. Ayrıca, 
yine, .şahısları adına ve grupları adına konuş
muş olan diğer arkadaşlarımızın görüş ve te
mennilerine komisyon olarak iştirak ediyor 
ve Hükümetten temenni ediyoruz. 

dili hususta gö'sterdiğlinıiiz gayret ve göster
diğiniz iyi niyetin 'bir .malhısulü olarak çıkan 
!bu İkan unun Türk Milletine 've 'bütün Türk 
gençliğine 'hayırlı oh'uacimi'i teınenıııi vĞer, hepi
nizi hürmetle selâmlarıiın, aıı-kadaşlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN --.. .Bu şekilde Iuı';'demiz Tekn'lk 
Üniversitesi 'kurulmaisı 'hakkındaki kanıun. t'rv-rı-
rısınm görüşülmesi Ibitmiş ibıiikmm'atktıadır. Tü-
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m ünü açık oya arz edüyoruım. Kutular dolaştı
rılacaktır. Oylamada odlarına ıkultanımıyaın ar-
'kadaş'laır, oylarını kullanjsınlaır. 

2. — Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı ve 
Trabzon Milletvekili Selâhattİn Güven'in, 
5 . 1 . 1961 tarih ve 228 sayılı Kanuna iki ek 
madde eklenmesine ve bu kanunun 14 ncÂi mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ile Eskişehir 
Milletvekili Şevket Asbuzoğlu, Konya Millet
vekili F akili Özfakih ve Edirne Milletvekili İl
li (imi Eıiem'in, 1 . 2. 1957 gün ve 6900 samlı 
Maluliyet, İlıiiy arlık ve ölüm Kanununa ek ve 
geçici maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Geçici Komisyon raporu (1/46't, 2/368, 2/413, 
2/500) (S. Sayısı : 338) (1) 

BAŞKAN — 'Taslarının, tümü üzeu-iımMri gö
rüşmelere devanı ediyoruz. Bosyal. Sigortalar 
'kaimimi tasarısının tümü üzieriiKİe Ad'ailet Par
tisi?, "CHTmihiui'iryeıt Halk Partisi ve Yeni 'Türki
ye Partilsıi grupları adına söz istilyen arkadaş
larımız konulmuş (bulunmaktadırlar. Grupla
rı adına. b'alslk'a Isöz listıiyen var nu?.. Tok. Olma
dığına göre ışaıluisları adınca ikonmşıarc'ak arkadaş
lara söz ver'eceğim. 

ÇALIŞMA BAKANT BÜLENT EOEVİT 
(Ankara) -•- Hükümet .adına müs>aade eder 
'misiniz? 

BAŞKAN —- Hükümet adına (buyurun Sa
yın Pal ısım a Balkanı. 

OALTŞMA BAKANI BÜLENT EOEVÎT 
(A'nîkara) — Sbyııı P>>:ıişkan, ısayın 'arkadakiar; 

Dün 'komiışan nıuh'tertüıı gıiuıp 'sözcüsü Larku-
daşlarunuzdan sonra. grup 'adına 'barfka söz alan 
'bulunmadığı için, dün konuşmuş 'arkadaşları
ma cevap 'v'ennıiek v<e kendilerine teş'elkkür et-
nıcik üzere iknsia.ea. huızuruntıZiiı İMgal edlvorum. 

Sıra ile, Yeni Türkiye Partisi, Aid'alet Par
tisi ve öuımkurayet Halk Paır'tli&i 'grupları fi di
mi koınuış/an 'değerli arkadaşlarınnızın, huzuru
nuzda 'buluın'an ,k)aınaın taısaırısınm .getirdiği ye
ni ve ileri hüküml'er 'hakkındaki talkdlr ifade
lerine teşekkür ic'tımeyü. zevikli bir 'vazife 'bili-
ııilm. Kendili erinin işaret ettilkleıri ib'âzı hr.!su';s-
J'aHa, 'kısaca cevaplarımı arz /edeceğim. 

(1) 338 S. Sayılı basmayazı 2 . 9 . 1963 ta
rihli 128 nci Birleşim tutanak dergisinin sonun-
dadır. 
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©ilinıdiği gibi Sosyal Sigortta Ikanunıu Haşa

rısı 'bu alanda bâzı ileni adımlar alt'aralk ha!k-
lard'a ve kaıpsamda ıbâzı genişllenleler 'getirmek
tedir. Şimıd'iye .kadiar ancalk, belMi Ibiır s'ayı-
nım üzerinde !işçi çalıştıran dış yerlerindeiki işçi
ler «sosyaılı s'îgortacLafn yararlanabiliyorlardı. 
Bu kSamiuınilia 'te'k işçi çalıştıran iş yerlerindeiki 
işçiye 'kaıdan* 'bütün İşçiler Ikanundan yaırarlana-
bileceiklerdlr. Anealk henüz sağ] ilk tesi'sleri 
yeterli 'ölçüide yapılmış 'bulunmadığı için- 'bu 
tesisler 'tamaimlaindı'kça 'kapsamımın geiulşletil-
nıeisi 'Balkanlar 'Kurulu 'ka ramiyle yer lalacak-
tı'r. Faika't yaışlılıik (sigortasının şimdiden tek 
işçiye kadar ııyguılanıması müımlkün olduğu için 
ıkanun tasarlısında buna da imlkân verilmiştir. 
Balkanlar Kurulu 'kapariyle ikanun 'kapsamının 
•te'k işçiye (kaidaır uzatıl'm alsının •gecikmemesi 
i'ç'in de ısağlı'k tesisler'inin yapımına büyük hıtz 
'vefrllmişltir. öyle iki. İşçi Sigortaları Kura-
munun bu yıla 'kaklar acılan siağhlk tetsilsleıin-
de;ki ya'tak 'sayıisı 4 bin ikaidair -olduğu Iha İd e 
1063 yalturum programıma gireln <&ıığh!k itesisle-
rinin ya talk «ayısı 4 '300 >ü lalşmalktadır. Yine 
Ihuızuruınıuzdalkü taftam ile şimidiye 'kaidaır yalnız 
işçilei' fhaıs'talık sigortasından faydalanırken, 
bu .tasan ile İşçilerin ;©§ v'e çocııkllaraııııı da, has-
ttaıhk slgortalsından yaraiHlannıiası ısa-gl'anım ıştır. 
Ayrıca yaş haddinden lemeikliye 'ayrılmış olanı 
işçiler de sağlık yardımından yaraıiiTanalbllece'k.-
•1 eridir. 

Yaış haddinde, işçifer lehine Ibâzı değişilklik-
ler yapılmıştır. Kadın işçiler ,60 yaş yerine 55 
yadından itibaren emelkl'ijye 'ayrilaÇaiktır. Ay
rıca kaldın - eıikelk bütün Pıişçi/lier arasında eHkeoı 
yaişland'ığı teısfoi't ödlilenlerin 50 yaışından ititba-
ren eimekl'iye ayrıillmıaları nıümlfcüm 'kılınmıştır. 

Malûllük, yalşlilı'k ve öiüım 'aylılkliarnıd'a bu 
taısarı ille büyük artışlar «ağkıiMi.a'ktaıdır. Sim
idi als'gard aylılk yı'ld'a 1. 440 llii'la, (olduğu Ihalde, 
bu miktar, bakacağı 'kimselsi 'olmıyalnlaır için 
yılda 2 400, bakacağı kiımsesi olanlar 'için de 
yılda 3 '000 liraya çükarılmıalktadıi'. 2 400 lira
dan 3 000 liraya 'çılka,nlmlaktadır. Asgarinin 
üzerinde malûllük, yaşlılık ve ölüm aylıklarına 
hak kazananların aylıkları da '% 100 civarında 
artırılacaktır. Ayrıca geçmiş yıllarda kendilerine 
yaşlılık, ölüm ve malûllük aylıkları bağlanmış 
olanların mağdur duruma düşmemeleri ve geçim 
sıkıntısından kurtarılmaları için bunların da ay-
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lıkları, şimdiki ücret seviyesine göre, yenicjen 
ayarlanacaktır.. Böylelikle geçmiş yıllarda bağ
lanmış aylıklar da yerine göre % 300 ü aşan ar
tışlar olabilecektir. Prime matrah olan günlük ka
zancın âzami haddi şimdiye kadar elli lira îdi. 
Bir işçi günde elli liradan fazla ücret de alsa an
cak elli lira üzerinden kendisine yaşlılık ayljığı 
bağlanabilirdi. Bu had, bu kanunla yüz liraya 
çıkarılmıştır. 

Şimdiye kadar iş kazaları ve meslek hastalık
ları tedavi süresi 20 ayla tahditli iken, bu tahdit 
de huzurunuzdaki tasarı ile kaldırılmaktadır. 

Ayrıca iş verenin işçiyi kaldığı yerden iş ye
rine nakletmesi, götürmesi halinde çıkabilecek ka
zaların da iş kazası sayılması sağlanmıştır. 

Bunlar, huzurunuzdaki kanunun getirdiği ye
nilik ve hak genişletmelerinin sanırım en önemli
leri arasında sayılabilir. 

Şimdi muhterem grup sözcüsü arkadaşlarımın 
mütalâalarına kısaca cevaplarımı arz edeceğim. 

Y. T. Partisi adına konuşan Sayın Orhan 
Apaydın, tasarıda işsizlik sigortasına yer verilme
miş olmasını önemli bir eksiklik olarak gösterdi
ler ve Çalışma Bakanlığının bu konudaki faaliyeti 
hakkında izahat istediler. Her ne kadar Türki
ye'de henüz işsizlik sigortası yok ise de, işsizlik si
gortası olan veya olmıyan birçok memleketlerde 
bulunmıyan bir müessese bir ölçü içinde bunu te
lâfi etmektedir. Bu müessese de kıdem tazmina
tı müessesesidir. Arzettiğim gibi, birçok memle
ketlerde işçiler bu haktan yoksundurlar. Böylelik
le Türkiye'de, hiç değilse kendi kabahati olmaksı
zın işinden çıkarılan bir işçinin çalıştığı süre ile 
orantılı olarak bir tazminat alması mümkün kılın
mış olmaktadır. Bu da bir ölçü içinde işsizlik si
gortasının yerini tutuyor sayılabilir. Bununla 
beraber, Kalkınma Plânının sosyal hedefleri ara
sında işsizlik sigortası yer almış bulunmaktadır. 
Her ne kadar bu hedef uzun bir zaman süresi 
içinde gerçekleşmek üzere plâna girmişse de biz 
Bakanlık olarak bu konudaki çalışmalarımızı iler
letmiş bulunuyoruz, önümüzdeki toplantı yılın
da bir işsizlik sigortası kanununu huzurlarınıza 
getireceğimizi ümidediyorum. İşsizlik sigortası 
daha çok îş ve İşçi Bulma Kurumunu ilgilendir
diği için, esasen bu Sosyal Sigortalar Kanunu 
içinde yer alamaz. Bu konuda konuşan arkada
şımın ikazlarına yine de teşekkür ederim 

Sayın Orhan Apaydın, tarım işçilerinin bu 
kanunun kapsamı dışında bırakılmış olmasını tert-
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İdd ettiler. Biz de mecburen bu yola gitmek 
zorunda kaldık. Biliyorsunuz bir tarım iş 'ka
nunu yoktur. Böyle olunca tarım işçisini ta
rif edip Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamı 
içerisine almak da kolay olmıyacaktı. Bunun
la beraber önümüzdeki yıl içinde Tarım Ba-
kanlığiyl iş birliği yaparak bir tarım iş kanu
nu üzerinde hazırlıklarımızı taınamlıyabiieee-
ğimizi umuyorum. Böylelikle çalışma hayatımız
daki büyük bir boşluğun (kapatılmış olacağını 
ümit etmekteyiz. Esasen plânın sosyal hedef
leri arasında bu da yer almaktadır. Bununla 
beraber, hırzuranuzdaki kanun tasarısının ta
rım işçilerine hiçbir imkân sağlamadığı söyle
nemez. Çünkü bu kanun tasarısı, 'kanun kapsa
mına girnıiyenlerin de grup sigortası yapmala
rına imkân sağlamıştır. 

Ayrıca geçenlerde- kabul buyurduğunuz 
Toplu tş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu
nun sağladığı haklardan tarım işçilerinin de 
istifade etmemeleri için hiçbir sebep ' yoktur. 
yeterki kendileri gereği gibi teşkilâtlanıp, iş 
verenlerini toplu sözleşme yapmaya davet et
sinler. Bu takdirde, gereği kadar teşkilâtla
nıp toplu iş sözleşmesi yapabilecek duruma ge
len tarım işçileri , yapacakları toplu sözleşme
ye grup sigortasiyle ilgili bir hüküm koydu-
rabilirler ve bu suretle iş verenlerini, işçilerle 
birlikte prim ödiyerek işçilerinin sosyal gü
venliğini sağlamaya yöneltebilirler. Bu imkân
lar mecburi olmakla beraber, ihtiyari o arak sağ
lanmış bulunmaktadır. Bizim de tomenninıiz 
tarım işçilerinin, Tarım iş Kanununu bekleme
den, bu imkânlardan istifade yollarını arama
ları ve bulmalarıdır. 

Ayrıca sosyal güvenlik düzenindeki boş
lukları örtmek üzere İşçi Sigortaları Kurumu 
başka bir kanun tasarısı üzerinde hazırlıkları
nı ilerletmiştir.. Bunun da yakında huzurları
nıza sunulacağını ümit etmekteyim. Bu da ser
best meslek erbabı, esnaf ve bir iş verene bağ
lı olmaksızın çalışan fikir işçilerinin sosyal si
gortaya bağlanmasiyle ilgili bir kanun .tasarı
sıdır. 

Yine Orhan Apaydın arkadaşımız, İşçi Si-
gortaarı Kurumunda toplanan primlere Devle
tin iştirak etmemesinden şikâyet ettiler. Bu 
yük sadece işçinin ve iş verenin omzuna yük
leniyor, bu 'âdil değildir, Devlet de bu yükü 
paylaşmalıdır, dediler. Kendilerinden sonra 
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konuşan İhsan önal arkadaşımız da aynı fi
kirleri ileri sürdüler. Her iki değerli arkadaşı
mız da başka .memleketlerden örnek göstere
rek oralarda Devletin sosyal sigorta külfetini 
geniş ölçüde kendi omuzlarına aldığını söyle
diler. Ancak verdikleri misâller, İsveç gibi 
sosyal sigortaların bütün vatandaşlara yay
gın olduğu memleketlerdir. Bizde ise henüz 
vatandaş topluluğunun ancak 600 - 700 bin gibi 
küçük bir zümreki bu zümre bu kanunla bel
ki bir milyon civarına çıkacak sosyal sigorta
dan faydalanaıbilmektedir. Bu dununda sosyal 
sigortaların külfetine Devlet iştirak ettiği tak
dirde, kanaatimizce, âdil değil gayri âdil bir 
durum ortaya çıkacaktır. Sosyal güvenlik bakı
mından asıl korunmaya muhtaeolan tarım iş
çilerinin büyük bir kitlesi henüz böyle bir ko
runma ve sosyal güvenlik sisteminden mahrum 
bulunduğu bir sırada, Devlet, çok küçük bir 
zümre için 'kendisi de masrafa iştirak elerek 
sosyal sigorta uygularsa, vergi ödiyen, fakat 
sosyal güvenlikten henüz yoksun bulunan bü
yük vatandaş çoğunluğunun ödiyeeeği vergi
lerle yalnız muayyen bir zümrenin sosyal gü
venliğini sağlamış olacağından, asıl adaletsiz
lik o zaman ortaya çıkar kanaatindeyim. Plâ
nın hedefleri arasında mümkün olduğu kadar 
bütün vatandaş topluluğunun sosyal sigorta
dan faydalanması yolu yer aldığına göre, o 
hedeflere yaklaşıldığı ve büyük vatandaş çoğun
luğu sosyal sigorta kapsamına alındığı ölçüde 
Devletin de prim külfetine iştirak etmesi ha
linde doğacak adaletsizlik kısmen ortadan kal
kacaktır. Onun için, muhterem arkadaş/lanmı-
z-ın ileri sürdükleri fikri, prensip, olarak asla 
reddetmemekle beraber bugünkü şartlar için
de bizde uygulanmasının doğru olmıyaoağı ka
naatindeyiz. 

Ayrıca şu hususu da belirtmek gerekir. Zan
nederdim bir gerçektir ki, ükiüsaıdi balkıımdasn ye
teri kadar gelişmemiş memleketlerin hiçbirinde 
işçi için uygulanan sosyal güvenlik rejimi biz
deki Ikdar (ileri gitmiş değildir. Muhterem arka
daşlarımız da buna işaret buyurdular. İktisadi 
durumu Türkiye seviyesinde bulunan bir mem
leketin bu ölçüde, bu kadar ileri bir sosyal sigor
ta tatbik edebilmiş olması, ancak işçi ve i§ verenin 
bu külfeti paylaşmaları ile (mümkün olmuştur. 
Bu yük, bu yükün büyük bir kısmı, Devletin 
omuzlarına yüklenmiş olsaydı, Devlet bunu kolay 
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kolay taşıyamazdı veya bunu taşıyabilmek için va
sıtalı vergilere ve 'başka vergilere zamlar yap
mak zorunda kalırdı. O zaman sosyal sigortalar
dan henüz faydalanmıyan vatandaşlar bu sigor
tanın masrafına iştirak etmiş olurdu. Bizde olan 
ve bugün uygulanan sistem öyle zannediyorum 
ki iktisadi bakımdan yeteri kadar gelişmemıiş 
memleketlere örnek olacak niteliktedir. Çünkü, 
'hem Devlete ımaddıi bir yük olmamaktadır, hem 
de tasarruf ve yatırımı teşvik etmek suretiyle 
memleketlin iktisadi 'gelişmesine hız katmaktadır. 
Ayrıca, yine tasarrufu teşvik etmek suretiyle, 
enflâsyonu önleyici bir rol oynamaktadır, öte-
yandan, sosyal sigorta külfetinin münhasıran 
işçilere ve iş verenlere yüklenmesi, böylelikle bu 
müesseseye, işçi Sigortaları Kurumuna, son de
rece demokratik 'bir hüviyet kazandırmıştır. Çün
kü sigorta masraflarını yüklenen işçiler ve iş ve
renler, haklı olarak, kendilerini îşçi Sigortaları 
Kurumunu denetliyebilecefc, kontrol edebilecek 
durumda görmektedirler. Böylelikle Kurum son 
derece demokratik bâr şekilde işleme imkânını 
bulmakta ve bu da ancak Kurumun yararına ol
maktadır. 

Adalet Partisi grupu adına konuşan muhte
rem İhsan Onal arkadaşımız, yine bu primlere 
Devletin iştirak etmesi temennisini ilerii sürer
ken özellikle hastalık primıindeki artış üzerinde 
durdular. Hiç değilse buna Devletin iştirakini 
istediler. Burada da yukarda bahsettiğim mah
zurlar ortaya çıkmış olduğu için, bunu da kabul 
edemiyeceğiz. 

Hastalık sigortası primine ilâve yapılmasının 
bir sebebi, hastalık sigortasının işçi ailelerine 
teşmil edilmesi, bir sebebi de hastalık sigortası
nın açık vermesidir. Bu açığa da, bu sigortanın 
gereği kadar iiyi kullanılımaması âmil olmaktadır. 
Hepimizin bildiği /bir gerçektir ki, birçok iş yer
lerinde, özellikle, kamu kesiminde, aslında has
ta olmadıkları halde, doktorların merhametini 
eelbederek veya yumuşaklığından istifade ede
rek, rapor alan ve sağlam olduğu halde işine 
gelmeyip, işinden başka bir işte çalışan, hattâ 
hastalık- sigortası ödeneği alan kimselere maale
sef yer yer Taşlanmaktadır. Şimdi hastalik sigor
tası primine yapılan ilâve üzerine bâzı sendika
cılar bir hususa işçilerin dikkatini çekmeye baş
lamışlardır. Dolaştıkları yerlerde bâzı sendikacı
lar işçiye demektedirler ki, «Bir kisım işçiler, 
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hasta olmadıkları halde hasta gibi görünüp Si
gortadan ödenek alma yoluna gittikleri içindir 
ki hastalık sigortası açık vermektedir ve bu açığı 
kapatmak için primlere ilâveler yapmak zarureti 
ortaya çıkmakta ve dolayısiyle işine bağlı olar}, 
hasta olmadan rapor alma yoluna gitmiyen işçi
ler, o yola giden arkadaşlarının sebebolduğu açı
ğı kapatmak külfetini yüklemektedirler.» Bu 
gerçeği gören bâzı sendikacılar şimdiden bu yol
da telkinlerde bulunmaya başlamışlardır. Hasta
lık sigortasındaki açığın, Ibu şekilde dşliyecek dej-
anokratik liç denetlemeyle, süratle kapanabileoeğij-
ııi ümidediyoruz. 

Sayın İhsan önal arkadaşımız çıraklık mües
sesesinin korunması için çıraklardan hiç sigorta 
primi alınmamasını, kendilerinin tamamiyle si
gorta kapsamı dışında bırakılmasını ileri sürdü
ler. Huzurunuzdaki tasarı bu yönden yürürlükte 
bulunan kanuna nazaran ileri bir adım getirT 
inektedir. Yürürlükteki kanunda bütün çıraklar 
her türlü sigorta kapsamı içine girmektedir; 
Halbuki, huzurunuzdaki tasarı çırakları sadece 
kaza ve hastalık sigortaları kapsamı içine almak-? 
tadır. Bu yola da gidilmediği takdirde, bu öl
çüde bir sigorta çıraklara uygulanmadığı tak
dirde, şu tehlikeler ortaya çıkar: Bir kere, çırak, 
haliyle tecrübesiz bir işçidir. Tecrübesiz işçi ol
duğu için de kaza tehlikesine en çok mâruz ka
lan işçidir. Dolayısiyle, kaza karşısında onun ko
runması hattâ diğerlerinkinden daha büyük bir 
zaruret teşkil etmektedir. İkincisi, bilindiği gibi, 
bu tasarı ve Hükümete sunulmuş bulunan yeni 
İş Kanunu tasarısı, bu kanunların kapsamını 
tek işçiye kadar uzatmaktadır. Biz burada çırak
ları tamamen sigorta kapsamı dışında bıraktığı
mız takdirde, bâzı iş verenlerin yanlarında sa
dece çırak çalıştırma yoluna giderek bu kanun
lar kapsamından kurtulma imkânını aramaların
dan kaygı duyulabilir. Onun için çırakların ta
mamen sosyal sigorta kapsamı dışında bırakıl
ması fikrinin aleyhindeyiz. Ancak bu yükü bi
raz daha hafifletmeyi biz de mâkul görüyoruz. 
Bilindiği gibi, ailelerin de hastalık sigortasından 
faydalanacağı .gerekçesi ile hastalık sigortasına 
% 4 'bir prim ilâvesi yapılmıştır. Çırakların eş 
ve çocukları olması mevzuubahis olmadığına gö
re bu ilâve primden çırakların muaf tutulması 
mümkündür. Eğer yüksek heyetinizden bu yol
da 6 ncı madde ile ilgili bir teklif gelirse bunu 
ıHükümet olarak kabule hazırız. 
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Sayın İhsan öııal, İşçi Sigortaları Kurumu 

doktorlarına ödenen ücretlerin çok düşük oldu
ğundan haklı olarak şikâyet ettiler. Biz de bu
nun, bâzı tesislerimize doktor bulmakta güçlük 
çıkaran bir husus olduğunu biliyoruz;. Ve bü
yük bir fedakârlıkla çalışan ve genel olarak 
dışarda para kazanmaları imkânları nisbeten 
mahdut bulunan îşçi Sigortalan Kurumu dok
torlarının birçok hallerde ne kadar müşkül du
rumda kaldıklarını da biliyoruz. Kurum doktorla
rının malî durumlarını düzeltici bâzı tedbirler 
üzerinde çalışıyoruz ve bunları kısa zamanda 
huzurunuza getirebileceğimizi umuyoruz. 

Sayın ihsan önal, sigortalı hastaların kendi 
doktorlarını seçmekte serbest bırakılması tezini 
savundular. Bu tezi kabul etmek, hastalık si
gortasında temelinden bir değişiklik yapmak 
sonucunu doğurur. Kaldı ki, biz, Türkiye'de 
bunun, iyi neticeler vereceğine ihtimal veremi
yoruz. Bir kere birçok yerlerde bunun işlemesi 
mümkün olmaz. Çünkü, birçok yerlerde esasen 
doktor sayısı son derece mahduttur. Bâzı yer
lerde bir tek doktor vardır. O da işçi Sigorta
ları Kurumunun anlaşmalı doktorudur. Onun 
için. bu seçme hakkı, fiilen, bir değer taşımıya-
eaktır. 

ikincisi şundan endişe edilebilir; bâzı işçi
ler sadece doktorun bilimsel yeterliğini göz 
önünde tutmayıp yumuşak kalbliliğini de göz 
önünde tutarak doktor seçme yoluna giderler. 
Yani, hangi doktordan daha kolay rapor ala
caklarsa o doktoru seçme yoluna gitmelerinden 
kaygı duyulabilir. Bu bakımlardan, bunun fay
dadan çok zararları olabileceğinden endişe ede
riz. 

Üçüncüsü, esasen İşçi Sigortaları Kurumu 
çatısı içinde, sigortalılara doktorunu seçme 
imkânı, hattâ sağlık müessesesini seçme imkânı 
tanınmaktadır. Ankara'da veyahut Mersin'deki 
bir işçi, ille oradaki belirli bir sağlık tesisine ve 
belirli sigorta doktorlarına gitmek mecburiye
tinde değildir, isterse başka bir ilde başka bir 
bölgedeki bir başka sigorta doktoruna veyahut 
sağlık tesisine gitmekte de serbesttir. Bunun 
dışında, muztar kaldığı hallerde, sigortalıların 
her hangi bir doktora, gitmeleri ve bilâhara bu
nun masrafını kurumdan almaları imkânı da 
sağlanmış bulun m aktadı r. 

Sayın İhsan önal, işçi sigortaları doktorla
rının çok fazla sayıda basta baktıklarından şi-
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kâyet ettiler. Fakat bu bakımdan kurumun 
bâzı ölçüleri vardır. Yerine göre, günde 30 ilâ 
40 poliklinikten fazla yaptırmamak yoluna gi
dilmektedir. Ancak, bâzı hallerde bir ilde bir
den fazla doktor bulunmadığı için daha çok 
poliklinik yapıldığı görülebilir. Fakat başka 
doktor bulunabilen yerlerde poliklinik sayısı 
belirli Ölçüyü aşaraşmaz yeni doktorlar çalıştır
ma yoluna gidilmektedir. Şimdilik mâruzâtım 
bu kadardır, saygılarımla. (Alkışlar) 

i i AŞK AN — Sayın İhsan Ataöv. 
Karadeniz Teknik Üniversitesi kuruluş ka

nun tasarısına oy kullanmıyan arkadaşlarımız 
lütfen oylarını kullansınlar. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem <ar-
'kaıdastarım., 'huzurunu»a (gelen Sosyal Sigortaıkvr 
Kanunu, İşçi Sigortaları Kanununun bâzı 
hamleler ve bâzı> işleri görüşlerle takviye ve 
teçHıiz edilmesi suretiyle isini değiştirmiş şek
lidir. 

Anayasamın 48 nci niıaddesime (göre vatandaş
lara sosyal sigortalar kurdurmak ve (kurmak 
vazifesiyle mükellef olan Hükümet imiz sosyal 
sigorta imâmasımda ve bütün vatandaşları içine 
alan bir kaıımnla. bugünün gerçekleri karşısın
da. huzurunuza, -gelenıeınıiştir. Sayın Bakanın 
biraz önce izah buyurdukları esbabı mıııcibeler 
bana göre de yerindedir. Ancak, kurulmuş bir 
müessese olan İşçi Sigortaları Kurumu, bugün 
bâzı değivşi'kl ikileri e, biraz daha genişletilmek 
suretiyle (ki, Sayın Bakanın da izah ettikleri, 
işçi ailesi ve çocuklarının bunun içine girmiş 
olması dolayısiyle) Sosyal iSigo italar Kan umu 
olarak karşımııza geldi. 18 nci İşçi ve İş Veren 
(lenel Kurul toplantısında Muhterem Vekili-
m iz böyle bir teklifle karşı, karşıya kalmışlardı. 
Orada da işçi ve iş verenler, Hükümetin hazır
ladığı Sosyal'Sigortalar 'Kanununun, İsçi Si
gortaları Kanunu •olduğumu, bu itibarla orada 
seçilen bir komisyon geçici olarak buna tek
rar İşçi Sigorta'lıa'rı Kamunu denmesi iktiza, et
tiğini ifade ettiği halde, Umumi Heyette konu
şan, Profesör Dıoktor Muammer Vassaf Tolga'-
•nıu NATO devletlerimde sosyal sigortalar mev
zuunda. yapmış olduğu etütlere dayamam büyük 
gerekçesi karşısında «şimdilik» kaydının çı
kartılması ve Sosyal .Sigortalar Kanmnumutn 
tekrar eski hali ile yani İşçi Sigortaları Ka
nunin halinde, 'Meclise teklif edilip bu başlığın 
bu şekilde değiştiril ımcsi talebedilmişti. Bu 
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büyük kongrede işçiler ve iş verenler tarafın
dan varılan .bu karar 'üzerine Mulht ereni Veki
limiz orada da «Sosyal ^güvenlik sisteminin ge
lişmesi sosyal 'adalet ilkel erinin nTemliekette 
daha .geniş ve daha tatmin edici bir şekilde 
yerleşmesi bakımında,n .gerekli olduğu gibi ik
tisadi hayatımız bakımından da önemdi rol 
oynamaktadır. Nitekim 5 Yılhk Plân, sosyal 
güvenlik ve sosyal güvenlik rejimimizde önemli 
bir rol oynıyan İşçi Sigortalarma sadece sosyal 
adalet, bakımından, değer vermemekte bunun 
dışında sosyal sigortalar faydalı bir tasarruf 
aracı olarak da gösterilmektedir.» demişti. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bugün aslında 
Anayasanın 48 nci maddesine göre Sosyal Sigor
talar Kanunu olarak huzurunuza gelecek olan ka
nun, memleketimizde mevcut meslek sigortalarını, 
(ki; sigortanın aslında zaten sosyallik vardır, si
gorta zaten sosyal manâda kurulur) bir araya 
getirip, Sosyal Sigortalar Kanunu halinde Mec
listen geçirip, Anayasanın 48 nci maddesi hük
münü ifa ettik demek kâfi değildir ve hatalıdır. 
Anayasanın 48 nci maddesi bu sosyal haklar ve 
sosyal sigortalardan topyekûn vatandaşlarımızın 
faydalanmasını âmirdir. Biz İm yola gideceğiz 
ama, şu an için imkânlarımız buna müsait değil. 
Bunu kabul ediyorum; fakat imkânlarımızın mü-
saidolmadığı bir zamanda meri bir kanunu bu 
şekilde sadece adını değiştirmek suretiyle Yüksek 
Meclisten geçirdikten sonra Anayasanın 48 nci 
maddesine göre biz Sosyal Sigortalar Kanununu 
çıkarttık, vatandaşları sosyal sigortaya bağladık 
gibi bir telife gitmenin, sureti kafiyede haklı bir 
tarafı yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, kanunun ikinci mad
desi kanunun şümulünü tâyin etmiştir; şümul sa
hasını göstermiştir. Burada dikkatinizi bilhassa 
buraya çekmek isterim. «Yapılan işin ve sözleş
menin şekli, nitelik ve süresi çalıştırılanlar sa
yısı ve emeğin karşılığı ne olursa olsun, bir ve
ya birkaç iş veren tarafından çalıştırılanlar, bu 
kanuna göre sigortalı sayılır.» Yani yalnız çalış
tırılanlar sigortalı sayılıyorlar. Yani işçiler si
gortalı sayılıyor. Bir de buna işçinin aile ve ço
cukları ilâve edilmiş. Ama yine 6 ııeı maddenin 
«K» fıkrasında belirtilen «Her hangi bir iş vere
ne bağlı olmaksızın kendi nam ve hesabına bağım
sız ve serbest olarak çalışanlar» kanunun dışında 
bırakılmıştır. Yani, hamal, bir mütaahhidin em
rinde çalışmıyor, bir iş verenin emrinde değildir 
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diye sigortalı değildir. Bir tamirci, bir elektrik 
tamircisi, sıvacı, badanacı eğer bir mütaahhit em
rinde, bir iş veren emrinde değilse her hangi bir 
yazıhane açmamış, kendisi re'sen bu işi yapıyor
sa «K» fıkrasına göre bu işçi, sigortanın şümulü 
dışındadır. Şu halde kanunun 2 nci maddesi ile 
6 nci maddesinin «K» fıkrası arasında dahi bir
birini nakzeden hususlar mevcuttur. Onun için 
kanun, bu bakımdan, kanun tekniğinden uzak
tır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bizim memle
ketimizde meslek sigortalarının kuruluş ve yayılı
şı çok eski bir tarihe gitmez. Bizde sigorta, arzu
landığı kıvamı bulmuş değildir. Dünyanın her 
yerinde, bilhassa Profesör Doktor Muharrem Vas-
saf m tetkik ettiği NOTO'ya bağlı 7 Avrupa Dev
letinde sigortalar kanunları, bütün sosyallik va
sıflarını haiz olduğu halde, bunların bütün ve
cibeleri ifa edildiği halde, bugün, hâlâ, işçi sigor
taları adını taşımaktadır. Bu devletler bütün 
meslek sigortalarını kurdukları halde, bunların 
hepsini toplayıp sosyal sigorta adı altında ceme 
gitmemişlerdir. Zira henüz bu devletlerce de 
sosyal sigortalar kanununun bütün manâsı ile ifa
de edilen sosyal haklar bütün vatandaşlara teş
mil edilememiştir. 

İmkânları müsait olmadığı için, bizden bu ko
nuda daha ileri olan bu devletler sosyal manâda 
sosyal gayede kurulmuş olan meslek sigortalarına 
itibar etmişler ve İşçi Sigortaları adı altında bu
nu yürütmüşlerdir. Şimdi Tercüman gazetesinde 
Prof. Dr. Muammer Vassai'in 18 nci İşçi ve İş 
Verenler Genel Kurulunda öne sürdüğü bâzı ge
rekçelerden, sizlere malûmat vermek isterim: 

Almanya, İtalya ve Fransa'da işçi sigortaları 
sosyal sigorta ile auılmamaktadır; işçi sigortala
rı terimi kullanılmaktadır. Fransa'da bütün 
meslek sigortaları sosyal olarak kurulmuştur. Por
tekiz'de, Belçika'da aynı şekildedir. Danimarka'
da, Holânda'da, Yunanistan'da bu meslekler, si
gortanın icabettirdiği bütün vecibeleri itra etmek
te, bunun karşılığında sigortanın sosyal manâda 
kendilerine sağladığı haklardan faydalanmakta
dırlar. Şimdi bizim memleketimizde uzun zaman
dan beri çalışmakta olan ve hakikaten gaye bakı
mından çok iyi bir istikamette bulunan Türkiye 
İşçi Sigortalarının 3 milyar liraya varan bugün
kü serveti yalnız ve yalnız işçi ve iş verenler ta
rafından ödenmiş olan primlerden meydana gel-
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mistir. Hiçbir suretle Medeni Kanunumuz ve 
mer'i Anayasamız bu kişisel hakka sahibolan Ku
rumun 3 milyara yakın menkul ve gayrimenku-
lünde, sosyal sigorta adı altında, böyle daha geniş 
şekilde, başkalarının hak sahibi olmalarına müsa
it değildir. 

Şimdi mer'i kanunumuz ve Anayasamız böyle 
olduğuna göre, sosyal sigortanın bu şekilde geniş-
liyebilmesi gerek Y. T. P. sözcüsü, gerekse A. P. 
sözcüsü arkadaşların ifade ettikleri gibi, Devletin 
iştiraki ile mümkün olabilir. 

Muhterem Balkanın hugüm ifade (buyurduk
ları veçhile Devletlim imkânı ve Ibunia iştiraki 
mümkün olmadığına göre ve ıbu huisuıs plânın 
'bütünlüğüme tesir leden 'büyük bir Imeblâğ teş-
Ikül edeceğine göre; hakikaten! Devlet de işti
rak etmiyeceği 'için, Sosyal Siglorta Kamunu 
olarak ibu ıkanuınun huzurumuzda kloınuşukna-
ımaısı iktiza eder. Bu kknUm Türkiye İşçi Si
gortaları Kurumu Kanunudur. Bu kanunun 
ismini değiştirmekle büyük şeyler 'getirdiğilmi-
zi iddia e demleyiz. Kanunum uısımi (bâlkli kaflımıak 
şartiyle, içerisindeki 'bülyük 'hamilelerine işti
rak ettiğim ve korndlsyomum da veriımli mıeısıaisi
ne muttali olduğum ve hakikaten ıbu semıe için 
'işçi aileleriyle 'b'i'r işçi çalışturtam ımü'els&eıselere 
de teşmil edilmek suretiyle, büıyülk çapta 300 -
400 bin kişiyi daha kaptanııma laılidığımıa kaanü 
ıbulundugulm 'bu kamunun çok 'Verimli, çok mıüıs-
pet. !bir es'er okluğuna inanıyorum. Ancak, 400 
bin ikisi içim, «Sasıya! Silgortalaır Ktaınumu çıkar
dık, 'Türkiye'de (bir sosyal dâvayı mâl'lieıt'tilk» gi-
ibi bir gerekçeye foağlamimıaıs'inı şalhsam katü su
rette kabul etmiyorum. 

Simidi muhterem arkadaşlarım, (bir nebze 
de muhterem bakamımızın .'Darım işçileri ile di
ğer işçilerin (kamum kapsamı iiçerısime girme ko
nusundaki mütalâa! arına dolkunmialk isterim. 

'Tarım İşçilerindin, Ibir tarım iş ikanumu bu
lunmaması dolayı'siyle 'kamumun kapsamıma gir
mediğimi 'beyan buyurdular. 

Azliz; arkadaşlarım, Türkilye'de iş yerinli 
Ikanun taırif etmiştir. Melselâ kanunum ktapsa-
ımıma göre Ibîır vilâyetim aralfıia müdürlüğü iş ye
ri sayılmıştır. Bu n'a'fıa ımüdürlüğü, (A) kai;a^ 
'sında da işçi çalıştırır, (!B) kazalımda da Syeji 
çalıştırır. A kaziasınım falan köyümde koy içime 
suyunda amele 'çaiıışıtnrır. Falan yoılündaı bü
yük bir işletme liçjerisimdle de eıldmıam çalıştırır. 
Bunların hepsi 'vül'âyet mierfcezlindelka nafıa mü-
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dürlüğünıüm iş yeridir. O köyde ıbulUmam ve 
geçici 3 - '5 günlük (bir iş 'içim nafıa hizmetle
rinle yevmiye ile ıglir'em vatandaş, (bamunum âmir 
ihükm.ün<e 'göre prim verir. Blu vatandaşın, ha
yatımın slonuna kadar 'bir daha nafıa hİlzımet
lerinde veya İşçi 'Sigortalarının hüküm sürdü -
ğü 'bir müeısselsede, iş yerimde çalışıp çalışmı-
yaeağı ıbellli değildir. Orada infaflalkalsından Mir 
'miktarı kesü'lmliştir. Fakat I5'5 yaşıma ikadar hu 
'kesilen parayı alıma hakkıma hiailz değildir". Bu
gün îşçji Sigortalarının '3 mıdılıyana vanam ser
veti içinde, ıs'ahübi Ibulunaimıyaeak lolam ve kar-
şılığımdla İşçi iştiraki olmayan ımliktar Mır mil
yardan aşağı denirse, kat i ısunetite Ikalbul et-
m<eim. Bir milyar lira ısialhipsilz ola,raik sigorta
dadır. Bugün 'kendisinin ısigoriaıya 'bağlı -ol
duğuna dair iişçji karnesi bulunup bulummiadığı 
meçhul. Varışa bile çıkanlar 'ilçdınıde kırıntıları 
ibile kaybolmuş olduğundam işçimin paralsı si
gortanın kekesinde kalmıştır ve öylecie orada 
kalaöaktır. Adaım 55 yaşıma 'geldiği «amam, ve
yahut d'a kendisi öldüğü zfajm'an onun ço'cuğu-
num gidip de «Türkiye'de (bir İşçji Sligion-ıtaiları 
Kurumu var, henim Ibafb'amın 'Oiraıda priml'eri 
kesilımüşti, gideyim şu paraları larayayım» diye
ceğini düşümüyorsaik, Ibu (hayalidir ve mülmlküın 
değildir. Biil'hasısıa Ibizim memleiketİımiizıde ılnı 
ımümlkün değildir. 

Bizde iş yerinin tarifi ameaik ikanunun say
faları içimdedir. Gerçekte iş yeri nerelsidir; 
İşçi Sİgortalarımia neresi talbü tutulımalıdır; bu 
husus üzerimde durulmaimıaiktiaidır. Batı devlet-
lerindelki ĝ ilbi 3 - (5 'bin ,i(şçi çaılıştıram fafbri'ka-
lair ofea, bumu Ikalbul ederim. Devamlı 'olarak 
işçi çalıştıran yerleri ktalbui ediyorum. Ama, 
dağ lıaşındaiki ibi'r yol tamürimıde üç - 'beş ıgün 
çalıştırılm'alk üzlere civardaki 'köylerden top-
lanlmış üç ib-eş 'ameleden Saigoria. para keser. 
Ve bu paralar merelere gidler... 

Aziz iarkadaşlariım; sağlık sigortasmım tat
bik edildiği yerlerde işçi sigortaları mevzulıa.-
rını tam kuıcaklaımış değildir. Konuya tam ola
rak sahibolmuş ve bu dâva üzerine/ tam eğiıl-
miş değildir. Çünkü, bu paralarım dağ başın
daki köylüden nasıl1 kesildiğini, maHa başın
da oturan arkadaşlar, bihaikkim nefisle rinde 
idrak edemiyorlar. Sayım Bakanımızla da k'o-
.nuştum. Hakikaten anlayışlarıma her zaman 
•müteşekkirim. Konularına vâkıf ve mevzuları-
na da hâkimdir. Takip de 'ederler. Seçim .böl-
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peniden bir misal vereceğim. Ancak, seçim böl-
gıem olması itibariyle söyletmiyorum, fakat, mi
sal olduğu için söylüyorum, Sayın Bakan ve 
Hükümete, işçi Sigorta] arın m bizim mıntıka-
mıi'zda bir bölge müdürlüğü vardır. 'Bu bölge 
mfiMürlüğü büyük bir binada senede 9 bin 'lira 
icarla oturur. Bir de bu sigortamın mukavele 
ile bağlandığı bir hastane vardır. Bu hastane
ye senede beşyüzıbin lira. öder. Şimdi, yatırımı 
yapmak ımevzuubahsolduğu zaman, orada duy
muştum, sonra Sayın Bakam burada beni bir 
nebze tenvir ettiler, önce idare binası yapma
ya kalkıKur. Binanın idari ihtiyaçlarını karşı-
lıyacak ve senede 9 bin lira imalı külfet yükli-
yen ıgayet güzel bina elde ilken, daha önce ar
sası alınmış, hastane yeri mevcut iken, neden
se bu idare hastane yapmaya gitmez. Orada 
kendisinin 3, 5 tane doktoru vardır, dispanseri 
vardır, amıa bir özel hastane. iie yatağı 50 lira
dan anlaşmıştır', özel hastane sahibi iki iş ye
rinin birden doktorudur. Onun için parmağı do-
liamıa olan, orada on gün yatar, grip olan, 
başı ağrıyan orada on giin yatar, en ufak bir 
hastalığı olan orada yatar. Böylece 'hastanede 
boş yatak kalmaz. Neden ? Ha-starne sahibi zaten 
o iş yerinin doktoru'dur. işte sağlık sigorta-sı-
nın parası» yetmemektedir. Onun için bâzı, sen
dikalar, işçilerini, rapor almamıa hususunda 
ikaz etmiş'lerdir. Sağlık sigortasının! parası niçin 
yetmez? Konumun içine iyice eğilmek lâzımdır. 
Bu 'meselenin halledileceği bir zamanda hasta
ne sahibinin gelip Ankara'da meşgul olması, 
^burada havayı kendi lehine yaratması, daha 
yüksek bir ücretle mukaveleye bağlamnası sure
tiyle işin devamımı temin etmekle neticelendi
riyor. 

'Arkadaşlar, -geçmiş, senelerde, şimdi düzel
di o, bilhassa, sigortaya bu konuda teşekkür 
ederim, işçi Sigortaları doktora kiraladığı 
hastaneye hastasını yatırıyor da, taburcu edil-
•mesine karışmııyor. Yalnız hastaneye yatırmak 
için 'gönderiyor, orada, hastasına müdahale et
mek, muayene etmek hakkını haiz değil, ilâ
cımı da veriyor amıa hastam e bu ilâcı kullandı 
mı, kullanmadı! mı, bu da meçhul.. Verilen ilâç
larla hastane özel bir eczane açıyor ve haıstamım 
taburcu edilmesi özel hastanenin doktoruna bı
rakılıyor. Kendi halklarını bu şekilde bâzı yer
ere tevdi etmesi, insana hem şüphe veriyor, 
hem de dağ başınıdaki köylüden kestiğimiz pa- | 

ramım nerelere sarf edildiğini düşünmek ve 
bu konuda Hükümeti uyarmak için vicdanlaın-
mrzı -mecbur ederek bizi vazife ile karşı karşi1-
ya. bırakıyor, işçi Sigortaları' Kurumu sağlık 
.sigortasının tatbik edildiği yerlerde evvelâ 
sağlık ımüesseselerini bizzat kurmalıdır. Ya-
tıri'mıını .evvelâ buraya yapmalıd.r. özel hasta
neler veyahut da bâzı müesseselerden yatak ki
ralamanın hiçbir suretle iktisadi olmadığını bir 
misal vermek suretiyle anlatmak istedim. Şu 
kanunun görüşüldüğü sırada da böyle ımühim 
yaralara Bakanlığın el koyacağımı) ve işçinin 
yatırıldığı 'mukaveleli hastanelerde bütün »ağ
lık t esişle rinin mevcuıdolup olmaıdığunı kontrol 
edeceğini ü-m'idetmekteyim, «işçi sigortaları, 
sağlık sigortasını buramda, tesis etti, ben hemen 
özel bir hastane açayım» diyen ve kaderini 
İşçi Sigortalarına bağlıyan müesseselere değil. 
bir işçiyi odun. kestiği yerde ameliyat yaparkea; 
öldürüp mahkemelik olan müesseselere değil, 
pirim ödenen bu müessesenin kendisine tıkır 
tıkır para veren insan Karın sıhhatlerini, ilmin 
ve irfanın araç ve gereçleriyle doktoru-ru kuv
vetli ellerime tevdi etmesi asli vazifesidir. Onu 
yapması lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım; bu kanun tasarısının 
maddeleri üzerinde bir nebze âcizane tetkiklerim 
oldu. Maddelere geldiğimiz zaman, lütfederlerse 
orada söz alma imkânım olacaktır. Yalnız, şu kü
çük temennilerimin içinde İşçi Sigortaları Kuru
mu Kanununun olgunlaştırılmış haliyle karşımıza 
geldiği sırada meydana gelen eseri asla küçümse-
miyorıım. Komisyonun çok verimli mesaisini ve 
bilhassa Çalışma Bakanının, - Çalışma Bakanlı
ğının değil, - Çalışma Bakanının çalışma konula
rı üzerindeki hassasiyetini takdirle karşılıyorum. 
Şu eseri olgun bir hale getirirsek, bu genişlemiş 
şekliyle bir işçi çalıştıran iş yerlerine de tatbik et
mekle, hakikaten çok lüzumlu bulunan işçi çocuk
larına, işçi ailelerine teşmil etmek suretiyle fay
dalı olduğuna daha büyük faydalar sağlıyacağına 
ve kanunun bu şekliyle dahi çok ileri bir halde 
huzurunuza geldiğine inanıyorum. Bu düşünceler 
içerisinde benim temennim, 18 nei işçi ve iş Ve-
ren O önel Kurulunun temennisiyle mutabıktır. 
Memleketimizin gerçeklerine uygun tam mâna-
siyle sosyal sigortaları kuracağımız güne kadar 
sosyal esas ve sosyal gayeler güden meslek sigor
talarını kendi hüviyeti, kondi çerçevesi ve kendi 
kaderi içine bırakalım ve gelin bu kanuna biz, 
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idealleşmeye doğru giden «Türkiye İşçi Sigorta
ları Kanunu» diyerek besmele ile buradan başlı-
yalım. Bu kanunu çıkardıktan sonra da gelecek 
yıllarda, her sene, bu sene 400 bin kişi ilâve et
tik, gelecek sene belki 2 milyon ilâve ederiz gay
reti ile 30 milyon insanın beklediği ideal, Sosyal 
Sigortalar Kanununu! kurmak yollarını hazırlıya-
lım. Temenni edelim ki, bu kanunu yapmak da 
bize değilse bile, bizim evlâtlarımıza nasibolsun 
ve Türkiye'de sosyal dâva kökünden hallolsun. 
Şu kanunu hayırlı emeklerimizle çıkarırsak mil
letimize vo Türk işçisine büyük bir hizmet yapmış 
olacağız. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Rahmi İnceler. 
RAHMİ İNCELER (Çankırı) — Söz isteme

dim, efendim. 
BAŞKAN — Sayın İsmail Sarıgöz. Yok mu 

efendim?... (Yok sesleri) 

Sayın Ali Dizman. 
H. ALİ DİZMAN (Tokat) — Muhterem ar

kadaşlarım; iş ve işçi hayatımıza modern esasları 
getiren seri kanunlarımızdan birisini daha müza
kere etmeye başlamış olmaktan duyduğumuz mem
nuniyeti belirtmek isterim. Benden evvel konuşan 
grup sözcüleri arkadaşlarımın da belirttikleri veç
hile, Türkiye'de el'an yürürlükte bulunan birçok 
sosyal sigorta müesseseleri vardır. Bunların için
de en büyüklerinden birisi de Emekli Sandığı
dır. Aslında Emekli Sandığı ile İşçi Sigortalan 
Kurumunun prensip olarak birbirlerinden farkı 
yoktur. Her ikisi de çalışan ve çalıştıranlardan 
kestiği primleri asli kaynak olarak kullanmakta 
ve bunun karşılığı olarak da ihtiyarlık sigortası 
dâhil, birçok hakları tanımaktadır. Birbirine bu 
kadar benzer olmalarına rağmen, her ne hal ise, 
ikisi ayrı ayrı idare edilmekte, ayrı ayrı sistem
ler altında çalışmaktadırlar. Bugün, Türkiye'de 
bütün vatandaşları sosyal sigorta içerisine almak
ta büyük müşkülât olacağı muhakkaktır. Ne var 
ki, aynı mevzu üzerinde çalışan müesseseleri bir
leştirmede hiçbir müşkülât yoktur. Bunlar bir
leştirildiği zaman, doğacak fayadalar ise, namü
tenahidir. Bunlardan yalnız bir iki tanesine te
mas etmek isterim. Bugün Türkiye'de Emekli 
Sandığına dâhil her hangi bir şahıs işçi sigorta
sına tabi olarak her hangi bir müesseseye geçmek 
imkânından mahrumdur 1938 yılında 60 bin olan 
memur sayımız, bugün 500 binin üzerine çıkmış 
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ve bunun kabarıklığı yüzünden gerek masrafla
rımızın artması ve gerekse bürokrasinin artması 
yoliyla birçok halli müşkül meselelerle karşı kar
şıya gelmiş bulunuyoruz. Bu müşkül meselelerin 
çözümünün en kolay yolu ise, bu kadroyu hiçbir 
tazyika meydan bırakmadan boşaltılabilmek yo
lunu bulabil m ektir. 

İşte İşçi Sigortalan ve Emekli Sandığının 
tek elden idaresi, tek sistem altında çalışması, her 
ikisi arasındaki akımın imkân dâhiline sokulması 
belki de bu büyük kadroyu hafifletmekte büyük 
bir rol oynıyacaktır. Zira, 15 - 20 sene hizmet et
miş ve Emekli Sandığından bir hak beki iyen. kim
se, bu müddet nihayetinde kendisine yeni ufuklar 
açan bir iş sahası bulduğu zaman ayrılamamak
tadır. Çünkü, bu kadar müddetlik emeğini bir an
da ayaklarının altına alamamaktadır. Halbuki, 
her iki müessese birleşmiş olsa kolaylıkla ayrıla
bilir ve o güne kadarla, hizmetin ve ödediği 
primlerin mukabilini, ondan sonra gittiği yerde 
de devam ederek almak imkânına sahibolabilir. 

Kaldı Mi, benzer ımüesiseBeılıerıin (bir elden 
idaresi b'irçıok tasarruflar ıda sağlar. 'Bu iti-
baırtad'ur M, Iher ikisinin birlieıştdrliılım'eısi 'em zi-
yaidîe arzu eJttiğimilz bir husus olacaktır. Ne 
yazık kd, Çaliiişırna' Balkıanlı'ğı kend'Mıne göre 
gayet gayretli bir çalıışma 'temposu 'içimde 'ha
zırlığını ya'pmıtş oMuğu hailde, 'bu kantun ta
sarısı Bakamlar Kurutandan geçerken, diğer 
müesseseleri iJigMiemld'irten balkanlar «ibîade deı 
şöyle 'bir mücbir mületeeısıe 'Vaır Ihıer 'dikıMlni ib'irleş-
fiıre'lim, dalha iyi olsun:» yoluna gi'tm'elmişTer-
dir. Bendeniz şjiımidi bir ıtalkrür takdüm ed'eeeı-» 
ğilm. Buna görte eliım'izideki kanun tasarısının 
Emeklli 'Satıldığı ile 'bdnleşıt'iırtllmıesünd teım'in et
im ek üzere Hükülmıelte iadesinli teki'if 'ededenim. 
Buı teklifilmlin rağbet 'gö^mi'yeceğimden .şüphem 
yok. Ka'ldı ki, Ibu takririmi 'takdim edenken 
de, 'gönlüm «ızlıyaieak'tır. Zina gerçekten bü
yük bir çalışma içinde bulunan fÇailışma Balka
nlımızın örneklerini bir aında âifliye Ibıraikm'ak da 
iyi birşeıy >olmııyaca)ktır. Amia ne ivaır la*,, itkisi
ni birden birîeştirmıekteki Imenfaatler,' bu fca-
(Sarının İadeısinidtekıi zarardan ıçioık dalhia fazlası 
olduğu içindir ki, istemiye dlsltemiye de olsa, 
bu takririmli t'aikldim e'tmjeye mecbur k'a'Mıım. 

öğremmelk iis'tedliğim bir riokta var; Türkiye 
İş Veren iSendükalaırı Konfederasyonu mütalâa
sı namiyle bizlerle birer (broşür gönıderiklli. Bu 
broşürde 50 ye yakın ımaıdde üzerind'e muta-
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l'âalar .'ser'dedilmektedir. Bunların bir kısmı-
na pe!k aklım yatmadı. Fakat, bir ıkısnman ga-
ye't caizip mütalâail'ar «olarak k'aîbul eittilm. Aea-
Iba, 'komisyon göriişmielie rainde veya daha önce, 
bu mütallâal'aira, Ibunu görüşenler vâkıf mı idi
ler ve ibunıu nazarı dikkate aldılar om; yo'lcva, 
(bu mıütalâalllar ktamliısy ondan geçtikten sonra 
mı bizlere 'ilenildi"? Bu hususun nydın'laıtı.l.ma.-
ısım istirham edeceğim. 

Maddeler üzerindeki «görüşlerimizi atiye bı
rakarak, son olarak, ibugüne kadar tş^i Sigor
taları Kurulmunım taltbfıkatt'aki tutumunun te
kerrür etlmemesi istirhamında Ibulunaeağım. 
Şimdiye kadaır İşçi Silgoııtail'an Kurumu akaca
ğında pek ş/ahin, (borçlarında üıse alıştığımı iz bü-
r'ofertattik ve tehirli yolda yürümekte idi. Uö-
rünüşü iitiijbaıriyle, 'sanki Maliyeye bağlı .bir ver
gi dalires'i ildi. Halbuki, «kumlusunun asli ga
yesi; şu veya ibu nam altındla, ş ı veya İm ki ni
celerden para tahlil etmek d'eğ*il. 'aksine 'hu ka
nunun kapsamına giren ş'alhıısilarm hu kanun
la tanıman haklarını suhuletle veretbiilimeiktir. 
Bu itibarladır M, (bundan sonraki taıtlbdlkatm 
bu anlayış çerçavesi idinde yüı'ü t Üllnıe.sinii te
inlerini ed e c eğim. 

Hürm'eitle'rliml'e. 

BAŞKAN — Sayın Turih'am Bilgin. 
TURHAN BÎLGflN (Erzurum) — Muhterem 

arkadaşlarım, Türkiye'de içtimai muvazeneyi, 
sosyal dengeyi sağlamaya yardımcı olafbileıcek 
Sosyal sigortalar kanunu tasarısı hakkında !bü-
ıtii'n parti ıgrupları ıSöızicüleri gülüşlerini Ibelirtti-
ler. Tasarının genel prensibinde ittifaka varıl
mış olmasını şahıslan demokratik halatımızın 
mutlu 'bir merhalesi ve sosyal meselelerin parlö-
maniter rejimlerde daha kolaylıkla hallediileibi-
leceğini doğrulaması Ibalkımanıda da yine müspet 
ibir 'harelkelt olarak vasıflandırdı ğnmı Ibeyan et
mekle ısozlerkme fbaşluyacağım. 

iSosyal denge için 'halkın menıfaaltine olan 
ıbütün hayati eJemıanların Ibinbijino parelel ve 
tamamlayıcı 'fonksiyonda ıbulunmalaramın ge
rektiğini işaret ıdtomeye hilmem ki lüzulm var 
mıdır?... 

Muhterem arkadaşlarım, Ihep hiliyorfsunua 
ki, ısıoeyal dengenin değinmez (bir' anlamı var
ıdır. Bu ; yaşamak ortamının herkes için İmkân-
lı duruma gelmesidir. 20 nıci yüiyılm en hüyük 
parolası, yarınından emin, korkusuz yaşaımak 
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'isteğidir. Az ıgelişmiş ıme'mlelketlerde (hayatî te
minatı «sağlamak ve (bunu 'bir Ibütün olarak elö 
almak lâzımdır. Tarım işçilerinin yaşama (servi-
yelerini normalleştirmek, Onlar . isçilere sağla-
ıdığii'mi'z 'hakları vermek zıoruniluğuındaiyi'z. Temi
nat! a nn ıhede'fi; ülke içinde, değil Iböyle milyon* 
lara (baliğ olan (bir kütlenin, ıhiç, iama Ihilç kîm-
Isenin hoşlukta kalmamaısı olmalıdır. İmkânları-. 
•mız ve bütçeye tahmil edeceği külfet .gitbi tmü-
lâıhazalann dalha açık bir surette münakaşam 
ve tahlili 'gerekir kanaatindeyim. 'Bu tasarı île 
vatandaşların (bir Ikılsmının yarını teminaft altı
na alınırken, büyük İbir (kısmına da yarının de
ğil, 'bugünün dahi teminatsız olduğunu göster
mekteyiz. Tarım 'işçilerinin durumunu Ihep h l i -
yloruz. Sayın Bakan, «Tanım iş Kanunu olma
dığından, tarım isçileri ibu kanunun kaipsıamı-
na alınamadılar», 'buyurdular. Mulhlterem .arka
daşlarını, tarım işçileri dendiği za/man neyi kas
tediyoruz ve tarı'm isçilerinin durumu nedir? 
Bunu (bütün vuzuhu ile ve (bütün 'çıplaklığı itle 
ortaya atmak lâzımdır. Bugün tanım isçilerinin 
karşısında ibir iş veren mevcut değil mÜdir? 
Pancar (tarlalarında, çeltik tarlalarında, pamuk 
tarlalarında çalışan yüzlerce işçinin ılsitıralbını 
tahfif edehileıeek imkânlar naızarı dikkatle alına» 
maz mıydı ? "Ve nilhayet !bu kanunun .gerek^esitir 
de, 'bu 'kanun tasarıısı ile isos>a! ısigorta mefv-
zuatıımizın İbu ısigortaların llıuısu'siyeit vıe kapla
rına göre bir kanunda ıtoplaıımalsı ısiigortanm 
şümul saıhaısının ısıüratle ve kolaylıkla ıgenişleti-
lelbilmeisi, denilmek ısureltilyle bu kanunun ana 
'bir kanun şeklinde ifade edıld ğinıi görüyoruz. 
Ama., öyle inanıyorum ki, eğer Çalışma Bakan
lığı istemiş olsalardı evvelâ, ibu kanundan erv-
vel tanım işçileri kanununu pekâlâ çıkarabilir
lerdi. 

Mulhlterem arkadaşlarım, nAsbetten dalha mü
reffeh vaıziyettite olan Ibüyük şehirlerdıeOn işçiler 
rin İbu mevcut Ihaklanna ilıâveten (bunlara yeni 
ıhaklarm verilmesi el/bette ki, 'faydalıdır, lüzum
ludur. Ancak doğum yardımı yaptığımız işçi 
ailelerinin dunımunu ibir nazarı iltübara alıyo,-
ru!z, İbir de (Sayın Bakan !her hailde müşahede 
•etmişlerdir), pancar 'tarlalarının köşesinde do
ğum yapan, çeltik tarlalarının Üöşesindo doğum 
yapan, i akait İbu doğuma rağme •> her türlü itıfb-
>bi müdahaleden uzak kalıp, kucaısına yardım 
eden iş'çi ailelerini uzun bir ısüre dıçin hu hak
larından mahrum etmek (bence, (benim sosyal 
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dengedeki anladığım mânaya ve mefhuma uy
gun değildir. Bu bakımdan, Arayalsanm 48 nci 
maJddeısi, 'herkesin sosyal güvenlik hakkına sa-
Ihibolduğumu, bu 'hakikin sağlanmaisı ilcim sos
yal sigortalar ve sıosıyal yardım teşkilâtı kur
mak ve kurdurmanın Deıvletin ödevlerinden 
olduğunu tasrifti etmiştir. Şu nal e göre, «Iherlkes» 
Itaibirine IbiHbaıslsa Sayın Hükümetin dikkaifini 
çekmek isterim. (Bu, «dherkos», la/biri içerisinde, 
denge, 'en mühtacolama en evvelâ yardım edil
mek şeklinde, mütalâa edilmelidir. Evet, «her
kes».. Fakat, buna, Ibir sıraya konmak suretiy
le .gidilecekse pancar tarlasında çeltik Itarlasın-
Ida üiç lira, Ibeş lira yevmiye ile ıçalışan fakat 
Ibu'tün imkânlardan mahrum olan inşalara yar-
ıdıim eli u'zaltı'lalblflmelidir. Devletin yandım eli 
'bunlara uzatılmalıdır. Bu sosyal mevzularda 
Devletim ısaldece, çalışana ve çalıışltırana âmir 
mevknndıefcı' durumundan, «Sen vereceksin, sen 
vereceksin, Ibem de ıbunlan senin ihtiyaçlarıma 
takıs'is edeceğim.» seklindeki rolünden başka, 
Ibir ide bizzat iştiraki olmalıdır. Bugün Anaya
sanın eğer Ibir sosyal Devlet prensibi varışa, bu 
prensip iiçerilsi'nlde Devletin iştiraki de eMbetlbe 
ınevemlttur. 
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hu mütalâaları cerh eden en ufak bir hususa 
tesadüf edemedim. Yüzden fazla maddeyi ihti
va eden bu kanunun!, hele öncelik ve ivedilik 
ile görüşüldüğü de nazarı itibara alınırsa, böyle 
bir kanunun ekspres kanunu gibi görüşülmesi
ne gönlüm razı olmadı. Bu itibarla yüksek mü
saadenizle bu konuda ileri sürülen tenkidleri. 
burada nakledeceğim ve bu suretle Sayın Ko
misyonun bumılara buradan cevap vermesini de 
(tabiî kendileri 'kabul ederlerse) temin etmiş 
olacağım. 

(Bir tanesini-arz ediyorum : 
ıSosy al g ü v en 1 iğin dün ya tatbikatıma a olsun, 

düşünürler gözümde olsun en önemli! dalı va-
' tamdasın yaşlılığında muhtaç hale düşmesini 

önliyecek bir tckaüdiye ile ölümünde 'geri ka
lanlara onun yokluğumu maddi bakımdamı azal
tacak bir maaş bağlanması halidir. 

ıS'öz konusu tasarı mevcut işçi 'Sigortalan 
Kurumunu lâğvetmekte ve onun yerine (Sosyal 
••Sigortalar Kurumunu ihdas etmektedir. Te
minat 'bakımından gayet ufak farklar ile yeni 
rejim, eski işçi 'Sigortalan Kurumunun bir 
devamından ibarettir. Tatbik sahası balkımam
da n da yine Anayasamın bariz ödevi hafifletile
rek ele alınmış ve istisna maddeleri arasına : 

A) Devlet memurları (Yani Devlet Emekli! 
Sandığı mensupları), 

B) Askerlik 'hizmeti yapanlar (Yani hem 
Devlet Emekli Samdığıma, kem de Ordu Yar
dımlaşma Kurumuna dâhil olanlar), 

>C) Ziraatle iştigal edenler, 
(übi mevcut vatandaş sayısının büyük bir 

kısmını d işarda bırakan (maddeler ilâve edil
miştir. Bu nokta üzerinde ısrarla durmak ve 
yinıe günümüzün çelişme konusu öliam bir husu
su da, sırası gelmişken, anıklamak yerinde ola
caktır. 

Sosyal sigortalılar alanında bütün dünya
da iki türlü mecburi sigortaya raslanmaktadır. 
Bunların birincisi sosyal güvenliği sağlıyan 
sigortalar, ikincisi işçi sigortalarıdır, ingiliz
ce tabirleriyle birincisi «Social Security», ikin
cisi «AVorkmen's Compensation» dur. Birinci
si bütün vatandaşları kapsıyan ve Anayasamı
zın iştirak ettiği sosyal güvenlik sigortalan
dır. İkinci ise sadece bir sınıfı yani işçiyi em
niyet altına alan ve yaptığı iş dolayısiyle di
ğer vatandaşlardan değişik rizikolar taşıyan 
bir kütleye teminat sağlıyan bir sigortadır. 

Türkiye'de sosyal güvenlik maısra'flarının Ha
zine yardiimiyle beslenmesi için, Anayasanın 
53 noü maddesinde ileri sürülen memleketin ikti
sadi gelişmesinin ve Devletin malî kaynaklarının 
yeter derecelde bulunup (bulunmadığı husufeu, 
iyasama organının takdir yei kişine ıgiren bir 
'mesele ıhmakla (beraber, sosyal 'Sigortalar Ka
nun 'tasarlısında bu thiznıetlerim kismıem veya bâ
zı alhvalde verigi kaynaklarından 'gelem Devlet 
ısülbvanısdlyionları ile karşılanmaısı derpiş ve ka
bul edilmediğine göre burada sosyal güvenlik 
müessesesinıkı, millî gelirin, vatandaşlar arasın
da âdilâne tevziini temin mülâhazası varit, 
böyle bir nıaksadininevcut değil1 demektir. Bu 
ımülâhazıa Profesör Doktor Lûtfi Duran ve Pro
fesör Doktor ilhan Postacıoğlu tarafından ileri . 
sürülmektedir. Şimdi, hakikaten çok hayati ve 
çok önemli bir kanun görüşülürken, milletve
kili" arkadaşlarımıza her teşekkülden mütalâa
lar gelmektedir. Bunlar içerisinde üniversite 
profesörleri, bunlar içerisinde meslek teşekkül
leri ve bunlar içerisinde fert olarak bu konu 
üzerine eğilmiş 'insanların mütalâaları' vardır. 
Bendeniz tetkik ettim, bunlar komisyona da 
'gitmiştir. Gerekçede bu mütaılıâalann aksine, j 
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Herhalde bu iki terimin farksız oldıığı ileri 
sürülemez. 

Tekrar geriye dönelim ve yeni 'kurumun 
tatbik sahasını bir daha inceliydim. Yukarıda 
zikredikliği gibi Devlet memurları, askerler 
ve çiftçiler kurumun tatbik sahası d ışındadır
lar. Bunların haricinde bulunanlar ise zaten 
halen sigortalı bulunan işçiler ile bir de sigor
taya dâhil bulunmıyan özel sektör memurları 
ve esnaf, doktor, avukat gibi serbest meslek 
sahipleridir. Anayasamızın emri gereğince 
umuma şâmil ve sosyal güvenliği sağlıyacafk 
bir teşkilât ol marktan uzaktır. Diğer taraftan 
belirli bir sınıfın, belirli ihtiyaçlarına göre 
ayarlanmış bir teşkilât lâğvedilmekte ve bun
ların arasına rasgele şekilde özel sektör men
supları dağıtılarak kendine mahsus bir sigorta 
tekeli ihdas edilmektedir. Tabiî bunlar müta
lâalar. Bunları arz ediyorum, Komisyonun ce
vap vermesini istediğim için 

Görüşümü haklı çıkaran diğer bir husus da... 

TURAN ŞAHİN (Muğla) — Her milletve
kili, dolabına atılanları burada olunmaya kal
karsa bu işin içinden çıkamayız. 

TURHAN BİLGİN (Devamla) — Gezete de
ğil bu.. 

BAŞKAX — Müsaade buyurun, çok rica 
ederim. Milletvekili buradan istediği şekilde 
beyanda bulunur istediği şeyi okuyabilir. Çok 
rica ederim Sayın Şahin. 

TURHAN BtLGÎN (Devamla) — Şimdi muh
terem arkalaşlar, tenkide tahammülü olmıyan.. 

BAŞKAN —• Efendim lütfen cevap verme
yin. 

TURHAN BİLGİN (Devamla) — Cevap ve
receğim efendim müsaade ederseniz. Tenkide 
tahammülü olmıyan ve oturduğu yerden dai
ma sataşan insanlar şunu bilmelidir ki, bir 
milletvekili kendisine gelen bir mütalâayı be
nimser ve onu kendi mütalâası gibi de okuya
bilir, mehaz göstermemek şartiyle. Siz bunun ce
vabını... 

BAŞKAN — Sayın Bilgin rioa ederim, bir 
dakika. Bendeniz bunu, milletvekillerinin hak 
ve vecibelerini koruyan bir insan sıfatiyle, 
burada Sayın Şahin'e arz ettim. Bir de zatıâli-
nizin tekrar etmesine lüzum yoktur. Çok istir
ham ederim cevap vermeyiniz ve buyurunuz 
okuyunuz. 

TURHAN BİLGİN (Devamla) — Teşekkür 
ederim., 

Dünyanın hiçbir memleketinde sosyal gü
venliğin masrafı direkt olarak, ondan itsifade 
edenlere ve ettikleri istifadeye uıyigun oliarak 
yük'lenım.ıöm'ekteıdir. Sosyal güvenliğin, nnaısraf-
İarı, özel vergiler ve Devlet ıbült'çe|sinden yapı
lan 'tasarruflarla Ikarşıl'anm'alktadi'r. Halbuki 
yeni getirilen tasları îş/çi Sigortaları Kurumu 
Kanununu taJkilbetimiiş ve sağlanan teminatın 
(kargılığını taımamıen iş 'vereinlle işçiye yükle
miştir. Yani mütecanis bir sanıf için yapılan bir 
toplu anlaşmaya göre ücretler ödenmekte ve 
'karşılığında teminat alınmaktadır. Bu normal 
sigorta akdinde sosyal güvenlik anlamının ye
rine gelmiş olduğunu görmek kanaatimizce 
yanlış bir anlamdan başka 'bir şey olamaz. Şim
di muhterem arkadaşlar, inancımız bu neden
lerin şu beş noktada toplanabileceği yolunda
dır. Hakiki anlamda sosyal güvenliği sağlıya-
cak sigortanın tesisi için Hazinenin imkânları 
müsait değildir. Bundan dolayı gerekli vergi
lerin ihdası da politik bakımdan müsait bir du
rum arz etmemektedir. 

İkincisi; Devlet Emekli Sandığının da lağ
vedilerek yeni kuruma borç ve alacaklarının 
tamamiyle devri bir bakımdan politik ve idari 
tepkilere yol açacak, diğer taraftan da yeni 
kuruma 'karşılanması güç vazifeler yüklemiş 
olacaktır. Askerler için 27 Mayası takibeden 
günlerde kurulmuş ve yine mensuplarından 
prim toplıyan Ordu Yardımlaşma Kurumunun 
iki yıl içinde lâğvedilip Genel Sosyal Güvenlik 
Teşkilâtına devri de her halde günün politika
sına uygun olmıyacaktır. 

Ziraatle meşgul olan sınıf ise, bir yandan 
nüfusun ekseriyetini teşkil ederken diğer yan
dan da getireceği külfeti karşılamak için öde
me kabiliyeti gayet düşük olan bir kütledir. 
Memleket hastanelerine sahip bulunan Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığının tesisleri devra-
lınsa bile yine yeterli servisinin yapılabileceği 
gayet şüphelidir. Dolayısiyle bu hizmeti ileriye 
matuf sayarak bu sınıfı da istisnalar arasına 
almak düşünülmüş olsa gerekir. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, 'bütün Ibu 
mülâhazalar bir kenara, bu derece 'mühim ye 
hayatî bir kanun tasarısı, maddeler geldiği za
man da teker teker söyliyeeeğimiz üzere, iyi 
ibir tasniften iyi bir plânlamadan tamamen malı-
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rum 'bulunmaktadır. Umumıi kanunlar hüküm
leri ile irtibatı düşünülmemiştir. Hukukî ahenk 
bozulmuştur. Buna bir misâl olarak 71 ne i mad
denin (f) fıkrasını a<rz edeceğim. 71 ııei mad-
ıdenin (f) fıkrasında sigortalının ölümden son
ra doğan çocuğunun durumu Medeni Kanunun 
hükümlerine tamamen aykırı olarak, diğer ço
cuklardan farklı mütalâa edilmiş, «diğer hak 
sahiplerine hakları verildikten sonra bir şey 
kalırsa, sigortalının ölümünden sonra doğan 
çocuğuna verilir.» hükmiyle ölümden sonra do
ğan çocuk, haklarından mahrum edilmiştir. 
Oysa ki, Medeni Kanuna göre; ölüm tarihinde 
bir ıcenıin mevcutsa, sağ doğmanı şartiylc diğer 
çocuklarla tamamen aynı haklara sahiptir. Bu 
sebeple de mimsin paylaştırılması doğuma bı
rakılır. Diğer taraftan sigortalının ölümünden 
ısonra doğan çocuğu en küçük çocuğu olması 
itibariyle en ziyade himayeye muhtaçtır. Ölüm
den sonr'a doğan çocuğun durumunun diğerle
rinden farklı mütalâa edilmesi Medeni •Kanuna 
ve adalet ve nasafet kaidelerine tamamen aykı-
rıdsir. ölümden sonra doğan çocuğun tasarıda 
tasrihine hiç lüzum yoktur. Medeni Kanun hü
kümleri tesirini kendiliğinden iena edecektir. 

Tasarının dili de tatminkâr olmaktan çok 
uzaiktır. Cümleler gayrı vazıh re tekerrür eden 
kelimeler ve terimlerle doludur ki, mânayı ağır
laştırmaktadır. İstılahlara dikkat olunmamış 
aynı mefhumlar zaman zaman değişik şekilde 
ifade olunmuştur. Bazaıı munis olmıyan aşırı 
Türkçe kelimeler kullanılmıştır. Meselâ 82 ııei 
maddenin başlığı arda olarak kullanılmış, mad
denin metninde bu (kelime üzerinde ısrar edil-
miyerek müteselsil sorumluluktan bahsedilmiş
tir Müteselsil sorumluluktan bahsedilirken de 
aynı: zamanda «mütcselsillen sorumludur» de
nilmiştir ki «aynı zamanda» tâbiri tamamen i'u-
zulidir. Bu misâli vermekten kasdrm bu tasarı
nın dilinin ve yazılışının tatminkâr olmaktan 
uzak olduğunu belirtmek: içindir, i ler madde 
geldiği zaman bunlar hakkında ayrı ayrı, teker 
teker misâllerini arz edeceğim. 

Sosyal hayatımızdaki yeri pek mühim olan 
bu kanun tasarısınan gereği 'kadar hazırlanma
dığını, bilhassa Anayasanın 48 ııei maddesine 
uygun, o espiride bir kanun tasarısı halinde 
getirildiği iddiasının katiyen varidol matlığını, 
tasarımın Komisyon tarafından geri alınarak 
memleket gerçeklerine, realitelerine uygun ola

rak yeniden tanzimini ve bu kanunun yeniden 
hazırlanmasın; temin etmek üzere bir takrir 
takdim. edeceğimi arz eder, beni müsamahayla 
dinlemek lûtl'unda bulunan muhterem arkadaş
larıma bilhassa teşekkürlerimi sunarını. (Al
kışlar.) 

BAŞKAN — Karadeniz Teknik Üniversitesi 
adiyle Trabzon'da bir üniversite kurulması hak
kındaki kanun tasarısına oy vermiyen arka
daşlarımız lütfen oylarını kullansınlar. 

Oylama muamelesi bitmiştir. 
Lütfen kupaları kaldırınız. 
»Şahısları adına söz istiyen başka arkadaş

larımız bulunmamaktadır. 
Komisyon adına Sayın Şeref Bakşık. buyu

runuz. 
(1 B(Jİ( M KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 

BAKŞİK (İzmir) — Sayın Başkan, sayın ar
kadaşlar, gerek grupları adına, gerek şahıs
ları adına konuşan muhterem arkadaşlarımızın 
tenkid ve temennilerine komisyon adına cevap 
vermek istiyorum. 

Daha. evvel konuşan Sayın Çalışma Bakanı, 
cevaplandırılması gerekli birtakım hususları 
cevaplandırmış olmakla komisyon sözcüsünün 
yükünü bir hayli almış oluyorlar. Bununla 
beraber Sayın Bakan tarafından cevaplandı
rıl tu ıvan veyahut da cevaplandırılmış olmakla 
beraber komisyonca ilâvesini lüzumlu gördü
ğümüz hususları Yüksek Heyetinize arza, ça
lışacağım. 

Son konuşan Sayın Turhan Bilgin arka
daşımızın dışında konuşan arkadaşlar (ko-
misoyııuııuz memnuniyetle tesbit etmiştir ki) 
tasarı hakkında heyeti umumiyesi itibariyle 
müspet fikir sahibidirler ve tasarı hak
kında. umumiyetle destekleyici ifadede bulun
muşlardır ve ta.vır takınmışlardır. Gerçekten 
muhterem arkadaşlarım, biz bu tasariyle Ana
yasanın 48 ııei maddesiyle Türk yasama Mec
lislerine verilmiş olan ..direktifleri büyük öl
çüde yerine getirmiş olmaktayız. Bundan 
başka, ayrıca plân hedeflerini büyük ölçüde 
tahakkuk ettirme bakımından da büyük ölçü
de mesafe katedilmektedir. Bu arada bilhassa 
sayın arkadaşım İhsan Ataöv'e cevap vermiş 
olayını, tasarı sadece isim değiştirmiş olmak
tan ibaret değildir. Tasarı sadece isim değiş
tirmemiş, hakikaten gerçekten büyük birtakım 
haklar getirmiştir. Bu hususu uzatmamış olmak 
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için kısaca arz etmek istiyorum. Biliyorsunuz 
mevcut Sosyal Sigorta mevzuatı 4772, 5502 ve 
6900 sayılı kanunlarla sağlanmış ve bu ka
nunlar 3008 sayılı Kanuna paralel bir sistem 
kabul etmiştir. Yani 3008 sayılı îş Kanununa 
tabi iş yerinde çalışanları Sosyal Sigorta mev
zuatına almaktadır. Biliyorsunuz iş Kanunu 
ikli temel istisna koymuştur. Birisi işçi vasfı 
bakımından, diğeri iş yeri vasfı bakımından. 

'işçi vasfı bakımındım bir, iş Kanununa tabi 
müstahdemlerin dışında bütün fikir işçilerine, 
bir do 5953 sayılı Kanuna tabi, bütün fikir 
işçilerinin dışında kalan, sadece işçiye inhisar 
ettirmiştir. Yeni tasarı beden işçisi, fikir iş
çisi, gibi suni bir tefriki kaldırmış ol
makla Sosyal Sigorta mevzuatı bakımın
dan büyük bir genişleme kaydetmiş bulun
maktadır ki.'bu kadar geniş bir hak getiren, 
hak genişlemesi yapan bir tasarının sadece 
isim değiştirdiğini iddia etmek zannederim 
doğru olmıyacaktır. 

Bundan başka ayrıca iş yeri vasfı bakı
mından, yani dört bâzı ahvalde 10 işçi çalıştır
ma ölçüsüne göre yine nıer'i mevzuatın tat
bik ettiği muhtelif Bakanlar Kurulu teşmili 
kararlarına rağmen yine dar sahada kararla
rına rağmen mevzuubahsedilen mazereti tahdit 
zarureti, tutulan bu tahdidi de yeni getirilen 
tassın kaldırılmış olmaktadır. Gerek işçi adedi 
bakımından gerek işçi tarifi bakımından müs: 
fakil bir esas kabul etmekle, sigortalı zümresi
ni. büyük.ölçüde genişlemektedir ki, bütün bu 
genişletmeye rağmen, tasarının sadece isim 
değiştirdiğini iddia etmek zannediyorum hak
sızlık olacaktır. 

Bundan. Başka sayın arkadaşlarım, halen 
birtakım özel yardım sandıklariyle idare edil-
ın'ekte olan Devlet Demiryolları işçilerinin de 
bu kuruma ithali için hazırlıklar yapılmakta
dır. Uzman kadrosu bakımından tasarı ha
zırlanmış gibidir. Ayrıca askerî fabrikalarda 
çalışan işçilerin de Sosyal Sigorta içine so
kulması için de hazırlıklar ilerlemektedir. 

Bundan başka tarım işçileri bahsinde Sa
yın Turhan Bilgin arkadaşım bâzı hususlar 
üzerinde durdular. Halbuki Sayın Bakan zan
nediyorum ki, yeter izahatı vermişlerdi. Ta
rım işçilerinin elbette iş vereni vardır. Ama 
tarım işçisi vasfının tesbit edilmesinde, bir
takım dağınık işletmeler halinde olması, kü-
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çük işletmeler halinde olması 'hattâ tarım iş
çisi kavramını tesbitteki birtakım fiilî zorluklar 
isler istemez etraflı ıbir hazırlık yapmıya Hü
kümeti mecbur etmektedir. DBu noktada da Hü
kümet etraflı surette hazırlanmaktadır. 

Bundan başka ayrıca plân hedeflerine daya
narak serbest işçilerin, esnafın da sosyal sigorta 
düzenine alınması bakımından hazırlıklar var
dır. Bunlar sosyal sigorta düzenine sokulacaktır. 
([örülüyor ki, etraflı 'bir surette hazırlık var
dır. Bütün bunlar sadece bir isim değişikliğim
den ibaret değildir. Birtakım temel haklar ge
tirmektedir. Geniş bir vatandaş kütlesini sigor
talı zümresine sokmaktadır. Bilhassa sayın ar
kadaşlarım, evvelki tatbikatta işçiler bakımından 
ıbüyük bir haksızlık vardı. Meselâ dört işçinin 
aşağısında işçi çalıştıran iş yerlerindeki işçiler 
sigortaya bağlanamıyorlardı. Bu farklılık bu ta
sarı ile kaldırılmış olacaktır. 

Sayın arkadaşlarım, bundan başka ihsan 
Bey arkadaşımın, serbest hekimliğin ihdası ba
kımından yani sigortalının, sigorta hekiminin dı
şında hekim seçebilmesi hakkının tanınimaması-
nı istiyen görüşüne cevap vermek istiyorum. 
Haddizatında her yerde kabul edilmektedir, ki 
sigorta hekimliği ayrı birtakım mevzuat 'bilgisi 
istiyen, ayrı bir hususiyet istiyen bir hekimlik 
branşıdır. Bu itibarla hastanın sosyal sigorta 
kurumıuna bağlı hekimlere tedavi ettirilmesi bu 
işin mahiyetinden gelen bir zarurettir. Kaldı ki 
işçiler, sigorta hekimleri arasından istediği he
kimi .seçmekte senbestir. Ayrıca bunda (Sayın 
Çalışma Bakanı da anlattılar) suiistimal edilme 
korkusu mühimdir. Hattâ hugün, hekimler Sos
yal Sigorta Kurumuna bağlı olduğu halde ıgeniş 
«urette suiistimal olmaktadır. Bilhassa, istatis
tikler gösteriyor ki, meselâ, bir Fenerbahçe-Ga-
latasaray .maçının yapıldığı günde geniş bir isti
rahatı i kütlesi meydana çıkmaktadır. Yani he
kim sigortaya bağlı olduğu halde Fenerbahçe-
Galatasaray maçında dahi istirahati 'alabildiğine 
geniş tutacak şekilde, bu ölçüde imkân verirken, 
bu düzen bunu serbest hekim haline getirdiğiniz 
zaman büsbütün suiistimal edileceği açıktır. 

Devletin prime iştirak meselesine gelince; 
bunu da Sayın Apaydın, Sayın Ünal, Sayın Sil
gin arkadaşlarım istediler. Gerçekten Batıdaki 
temayülde bu. Hom de o derecede ki, primler, 
iş veren ve Devlet arasında taksim edilir 'haliç 
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Bundan başka, tasarı, yalnız işçileri değil, 

sigortalının eş ve çocuklarını da kapsamı içine 
almaktadır. Eş ve 'çocukların da işçi olacağı ke
sin surette iddia olunaımıyacağına göre demek ki 
sadece işçi zümresinin değil, gerek bugünkü şek
liyle ve 'gerekse yakın zamanda kaydedeceği ge
lişmeler balkımmdan sadede işçiyi değil büyük 
bir vatandaş grupunu içine alacak olan bu tasa
rının dar bir zümreye inhisar ettiğini iddia ede
rek, işçi Sigortaları Kanunu olarak kabul etme
nin doğru olmadığı kanaatindeyiz. 
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gelmektedir. Ama Hükümetin görüşü şudur ve 
buna Komisyon da katılmaktadır. Vergi nihayet 
İbütün vatandaşlardan alınmaktadır. [Bugün sa
dece vatandaşın % 10 unu kapsıyan bir sosyal 
sigorta düzenine ibütün vatandaşlardan alınan 
vergilerin aktarılması hâdisesinin haddizatında 
bir sosyal adalet fikrini zedeliyeceği düşüncesi 
hâkimdir. Sosyal .sigortanın yayıldıkça ve arzu 
edilen yayılma noktasına vardığı zaman, ayrıca 
buna 'Devletin prim yolu ile iştirakini Hükümet 
uygun görmemektedir. Komisyonun bu görüşe 
ikatılm asının sebebi şudur ki, bütün bu sosyal 
sigorta hizmetleri işçi sayılacak olan vatandaş
lara hitabeder. Nihayet bir vatandaş işsiz kal
dığı zaman, bir iş yeri ile, bir akille bağlı ola-
imıya cağına göre, bu kanundaki mevcut haklar
dan da mahrum kalacak demektir, iktisadi ha
yatımızda, işsizlik te bir hayli geniştir. Devlet 
alabildiğine yatı mm 1 arla iş hayatını açmakta, iş
sizlik seviyesini 'düşürmeye çalışmaktadır. Dev
let primlere •doğrudan doğruya iştiralk etmese 
dahi yatırımları genişletımek suretiyle, ibu sos
yal güvenlik hareketine dahil geniş bir vatandaş 
kütlesi dolaylı surette bu imkânla.rdan faydalanı-
lablliyor demektir. 

Sayın arkadaşlarım, ayrıca, İhsan Ataöv ar
kadaşımı bu 'Sosyal Sigortalar Kanununun işçi 
ıSigortaları Kanunu şeklinde olmasını istiyor. 
Şimdi, biraz önce anlattığım gibi, haddizatında 
merî mevzuat dahi sadece işçiyi hedef tutmaz. 
îş Kanununun 101 nci maddesi iş Kanununa 
tabi iş yerlerinde müstahdem olanların 'dahi si
gortalı olacaklarını vaz'etmiştir. Şu halde haddi
zatında merî mevzuata ıgöre dahi yalnız işçi de
ğil, işçi sayılmıyan ımüstatıdemler de İni kanu
nun şümulüne dâhildir. Kaldı ki, ayrıca getir
diğimiz tasarı ile fikir ve beden işçisi tefriki 
kaldırılmaktadır. Ayrıca yine plâna uyarak ser
best sanat erbabını, esnafı dahi bu sosyal sigor
ta düzenine alacağız. Haddizatında işçiden gayrı 
zümreleri içine aldığı halde bundan başka ile
ride plân hedeflerine göre Emekli Sandığını da
hi içine almaktadır. Demek ki Sosyal Sigorta 
Kanunu aslında sadece muayyen bir zümreyi 
hedef tutmamaktadır. Kal d iki, plân işçi Sigor
taları Kurumunun sadece bir zümrenin malı imiş 
gibi görülmesini bir tenkid konusu yapmıştır, 
bunu bir eksiklik kabul .etmiştir iki, bu husus dü
zeltilmiş olmaktadır. 

ıSonra ayrıca banka, sigorta şirketleri veya 
odaların özel sandıkları ile ilgili konuda bâzı 
arkadaşlarımız, Hükümetin geçici 20 nci mad
desinin muhafazası suretiyle, komisyon teklifi
nin değiştiri'lmesini istediler. Bu, üzerinde etraf
lı surette konuşulacak bir konudur. Komisyonu
muz tümü üzerindeki konuşmaları uzatmak iste
miyor. Esasen etraflı bir surette konuşulacağı 
ve birtakımı münakaşalara yol açacağı anlaşılan 
bir maddedir. Bu itibarla birtakım tekrarlara 
sebebiyet vermemek için bu noktadaki müzake
releri komisyon sözcüsü olarak maddesine bırak
mayı uygun görüyorum. Ancak »şunu kısaca arz 
etmek isterim ki Hükümet tasarısının geçici 
20 nci maddesini kaldırırken Anayasaya bağlılık 
fikri ve plâna saygı düşüncesi hâkim olmuştur. 
Hiçbir surette personelin haklarını ellerinden al
mak düşünülmemiş, aksine teminata bağlamak 
düşüncesi hâkim olmuştur ve bunlar sağlanmış
tır. 

Sonra, sayın arkadaşımın, isim üzerindeki 
talebine cevap olarak arz edeyim. Hattâ birta
kım yabancı memleketlerde de bu yolda olduğu
nu Sayın Ataöv arkadaşımız söyledi. Doküman
lar bunun aksi Yunanistan'da Sosyal Sigorta
lar sistemi adını alır. Fransa'da Sosyal Güven
lik Kanunu, italya'da. Sosyal Sigorta sistemi, 
Avusturya'da Sosyal Güvenlik sistemi, Belçika'
da Sosyal 'Güvenlik sistemi, ingiltere'de Millî Si
gorta sisiteoıi, 1 vüksemburg'da Sosyal Sigorta 
sistemi Görüyorsunuz ki, işçi tâbiri yoktur ta
mamen şümullü bir kelime içine alınmıştır. 

Sayın ihsan önal arkadaşımız Adalet Par
tisi Meclis Grupu adına .yaptığı konuşmada bu 
tasarı ile sigorta primlerinde işverene haksız
lık edildiğini ileri sürmüştür. Aslında Komis
yon bunu da gerçeğe uygun bulmamaktadır. Ve 
bilhassa Batı ile ımukayese edildiği zaman arka-
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dağımızı lıaMı bulmak mümkün değildir. Bir ani- I 
sal arz edeyim. İtalya'da ihtiyarlık sigortasında 
iş veren % 10,5, sigortalı % 5,25 verir. Bizde 
ise % 6 iş veren, % 5 sigortalı veriyor. Görü
yorsunuz ki, İtalya'da iş veren aşağı-yukarı bir 
misli fazla veriyor. Hastalık, analık sigortası da I 
böyle, iş veren, % 6, sigortalı % 1.5. Meselâ 
Fransa'da iş veren % 13,5 sigortalı % 7. Gö
rüyorsunuz ki, Batıdaki tatbikatta da örnekler, 
misâller alındığı zaman bizde iş verenin yükü 
olmadığının, bunun tam aksine 'hafif okluğunun 
iddia edilebileceği kabul edilir. Ama gerek Hü
kümet, gerek Komisyon bilhassa kalkınmaya gir
miş bir memleket olarak, özel sektör sermayesin
de bir menfi etki yapacağı ihtimaline dayanarak 
mevcut sigorta nisbetlerini mahdut tuttuk. Sa
dece eş ve çocuklarına teşmil ettiğimiz için has
talık sigortasında '% 4 aldık. % 8 le % 4, yani 
% 2 şer artma yaptık. Bunun dışında bilhassa 
uzun vadeli sigorta dallarında hiçbir zam getir
miş değiliz. Ve Batı ile mukayesesinde görüldü
ğü üzere Sayın Adalet Partisi Grupu adına ya
pılmış olan konuşmaların tamamen aksine, iş ve
renin yükü hafif tutulmuştur. -Hattâ, bilhassa 
işçiler tarafından ileri sürüten bir karşı iddia 
vardır. Denilir ki iş veren nihayet primi mali
yetine yüklemektedir. Adında kendisi ödeme
mekte müstehlike ödetmektedir. Hattâ işçinin 
dahi ödediği primin, dolaylı bir surette müsteh
lik olarak, kendisine sonradan ödetildiği iddiası 
vardır. ı 

Sayın Turhan Bilgin arkadaşımın, tasarının 
hukuk tekniği bakımından büyük hatalar içinde 
bulunduğu, hukuk ahenginin bozulduğu husu
sundaki iddialarına iştirak etmiyoruz. Bahset
miş olduğu bir ıiiki kelimeyi, maddelerde yeri gel
diği zaman bizi ikna edebildikleri müddetçe, dü
zeltme kabildir. Sonra, falan maddenin başlığın
da «arda» kelimesi var diye de bir tasarının 
sisteminin bozulduğunu iddia etmek gülünçtür. 
Nihayet, bunu maddesinde görüşürüz, bizi ikna 
ederlerse memnuniyetle kabul ederiz. 

Bu tasarının geniş birtakım halklar getirdi
ğini kesinlikle ileri sürebiliriz. Daha ikna edici 
alabilmek için bir iki misal vererek huzuru- I 
nuzdan ayrılmak istiyorum. I 

Sayın arkadaşlarım, mevcut 6900 sayılı I 
Kanuna göre meri mevzuat ile bu tasarının • 
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getirdiği yeniliklerin küçük bir mukayesesini 
yapmak istiyorum. 

İlk yıl ayda 225 lira kazanan, aylık kazancı 
her yıl 25 lira artan ve bu suretle ol nei ça
lışma yılında aylık kazancı 975 liraya baliğ 
olan bir sigortalı bugünkü nıer'i olan mevzua
ta göre ihtiyarlık aylığı olarak M00 lira al
maktadır. Bu tasarıya göre 450 lira alacak
tır. Demek ki, ihtiyarlık sigortası bakımın
dan % 150 gibi bir artış vardır. Meselâ malu
liyet aylığı bakımından, yine ilk yıl ayda 500 
lira kazanan, aylık kazancı her yıl 25 lira ar
tan ve bu suretle 5 nei çalışma yılında aylık 
kazancı 600 liraya baliğ olan maluliyet sigor
tasına tabi olan bir vatandaşa mer'i mevzuata 
göre 192,5 lira bağlanırken mevcut tasarıya 
göre 275 lira bağlanacaktır. Görülüyor ki, 
miktar bakımından mühim bir artış vardır. 
Bundan başka, meselâ geçici bir 17 nei mad
de. kabul ettik; buna bağlı cetveller vardır. 
Getirdiğimiz hakları yalnız yürürlük tarihin
den itibaren değil bu cetveller vasıtasiyle geçi
ni iş sigortalılara da tatbik ediyoruz. Meselâ 
1954 te misâl olarak 400 lira aylık kazanç 
üzerinden ayda 140 lira gelir bağlanmış bir 
sigortalının bu geliri, bu tasarı ile 2,5 misli 
artacaktır. Bu suretle 140 lira 350 liraya yük
selecektir. görüyorsunuz ki bu tasarı etraflı 
ve esaslı haklar getirmektedir. Sigortalı züm
resini bir hayli geniş tutmaktadır. Arkadaşla
rımın ifade ettikleri hususlar, yerinde ise mad
delerinde düzeltmek mümkündür. Bı itibarla 
maddelere geçilmesini yüksek heyetinizden 
saygı ile rica ediyorum. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Komisyon 
sözcüsünden bir sual sormak istiyorum. 

-BAŞKAN — Buyurun, 

TVRHAN BİLGİN (Erzurum) -Komisyon 
sözcüsü komisyon adına konuşurken, gülünç, 
kelimesini kullandı. Acaba bunu nasıl izah 
ederler? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEKEF 
BAKŞ1K (Devamla) — Bunu ben yersiz bul
maktayım. 

BAŞKAN' — Efendim; Plân Komisyonun
da açık bulunan üyelik için yapılan seçimin 
sonucı gelmiştir; okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Plân Komisyonunda açı'k bulunan üyelik 
için yapılan seçime (193) zat (katılmış ve ne
ticede aşağıda isimleri yazılı üyeler h'izala-
rnıda gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olınur. 

Üye Üye 
Kütahya Kayseri 

Ahmet Bozbay Mehmet Göker 
Üye 

Erzurum 
Turhan Bilgin 

Muhlis Ete 192 
Boş pusla 1 

3 . 9 . 1963 O : 1 
BAŞKAN — Gerekli çoğunluk sağlıyama-

•(lığından gelecek birleşimde seçim tekrarlana
caktır. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trab
zon'da bir üniversite kurulması hakkındaki 
6594 sayılı Kanuna ek ikamın tasarısının tü
mü hakkini a yapılan açık oylamaya 158 sa
yın üye 'katılmış, 1 çekinser oya mukabil, 157 
ıkabıi'l oyu kullanılmıştır. Gerekli çoğunlık 
sağlanamadığından gelecek birleşimde oyla
ma tekrarlan a çaktır. (Ekseriyet yok, sesleri) 

Vakit gecikmiş bulunduğundan, 4 Eylül 
1963 Çarşamba günü saat 15 t e toplanılmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,35 
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Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trabzon'da bir üniversite kurulması hakkındaki 6594 sayılı 

Kanuna ek kanun tasansma verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı yoktur.) 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
M. K. Küçüktepepmar 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Bülent Ecevit 
Muhlis Ete 
ismail Gence 
Mehdi Mıhçıoğlu 

ANTALYA 
Etem Agva 
îhsan Ataöv 
»afet Eker 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoglu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
i l C/VİJ.1-U XTX'LİX VÂ11 1 

İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Fennî Islimyeli | 

Üye sayım : 450 
Oy verenler : 158 

Kabul edenler : 157 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 283 

Açık üyelikler : 9 

[Kabul edenler] 
1 BOLU 

Ahmet Çakmak 
Kâmil İnal 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Cevdet Perin 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

! ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi incesulu 

DENİZLİ I 
Mehmet Çobanoğlu 
Remzi Şenel 

EDİRNE 
tlhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 1 

1 Cevat Dursumoğlu 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
tbrahim Cemalcılar 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz* 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ahmet Sırrı Hocaoğln 
Sekip inal 
Saki Zorlu 

İÇEL ı 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Denmancı 
Celâl Kılıç 
thsan önal 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Lokman Başaran | 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak | 

1 Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekinel 
Sabri Vardarlı 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Ziya Hanhan 
Şinasi Osuna 
Lebit Yurtoğlu 

KARS 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Ali özdikmenli 
ismail Hakkı Yılamlı-
oğılu 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gürkan 
Abdüssamet Kuzucu 
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Rüştü özal 
Fakih özlen 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
lliimı liken 

MARAŞ 
Ali Hüdayioğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
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Cevdet Oskay 
Tuıan Şahin 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Ruhi Soy er 

ORDU 
Refet Aksoy 
Ferda Gül ey 
Arif Hikmet Onat 

SAKARYA 
Yusuf Ulu soy 

SAMSUN 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveoi 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
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SİNOP 

Mahmut Alicanoğlu 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Mahmut Vural 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Nazmi ökten 

Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanb 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
ibrahim Bulanalp 
Ahmet Taihtakılıç 

YOZGAT 

Veli Uyar 

ZONGULDAK 

Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

[Çehinser] 
ANKARA 

ihsan Köknel 

[Oya katîlmiyanlar] 
ADANA 

Has&n Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinçer (B.) 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özoan 

Rıza Polat 
AMASYA 

Reşat Arpacıoğlu (I.) 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener (I.) 

ANKARA 
i. Rüştü- Aksal 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar (B.) 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Mustafa Kemal Erkovan 
ibrahim Si'tikı Hatipoğj'u 
İbrahim imirzalıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Ilyas Seçkin ı(B.) 
Ahmet Üsıtün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

Abdülhak Kemal Yörül* 
(B.) 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolalk 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 

Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal (I.) 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş (I.) 

BOLU 
Zeki Balıtacıoğlu 
Turgut Çulha (I.) 
Kemal Demir 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Nadiir Yavuzıkan 
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BURSA 
Hikmet Akalın 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktenı (iB.) 
Ekrem Paksoy 
Mustafa Tayyar 
İsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
Necmd ökten (B.) 
İhsan Tom'buş (1.) 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
İsmail Ertan 
İbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu (B.) 
Hilmi Güıdoğan 
Reca.i tsikenderoğlu 
Vefik Piriçcioğlu (B.) 
Alp Doğan Şen (1.) 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özogul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu. (B. 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Gıyasettin Karaca 
Tahsin Telli 
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ESKİŞEHİR 

Şevket Asbuzoğlu 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ndzamettin Erkmen 
İbrahim Eteni Kılıçoğlu 
Ali Köymei) 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğln 
Abdullah Çilli 

İÇEL 
Mazihar Arıkan 
Burhan Bozdoğan (1.) 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Mahmut Rıza Bertan 
(1.) 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
(B.) 
Muhiddin Güven (1.) 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz (B.) 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem (t.) 
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Vahyi özarar 
llhami Sancar (B.) 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker (1.) 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yol aç 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
AH Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Etagıp Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm (1.) 
Hasan Erdoğan 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
İhsan Şeref Dura (B.) 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özımen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu (î.) 
Süreyya Sofuoğlu (1.) 

KONYA 
Kemal Ataman (1.) 
İrfan Baran 

thsan Kabadayı* 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin (Bşk.V.) 
Fakih özfakih (1.) 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Rauf Kıray (1.) 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü (Başbakan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Nusret Köklü (1.) 
Hurrem Kubat 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan ' 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Bfiydıır 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Asam Eren (1.) 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 
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ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
a.) 
Ata Bodur (1.) 
Orhan Naim Hazinedar 

(t) 
Sadi Pehlivanoğlu (1.) 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican (B.) 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan (1.) 

M. Meclisi B 
SAMSUN 

Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Bahri Cömert 
Hâmit Kiper 
tlyas Kılıç 
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Hüseyin Özalp (1. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT MiıAl ıV A 

Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Güner Sarısözen 

[Açık w 
Aydın 
Erzurum 

Hatay 
İstanbul 
Kocaeli 

1 
1 

1 
1 
1 

1 Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Zeyyalt Kocamemi (î.) 
Reşit önder 
Ali Rıza Ulusoy (1.) 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli (î.) 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü (î.) 

/elikler] 
Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 

__ 
Yekûn 3 

URFA 
Kemal Badılh 
Kadri Erop-an 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
îhsan BedirhanoğlU (1.) 
Muslih Görentaş (1. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu (1.) 

YOZGAT 
tsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (Î.Ü.) ( t ) 

ZONGULDAK 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

YÜZ YlRMİDOKUZUNCU BÎRLEŞÎM 

3 . 9 . 1963 Sah 

Saat : 15,00 

I 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Plân Komisyonunda açık bulunan üye
lik için seçim 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 

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

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-
lu'nun, Eskişehir Basma Fabrikası Anonim Şir
ketinin ne sebeple 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 il
çe olmaması sebebine dair, İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/551) 

6. —İstanbul Milletvekili Vahyi özarar'ın, 
İstanbul'un Sağmalcılar köyü ile Göktepe na

hiyesinin su ihtiyacının halli için ne düşünüldü
ğüne ve bu yerlere birer sağlık merkezi açılma
sına lüzum görülüp görülmediğine dair İmar ve 
İskân Bakanından sözlü sorusu (6/582) 

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

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

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

10. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesizin, ormanların korunması ve orman böl
gesinde yaşıyan vatandaşların geçimlerinin te
mini için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Tanm 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-
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lanna 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'nın, 
CENTO Andlaşmasma 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'm, 
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 
Çilesizin, 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'mn yeniden ilçe ^aline getirilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair İçişleri Ba 
kanından sözlü sorusu (6/599) 

19. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça'-
nın Dinamit ve trol ile balık avlamanın önlen
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Tarım 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/6Ö1) 

20. — Edirne Milletvekili îlhami Ertemin, 
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 cezaları hakkında ne dü
şünüldüğüne dair İmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/605) 

, 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 îhsan Ataöv'ün, 
Elmalı - Fethiye yolunun geçide açılması ve El
malı Karagöl'ünün kurutulması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/611) 

28. — Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün, 
Antalya Devlet Hastanesinin, 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, tpsala Karpuzlu köyünde oturan Nazmi 
Baş'm 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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82. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, I 

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

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

34. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
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'm 
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 İnceler'in, 
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) 

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

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

40. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
memleketimizde istihsal edilen palamut miktarı
na ve bunun nerede istihlâk edildiğine dair Ta
rım ve Ticaret Bakanlarından 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 
(6/628) 

42. — İsparta Milletvekili Ali İhsan 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
ın, memleketimizde, son beş yıl içinde, ne kadir 
difteri ve boğmaca vakası olduğuna ve bu ha* 
talıklardan kaç çocuk öldüğüne dair Sağlık re 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/628) 

44. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım
ın, 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 Kaı|a-
ca'nm, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölgele
rinde, 1962 yılı içinde çiftçi ve muhtaç halka 
dağıtılan hayvan yemi ve buğday bedellerinin 
affının düşünülüp düşünülmediğine dair Tarım 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu. (6/631) 

47. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
halk tarafından sabun yerine kullanılmakta 
üulunan 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. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinog 
lu'nun, pancar fiyatlarının artırılması hususim 
da ne düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/635) 

51. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytincjg 
lu'nun, hububatın bugünkü satış fiyatiyle ilerde 
tesbit olunacak satış fiyatı arasında bir fark 



olup olmıyacağina dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/636) 

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

03. — 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 Milletvekili 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 Ünsal'm 
Kartal Kaymakam Vekilliğine tâyini sebebine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/640) 

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

57. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, kaç ilçede tekel memurluğu ol
madığına dair Gümrük ve1 Tekel Bakanından 
sözlü sorusu. (6/642) 

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

59. — Giresun Milletvekili İbrahim 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'mn, 
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
rım Bakanından sözlü sorusu. (6/646) 

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

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

65. — İzmir 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 
İmar vs 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 
Bakanından sözlü sorusu (6/651) 

67. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın, Çorum İlinde, 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 alınan ücretlere dair Ulaştırma Baka
nından sözlü sorusu (6/654) 

70. — İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bertan'ın, Basın İlân Kurumuna alınan 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 İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/656) 

72. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Avrupa'daki işçilerimizin gönderdikleri 
dövizin hangi kur üzerinden Türk parasına 
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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 yenile
nin sebeplerine ve sporcuların 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 
iskân Bakanlarından sözlü sorusu (6/861) 

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) 

78. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun, Emniyet Genel Müdürü İhsan Araş'm gö
revinden alınması sebebine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/663) 

79. — İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bertan'm, hazırlanmakta olan 1964 malî yılı 
bütçesiyle eski emekli, dul ve yetimlerin ay
lıklarına bir zam yapılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/664) 

80. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Seçim Kanunlarının kabulü münasebe
tiyle 18 . 7 . 1963 günü verilen kokteylin mas
raflarının nereden ödendiğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/665) 

81. — Samsun Milletvekili Uyas Kılıç'm, 
4343 sayılı Kanunun 27 ilâ 31 nci maddelerinin 
değiştirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/666) 

82. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, 
Bilecik ili İnönü bucağının Eskişehir iline bağ
lanması sebebine ıdair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/667) 

83. — Edime Milletvekili Fahir Giritlioğhı'-
nun, Meriç nehri üzerinde yapılmakta olan şed
deler sebebiyle Yunanlılarla mübadele edilen 
Türk topraklarına dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/668) 

84. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Meriç nehri üzerinde inşası düşünülen köp
rü şeddeleri proje işinin itmam edilip edilmedi
ğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/669) 

85. —- Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Tekirdağ İpsala hudut yolunun inşaatının 
ne zaman bitirileceğine dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu. (6/670) 

86. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, 1963 - 1964 ekim mevsimi suni gübre ihti
yacının ne suretle sağlanacağına dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu. (6/671) 

87. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Edirne ilinde süt endüstrisi kurulması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/672) 

88. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
çiftçilerin sattıkları mahsullerin bedelinin acele 
olarak verilmesi ve mallarının daha seri alın
ması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/673) 

89. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
memleketimizin bâzı bölgelerinde görülen şap 
hastalığının önlenmesi konusunda ne gibi ted
birler alındığına dair Tarım ve Ticaret Bakan
larından sözlü sorusu. (6/674) 

90. — Ankara Milletvekili İbrahim İmirzalı-
oğlu'nun, Tarım alet, makina ve yedek parçala
rının zamanında temin edilmesi için neden vak
tinde tedbir alınmadığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/675) 

91. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Edirne ili dahilindeki köy muhtarlıklarının 
teftiş ve murakabelerinin yapılıp yapılmadığına 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/676) 

92. — Niğde Milletvekili Mehmet Altmsoy'-
un, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünce 
satınalmmasma karar verilen 33 dizel lokomo
tifi için kaç firma tarafından teklif verildiğine 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/677) 

93. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Çamlıdere Kaymakamının başka bir ilçeye tâ
yini işinde bir şikâyet bulunup bulunmadığına 
dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/678) 



94. — Ankara Milletvekili İbrahim İmirzalı-
oğlu'nun, mevcut çelik siloların durumuna ve 
arazi üzerine alımı yapılacak veya yapılmış hu
bubat miktarına dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/679) 

95. — Ankara Milletvekili İbrahim Imirzalı-
oğlu'nun, Toprak Mahsulleri Ofisi alım merkez
lerinin mesaisi, alım bedellerinin gününde öden
mesi ve tüccara kredi sağlanması konularında 
alınmış veya alınacak tedbirlerin neler olduğu
nun bütün yurda ivedilikle duyurulmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/680) 

96. — Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliya-
oğlu'nun, Örfi İdarenin kısaltılmasının veya bir 
daha uzatılmamasınm düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/681) 

97. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
komünistlerle bâzı aşırı solcu unsurların bozucu 
ve bölücü faaliyetleri karşısında her hangi bir 
tedbir alınmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Millî Eğitim ve İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/682) 

98 Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Trabzon ili Araklı ilçesi Fındık satış Koo
peratifi seçim sonucu hakkında Bakanlıkça itti
haz edilen kararın mevzuata uygun bulunup 
bulunmadığına dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/683) 

99. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'm, 
Devlet Demiryollarmca ihale ile satınalman lo
komotiflerin alış bedellerine ve ihaleye kaç fir
manın katıldığına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/684) 

100. — Ordu Milletvekili Refet Aksoy'un, 
Ünye ilçesinde açılması düşünülen Ticaret Lisesi
nin il merkezinde açılması sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/685) 

101. — Balıkesir Milletvekili Cihat Turgut'
un, Topraksu Genel Müdürlüğü tarafından açı
lan kampların sayısına ve açılış gayesine dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/686) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI 

RILAN İŞLER 
1. — Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu 

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 eklenmesi 

hakkında kanun teklifi ile Kırklareli Milletve
kili Alâeddin Eriş ve 5 arkadaşının 17Ö0 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. — Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı ve 
Trabzon Milletvekili Selâhattin Güven'in, 
5 . 1 . 1961 tarih ve 228 sayılı Kanuna iki ek 
madde eklenmesine ve bu kanunun 14 ncü mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ile Eskişehir 
Milletvekili Şevket Asbuzoğlu, Konya Millet
vekili Fakih Özfakih ve Edirne Milletvekili ll-
hami Ertem'in, 4 . 2 . 1957 gün ve 6900 sayılı 
Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Kanununa ek ve 
geçici maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Geçici Komisyon raporu (1/462, 2/368, 2/413, 
2/506) (S. Sayısı : 338) [Dağıtma tarihi : 
15 . 7 .1963] 

3. — 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 . 8 . 1963] 

4. — Serbest ve malî müşavirlik kanun tasarısı 
ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit 
Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nm, Malî 
müşavirlik ve yeminli müşavirlik kanunu tekli
fi ve Geçici Komisyon raporu*. (1/476, 2/529) 
(S. Sayısı : 368) [Dağıtma tarihi : 17. 8 .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] 
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S. — 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 fiiller hakkında 5.3.1962 
tarih ve 38 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılması hakkında kanun teklifi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlan raporları (2/389) (S. Sayı
sı : 302) [Dağıtma tarihi : 5 . 7 .1963] 

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

6. — Kamu iktisadi Teşebbüslerinin 1960 
ve daha önceki bütçe yıllarına ait bir kısım 
vergi borçlarının tasfiyesi hakkında kanun ta
sarısına dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve 0. Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında Millet Meclisi Flân Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/201. C. Senatosu 1/229) (S. Sayı
sı : 122 ye ek) [Dağıtma tarihi : 12 .7.1963] 

7. — istanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 
70 arkadaşının, 7244 sayılı Kanunur 5 nci mad
desinin tadili hakkında kanun teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 2/51; C. Senatosu 2/52) (S. Sayısı : 231 e 
3 ncü ek) [Dağıtma tarihi : 15. 7.1963] 

X 8. — Devlet Orman işletmeleriyle 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, S/124, 3/166, 3/340) (S. Sayısı :x 367) 
[Dağıtma tarihi : 17. 8.1963] 

9. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Erzincan Milletvekili Sadık Perinçek, Sivas 
Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Aydın Mil
letvekili Orhan Apaydın'm, Millet Meclisi 
içtüzüğü teklifi ve Anayasa Komisyonu rapo
ru (2/879) (S. Sayısı: 346) [Dağıtma tarihi : 
20. 8 .1963] 

V 
İKt DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
1. — İmar Kanununa bir madde eklenmesi 

hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair tasarı 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 (1/261J) 
(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 
Hasbiofflu, Fatma Şeker'den dogma 24 Teşrini 
sani 1930 doğumlu Mehmet (Mustafa) Yeğen-
og-lu'nun, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/510) (S. Sayısı : 117) [Birinci görüşme 
tarihi: 27 ı 6 .1963] 

5. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'i», 
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 görtfşme 
tarihi : 27.6.1963] 

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

7. — Nallıhan ilçesinin Beydili nahiyesinin 
Çive köyü hane 5, cilt 3 ve sayfa 100 sayısında 
nüfusa kayıtlı Mehmet ve Emine oğlu 29 Teş
rinievvel 1339 doğumlu Durmuş Çetinkaya'mn 



ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/414) (S. Sayısı : 138) [Birinci görüşme ta
rihi : 27 .6 . 1963] 

8. — îzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
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 Alibeyhüyüğü köyü, hane 
398, cilt 3 ve sayfa 4 sayısında nüfusa kayıtlı, 
Gebze 15. Mot. Top. Tb. da er Ahmedoğlu Emi-
ne'den dogma 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 Andlaşmasmm onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Millî Eğitim komisyonlan raporları (1/228) 
(S. Sayısı : 163) [Birinci görüşme tarihi : 
27. 6 .1963] 

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

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

13. — İçel Milletvekili Yahya Dermancı ve 
Mazhar Ankan'm, İstiklâl Savaşma iştirak eden 
M. Hilmioğlu M. Rifat Özaydm'a vatani hizmet 
tertibinden maaş tahsisine dair kanun teklifi, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/281) 
(S. Sayısı : 202) [Birinci görüşme, tarihi : 
27 . 6 .1963] 

14. — Sivas Kongresince seçilen Temsil He 
yeti üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Birinci Döneminde bulunan üyelere vatani hiz-
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ı 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
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 borcu 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 Adalet Divanı Sta
tüsünün 36 nci maddesinin 2 nci fıkrasında 
derpiş olunan ve hukuki uyuşmazlıkların çö
zülmesi hususunda Divanın yargı hakkını ön
ceden tanımayı gerektiren ihtiyari kaydı katıl
mamız hakkındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden 
uzatılmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/293) (S. 
Sayısı: 226) [Birinci görüşme tarihi: 27.6.1963] 

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

19. — Hınıs kazası Karaçoban nahiyesi Hırt 
köyü, hane 19, cilt 11, sayfa 107 de kayıtlı Be-
kiroğlu Eelkısa'dan doğma 1939 doğumlu Be-
dih Kılıç'in ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/205) (S. Sayısı : 233) [Birinci 
görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

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 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/542) (S. Sa
yısı : 234) FBirinci görüşme tarihi: 27 . 6 . 1963] 

21. — Fethiye ilçesi Girdev köyü nüfusunun 
\ hane 1, cilt 21/2 ve sayfa 31 sayısında kayıtlı 



Naimo£lu Döndü'den doğma Mart 1983 doğum
lu Süleyman Ağırbaş'ın ölüm cezasma çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (S/304) (S. Sayısı : 235) 
[Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

• 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 tarihi : 
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 tasansı ve Plân Komisyo
nu raporu (1/393) (S. Sayısı : 241) [Birinci 
görüşme tarihi : 27 . 6.1963] 

24. — Havza ilçesinin, Çakıraflan köyü hane 
8, cilt 19 ve sayfa 241 sayısında nüfusa kayıtlı 
Mehmetoğlu Mevlûde'den doğma, 1 . 1 . 1939 
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 Hüseyinoğlu 
Fatma'dan doğma 3 . 4 . 1962 ve tashihan 
9 . 8 . 1938 doğumlu Ali Osman özdenin 
Özüm cfiBECsma çarptsrıhnufii hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (8/581) (S. Sayısı : 244) [Birinci görüşme 
tarihi : 27 . 6 .1963] 

27. — Köyceğiz ilçesinin Beyobası köyü hane 
No. 60 nüfusunda kayıtlı Osmanoğlu, Na
zif e'den doğma 1332 doğumlu Ali Karahan'-
ın öîiim ©ezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra

poru (3/582) (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 değişe 
tirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu kararna
melerinin onaylanması hakkında kanun tasarısı 
ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları 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 tasansı ve 
Ticaret, Tarım ve Plân komisyonları raporlan 
(1/297) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : * 
1 . 4 . 1963] 

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

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

X 5. — özel tıbbi tedavi ve termo - klimatik 
kaynaklar, alanında karşılıklı yardımlaşmaya 
dair Avrupa Andlaşmasımn onaylanmasının 
aygun bulunduğu hakkında kanun tasansı ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyon
ları raporlan (1/351) (S. Sayısı : 162) [Da
ğıtma tarihi: 9 .5 .1963] 

X 6. — 1938 - 1939 yıllarında İngiltere 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 kanun tasansı ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonları raporlan. (1/263) 
(S. Sayısı : 219) [Dağıtma tarihi: 30.5.1963] 

X 8. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasansı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonlan raporlan. 
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(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. — İstanbul Milletvekili Cihad Baban ve 
5 arkadaşının, Birinci Dünya ve İstiklâl Sa
vaşlarına iştirak eden Feracullahoğlu Ahmet 
Fahri özçelik'e vatani hizmet tertibinden maaş 
tahsisine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/285) (S. Sayısı • 
248) [Dağıtma tarihi : 12.6.1963] 

13. — İzmir 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 İlçesi Sarıbey îslâm 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] 

X 15. — Başbakanlık • Basımevi döner ser
maye işletmesi kuruluşu hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/316) (S. Savısı : 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 Aydın Üyesi Fikret 
Turhangil, Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve İzmir Milletvekili Mustafâ 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. — ilköğretim ve Eğitim Kanununun 56 
ncı 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 içişleri Komisyonu raporu. (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi : 19. 6.1963] 

X 21. — Takip ve tahsiline mahal ve imkân 
görülemiyen bir kısım Hazine alacaklarının "si
linmesi hakkında kanun tasansı ve Plân Komis
yonu raporu (1/433) (S. Sayısı : 266) [Dağıt
ma tarihi : 20.6.1963] 

22. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birli
ği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım 
komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı : 268) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 6.1963] 

23. — 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] 

24. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 



— 11 -
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] 

25. — 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] 

26. —- Millî Eğitim Bakanlığı 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] 

27. — İstanbul 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] 

28. — Devlet memurlan 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] 

29. — 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 30. — 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] 

31. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 1111 
sayılı Askerlik Kanununun 2850, 3920, 4092, 
5010, 6867 ve 303 sayılı kanunlarla değişik 35 
nci 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 32. — Damga Vergisi kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. Sayısı: 288) 
[Dağıtma tarihi : 29 . 6 .1963] 

33 .— Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vâs-
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] 

34. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 6122 ve 6422 sayılı kanunlarla de
ğiştirilen 39 ncü maddesinin (b) fıkrasının son 
bendinin kaldırılması hakkında kanun tasarısı 
ve istanbul Milletvekili tlhami 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] 

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

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

X 37. — La Haye'de 14 Mayıs 1954 tarir 
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 38. — 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 . 1963] 

39. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği-
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şık 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasansı ile Mardin Milletvekili Talât 
Oğuz ve Ağrı Milletvekili Kerem özcan'ın, Ka
çakçılığın men ve takibine dair olan 1918 sayılı 
Kanunun 6829 sayılı Kanunla değişik 53 ncü 
maddesinin tadiline dair kanun-teklifi ve İçiş
leri ve Adalet komisyonları raporlan (1/295, 
2/169) (S. Sayısı : 23 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 7 . 1963] 

40. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Hâkimler Kanununun Anayasaya aykırı hü
kümler taşıyan 122 ve 123 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/439) (S. Sayısı : 299) [Da
ğıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

41. — 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] 

42. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcuoğ-
lu'nun, 18.6.1927 tarih ve 1086 sayılı Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 21.12.1949 
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 43. —- 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] 

44. — Nevşehir Milletvekili Ali Baran Nu-
manoğlu 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 kanunlaıra ek kanun 
teklifi ve Ticaret, İçişleri, Maliye ve Plân ko
misyonları raporları (2/245) (S. Sayısı : 331) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 .1963] 

X 45. — Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne müta-
allik Beyannamenin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun tasansı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonlan ra
porları (1/96) (S. Sayısı : 332) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 46. — Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne mü-
taallik beyannamenin onaylanmasının uygun 
bulunmasına dair kanun tasansı ve Dışişleri, 
Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonlan 
raporları (1/97) (S. Sayısı : 338) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 47. — 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 tasansı ve Dışişleri, Gümrük 
ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonlan raporla
rı (l/98> (S. Sayısı : 334) [Dağıtma tarihi : 
9.7.1963] 

X 48. T— Teşhis ve tedavi maksadiyle sağlık 
kurumlanna ariyeten ve meccanen tahsis edile
cek tıbbi - cerrahi ve lâböratuvar malzemesinin 
Gümrük Resminden muafen muvakkat ithaline 
dair Andlaşmanm 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 49. — «Barış Gönüllüleri» adlı Amerikan 
Teşekkülünden faydalanma hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında yapılan Andlaşmay~ 
ait teati olunan mektuplann onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişle
ri ve Plân komisyonları raporları (1/428) 
(S. Sayısı : 336) [Dağıtma tarihi: 9.7.1963] 

X 50. — Ambalâjlann muvakkat ithaline 
mütaallik Gümrük Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunmasına dair kanun tasansı 
ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plân komis
yonları raporları (1/95) (S. Sayısı : 337) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 7 .1963] 

51. — 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 : 11 . 7 .1963] 

52. — İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde 
eklenmesine dair kanun tasansı ve İçişleri, İmar 



ve Iskan ve Plân komisyonları raporlan (1/875) 
(S. Sayısı : 343) [Dağıtma tarihi : 11.7.1063] 

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

54. — 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim, İçişleri ve Plân komisyonları 
raporlan (1/453) (S. Sayısı : 845) [Dağıtma 
tarihi : 11.7.1963] 

55. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
düğünlerde meni israfata dair 55 sayılı Kanu
nun kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ada
let ve İçişleri Komisyonlan raporlan (2/387) 
(S. Sayısı : 349) [Dağıtma tarihi 12 . 7 . 1963] 

56. — 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] 

57. — Akçaabat'ın, Ağaçlı köyü 12 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı Ismailoğlu 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] 

X 58. — 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] 

59. — 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] 

60. — Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin 
Sakarya iline bağlanması hakkında kanun tasa
rısı ve İçişleri ve Plân komisyonlan raporlan. 
(1/457) (S. Sayısı : 365) [Dağıtma tarihi : 
1 6 . 8 . 1 9 6 3 ] 

61. — Türk Farmakopesi hakkında kanun 
tasansı ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve 
Plân komisyonlan raporlan. (1/271) (S. Sayısı : 
366) [Dağıtma tarihi : 16 . 8 . 1963] 

X 62. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rıfat öztürkçine'nin ve Trabzon Milletvekili 
Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hilmi tn-
cesulu'nun Su Ürünleri kanunu teklifi ile Cum
huriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Terfik 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 (yirmidokuzuncu Birleşim) 
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Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Karadeniz Teknik Üniversitesi adı ile Trabzon'da bir üniversite 
kurulması hakkındaki 6594 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve 

Geçici Komisyon raporu (1/515) 
p 

T. C. 
Başbakanlık 12 . 8 t 1963 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71-2094/3891 ; 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 1 . 8 . 1963 tarihinde kararlaştınlan «Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trabzon'da bir 
üniversite kurulması hakkındaki 6594 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı» gerekçesi ve ilişikleriyle 
birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet İnönü 

. ' Başbakan 

GEREKÇE 

6594 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinde (Karade
niz Teknik Üniversitesinin kuruluşu ile ilgili bütün masraflar) başlığı ile açılan bir fasla ödenek 
konmuştur. Bu ödeneğin sarf yerleri, her yıl bütçe kanunlarının (R) cetvelinde gösterilmiştir. 
Şimdiye kadar bütçeye konan ödeneklerle üniversiteye (630 242,5) M2 arazi istimlâk edilmiş, 6594 
sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi gereğince teşkil edilmiş olan Hazırlık Bürosu ve Danışma Ku
rulunun masrafları; üniversiteye öğretim elemanı ydtişjtlirilmek üzere 42 si Almanya'da ve 42 si İs
tanbul Teknik Üniversitesinde okutulan öğrencilerin öğrenim masrafları karşılanmış; üniversite 
kampusunun şehircilik ve mimari projeleri müsabakası açılarak tatbika elverişli proje elde edil
miştir. 1963 malî yılı bütçesinin «yatırımlar» faslına Karadeniz Teknik Üniversitesinin lojman, 
öğrenci yurdu ve akademik binaları inşaatı için 8,5 milyon lira tahsisat konmuş bulunmaktadır. 
İnşaata," site yol şebekesi, elektrik, su ve ısıtma tesisleri, öğrenci yurtlarından bir blok, öğretim 
.üyesi lojmanları ve Temel Bilimler Fakültesi ile 1963 Haziranında başlanacaktır. 

196,3 - 1964-ders yılı başında üniversite öğretime açılması kararlaştırıldığından öğretim üyele
ri, yardımcıları ve idare personelinin tâyini icabetmekte ve İm arada üniversitenin esas kuruluşu
nu tesbit etmek zarureti hâsıl olmaktadır. 

Karadeniz Teknik Üniversitesinin; * 
1. Temel Bilimler Fakültesi, 
2. inşaat Mühendisliği ve Mimarlık Fakültesi 
3. Makina Mühendisliği ve Elektrik Mühendisliği Fakültesi, 
4. Orman Fakültesi olarak 4 fakülte halinde kurulması uygun görülmüştür. 
Kuruluş hazırlıkları bu istikamette yapılmış, geleceğin ihtiyaçlarına göre lüzumlu fakültelerin 

tesisi üniversiteye bırakılmıştır. 

378 
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Karadeniz Teknik Üniversitesi 3 000 öğrenci için düşünülmüş,' fakültelerdeki" kürsü sayıları, 

öğretim üye ve yardımcıları sayışı bu miktara göre tesbit edilmiştir. 
Temel Bilimler Fakültesinin Matematik, Fizik, Kimya, Jeoloji ve İktisat enstitüleri, hem diğer 

üç fakültenin, meslek öğrenimine 'geçmeden, hazırlık derslerini temin edecek, hem de Matematik, 
Fizik, Kimya, Jeoloji ve İktisat alanında yüksek seviyede bilim adamı ve liselere öğretmen yetiş
tireceklerdir. Bu fakültenin bir de Yabancı Diller Okulu vardır. 

İnşaat ve Mimarlık; İnşaat Mühendisliği Fakültesi, Mimarlık Fakültesi olarak ayrı iki fakül-
te halinde kurulmamış, Alman Yüksek Teknik okullarının birçoğunda olduğu gibi, bir tek fa
külte halinde kurulmuş, İnşaat Mühendisliği bölümü, Mimarlık bölümü olarak ayrılmıştır. 

Bu suretle ilk kuruluşta dekan ve müstakil fakültelerin gerektirdiği memur kadrosundan ve 
mekândan tasarruf mümkün olmuştur. 

Aynı .düşüncelerle Makina ve Elektrik Fakültesi de bir tek fakülte halinde kurulmuş, makina 
mühendisliği- bölümü ile elektrik mühendisliği bölümüne ayrılmıştır. 

Orman Fakültesi, benzeri fakültelerin statüsünde kurulmuştur. Üniversite içinde bir de Teknik 
Okul kurulacaktır. * ' 

Esas maddelere dair izahat : 
Statüsü bu suretle tesbit edilen Karadeniz Teknik Üniversitesinin kuruluş kadrolarını göste

rir 1 ve 2 sayılı cetveller 1 ve 2 nci madde ile tâyin edilmiştir. 
Karadeniz Teknik Üniversitesi, bilhassa kuruluş devresinde, mevcut üniversitelerimizin öğre

tim üyeleriyle kendi kadrosundaki öğretim üyelerinden geniş ölçüde faydalanmak mecburiyetin-
dedin Bu hususu temin için 3 ncü maddedeki istisna lüzumlu görülmüştür. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon şehrinden 3 Km. mesafede kurulmuş bulunmaktadır. 
Üniversite personeline kolaylık sağlamak sureti ile üniversitede hizmeti cazip kılmak için 4 ncü 
madde hükmüne zaruret görülmüştür. 

Bütün üniversitelerimize olduğu gibi, Karadeniz Teknik Üniversitesine de döner sermaye veril
mesi gerekmektedir. Döner sermayenin miktarı, kullanılış tarzı, fakültelere dağıtılması ve hesap 

' işleri 5 nci madde ile hükme bağlanmıştır. 
Karadeniz Teknik Üniversitesinin öğretim üyelerini bir an evvel yetiştirmek için zamandan 

tasarrufa ihtiyaç vardır. Üniversiteye imtihanla alınacak asistanların yetişmelerini hızlandırmak 
6 nci madde hükmü ile temin edilmiştir, 

Geçici maddelere dair izahat : . 
6594 sayılı Kanunun 2 nci maddesi şöyledir : Karadeniz Teknik Üniversitesi,, iki fakültesinin 

kuruluşunun ikmali ve tedrisata açılması ile, üniversiteler Kanununda mıısarrah bütün hak ve ve
cibelerle, hükmi şahsiyet iktisabeder.» 

Aynı kanunun 3 ncü maddesi öğretim üyeleri ile öğretim üyeleri yardımcılarım tesbit etmiş
tir. 

Yine aynı kanunun geçici 1 nci maddesi, Karadeniz Teknik Üniversitesinin hükmi şahsiyet ik-
tisabedinceye kadar, öğretim üye ve yardımcılarının; geçici 2 nci maddesi de dekanların tâyin 
usul ve suretlerini göstermiş, Üniversite Rektörünün tâyinini derpiş etmemiştir. 

Bu itibarla geçici 1 nci madde, üniversite hükmi şahsiyet iktisabedineeye kadar, rektörlerin ni
telikleriyle tâyin şekillerini de hükme bağlamak suretiyle 6594 sayılı Kanunun geçici 2 nci mad
desini değiştirmiş ve tamamlamıştır. 

Genel Sekreter, Zatişleri, Yazı İşleri ve Kitaplık müdürleri ile Fakülte sekreterlerinin ve Mu
hasebe müdürlerinin tâyin usulleri, üniversitelerimizdeki usule muvazi olarak geçici 2 noi madde
de hüküm altına alınmıştır. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ihtiyacını bir an evvel karşılamak üzere, akade
mik kariyer dışında kalmış, fakat eserleri ve yayımlariyle tanınmış meslek sahiplerinin akademik 
kariyere alınmasını sağlamak lüzumlu görülmüş, İstanbul Teknik Üniversitesinin kuruluşunda 
uygulanan ve iyi netice veren bu usulün, Karadeniz Teknik Üniversitesinin kuruluşunda da uygu-
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İanması faydalı bulunmuş, bu usulürf, üniversite hükmi şahsiyet iktisabettikten sonra 10 yıl müd
detle uygulanması şekli geçici 3 ncü madde ile, hükmi şahsiyet iktisabedinceye kadar da Millî 
Eğitim Bakanlığınca uygulanması şekli geçici 4 ncü madde ile hükme bağlanmıştır. 

Karadeniz Teknik Üniversitesinin, üniversite senatosu ile fakülte profesörler kurullarının bir an 
evvel kurulmalarını sağlıyacak üniversiteyi, bir an evvel hükmi şahsiyetine kavuşturmak sure
tiyle, kendi organizmine uygun gelişmesine terk etmek amaciyle geçici 5 nci maddede müddet kı
saltmaları tâyin ve tesbit edilmiştir. 

Karadeniz Teknik Üniversitesinin akademik personelini bir an evvel kazanmaktaki mecburi
yeti sebebiyle, yukarda 4 ncü maddenin gerekçesinde açıklandığı şekilde, asistanlık ve doktora 
müddetlerinde kısaltmalar yapılması geçici 6 nci madde ile hükme bağlanmıştır. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 1963 - 1964 ders yılı başında öğretime açılacaktır. Mtitaakıp 
senelerde öğrenci sayısı birden artacak, ilk iki sömestr zarfında, Temel Bilimler Fakültesinde 
umumi bilgileri kazanan öğrenciler meslek fakültelerine geçeceklerdir. Fakülte binalarının, lâbo-
ratuvariarın kısa zamanda inşa edilmesi lâzımdır. 

Geçici 7 nci madde Karadeniz Teknik Üniversitesinin hangi fakültelerden teşekkül- edeee&i 
tesbit edilmiş olmakla beraber, kuruluşun derhal tamamlanması mümkün olamıyacağından Temel 
Bilimler, İnşaat ve Mimarlık ve Makina ve Elektrik Fakültelerinin bir kısım kadrolariyle, 19Ş5 
yılından önce kurulamıyacağı tesbit edilmiş bulunan Orman Fakültesine ait kadroların tamamının, 
mütaakip yılların bütçe kanunlarının (L) cetveline alınmasını temin maksadiyle geçici 7 nci mad
de hazırlanmıştır. 

7 nci ve 8 nci maddeler kanunun vürürlük ve icra maddeleridir. 

Geçici Komisyon raporu 
Millet Meclisi 

Geçici Komisyonu 28 . 8 . 1963 
Esas No: 1/515 
Karar No: 2 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından komisyonumuza havale edilen, Karadeniz Teknik Üniversitesi adı ile 
Trabzon'da .bir üniversite kurulması hakkındaki 6594 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı, Hükümet 
temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu.-

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde gerekçede serd edilen fikirler komisyo
numuzca da uygun mütalâa, edilerek metnin ve cetvelin aynen kabul edilmesine ittifakla karar ve
rilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşmek üzere Genel Kurulun tasviplerine arz olunur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Trabzon Çanakkale Gümüşane Giresun 

A. Şener ^ A. N. Akay S. Savacı I. E. Kılıçoğlu 
İmzada bulunamadı' 

Kastamonu Nevşehir Muğla Sakarya 
S, Keskin A. N. Baranoğlu H. Bay dur Y. Ulusoy 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trabzon'da 
bir üniversite kurulması hakkındaki 6594 sayılı 

Kanuna ek kanun tasarısı ^ 

MADDE 1. — Karadeniz Teknik Üniversitesi 
kuruluş kadroları, bağlı (1) sayılı cetvelde gös
terilmiştir. - • ' 

MADDE 2. — Karadeniz Teknik Üniversite
sinin ek görev tazminatı kadroları bağlı (2) sa
yılı cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 3. — Karadeniz Teknik Üniversite
sinde ilâve vazife alan bu üniversite veya diğer 
üniversiteler öğretim üyesi v*e yardımcılarının 
bu ilâve vazifelerinden dolayı alacakları maaş 
veya ücretler Üniversiteler Kanununa göre ve
rilen tazminata {halel getirmez. 

MADDE 4. — Karadeniz Teknik Üniversite
sinde öğretim üye ve yardımcılariyle araştırma 
personelinin ve idari memurlarla müstahdemle
rin, bedeli mukabilinde, üniversite lojmanların
dan istifadeleri ve üniversitece iaşeleri, Millî 
Eğitim ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken 
hazırlanacak bir yönetmelik gereğince temin edi
lir. 

MADDE 5. — Bütçeye konulacak Ödenekler 
üniversiteye 5 milyon liraya kadar döner ser
maye verilir. Her sene hâsıl olacak kâr, döner 
sermaye bu miktara baliğ oluncaya kadar 
bu sermayeye ilâve edilir. Sermaye 5 mil
yon liraya ulaştıktan sonra kârlar genel 
bütçeye gelir kaydedilir. Döner sermaye
nin fakülte, enstitü ve kurumlar arasında dağı
tılması veya birinden diğerine aktarılması, üni
versite yönetim kurulu karan ile yapılır ve Ma
liye Bakanlığına bildirilir. Üniversite bu serma
yeyi kendi çalışma ve faaliyet sahası içine giren 
işletmelerin idaresinde ve bu işletmelerle ilgili 
alet, makina, malzeme, hammadde, enerji ve sai
re ile bunların nakli için lüzumlu canlı ve can
sız nakil vasıtalarının mubayaasında kullanabi
lir. Döner sermayeden imal veya istihsal olunan 
maddeler dışında her hangi bir madde ve mal
zeme, bedeli mukabilinde de olsa üniversiteye 
devredilmez. Döner sermayenin hesap senesi 
malî senedir ve bu sermayenin muameleleri 2490 
sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu hüküm
lerine tabi değildir. 

Döner sermayenin hesapları ve bu sermaye
den yapılacak harcamalarla ilgili muameleler 
Maliye Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı ara
sında müştereken hazırlanacak yönetmelik hü
kümleri dairesinde icra olunur. Döner sermaye
nin hesabı sene sonundan itibaren 4 ay zarfında 
evrakı müsbiteleri ile birlikte Sayıştayın tetki
kine sunulur ve bir nüshası Maliye Bakanlığına 
gönderilir. 

Kendilerine ek görev olarak döner sermaye
den vazife verilen üniversitenin aylıklı veya üc
retli memurları ile-üniversite mensuplarına dö
ner sermayeli işin gelirinden ödenmek üzere ay
da 30 liradan 300 liraya kadar ücret verilebilir. 

MADDE 6. — Karadeniz Teknik Üniversite
si öğretim yardımcılarından 4489 sayılı Kanun 
hükümlerine göre yabancı memleketlere gönde
rileceklere verilecek yolluklar, hakiki yol mas
rafları ödenmek ve gündelikleri memleket içi 
gündeliklerinin üç mislini aşmamak üzere, bu 
üniversite tüzel kişilik kazanıncaya kadar Millî 
Eğitim Bakanlığınca, tüzel kişilik kazandıktan 
sonra Senatoca tesbit edilir ve bu gibiler için 
4489 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (b) fık
rasında yazılı (en az iki yıl çalışmış) olmak kay
dı aranmaz. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — 6594 sayılı Kanunun 
geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Tüzel kişilik kazanıncaya kadar; Karadeniz 
Teknik Üniversitesinin başında aylıklı profesör
lerden, Millî Eğitim Bakanının teklifi üzerine 
müşterek kararla tâyin edilen bir rektör; fakül
telerin başında da aylıklı profesörlerden Millî 
Eğitim Bakanınca tâyin edilen birer dekan bulu
nur. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Karadeniz Teknik 
Üniversitesi tüzel kişilik kazanıncaya kadar, ge
nel sekreterle, zatişleri, yazı işleri ve kitaplık 
müdürleri, rektörün teklifi üzerine Millî Eği
tim Bakanının tasdiki ile, fakülte sekreterleri 
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dekanlarının teklifi, rektörün tasvibi ve Millî 
Eğitim Bakanının tasdiki ile tâyin edilirler. Di
ğer bütün memur ve hizmetliler üniversitede ge
nel sekreterin, fakültelerde dekanların teklifi 
ile rektör tarafından tâyin olunurlar. 

Muhasebe müdür ve memurları Maliye Ba
kanlığınca tâyin olunurlar. 

GEÇlCt MADDE 3. — Karadeniz Teknik 
Üniversitesi tüzel kişilik kesbettikten sonra, dı-
şarda meslek çalışmaları, eserleri ve yayımla-
riyle tanınmış kimseler de, fakülte profesörler 
kurullarının üçte iki çoklukla yapacakları tek
lif, Senatoca uygun görülmek ve üniversiteler
arası kurulca onanmak şartiyle usulü veçhile pro
fesör tâyin olunabilirler. 

Bu maddenin uygulama süresi on yıldır. 

GEÇİCt MADDE 4. — Karadeniz Teknik 
Üniversitesi tüzel kişilik kazanıncaya kadar ge
çici 3 ncü madde gereğince yapılacak tâyinler, 
bütün fakültelerin öğretim üyeleri, bu üniversi
te rektörünün başkanlığında, üniversitelerin il
gili fakültelerince seçilecek iki profesörden te
şekkül edecek heyetin hazırlıyacağı rapor üze
rine üçte iki çoklukla yapacakları seçim, üniver
sitelerarası kurulca onanmak şartiyle, Millî Eği
tim Bakanının teklifi üzerine müşterek kararla 
yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Karadeniz Teknik 
Üniversitesinde, bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren ilk on yıl zarfında, 4936 sayılı 
ve bunun bâzı maddelerini tadil eden 115 sayılı 
Kanunda doçentlik ve profesörlük için konul
muş olan müddetler, namzedin liyakati ve ça
lışmaları nazarı itibara alınmak suretiyle, iki 
yıldan fazla olmamak üzere kısaltılabilir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Karadeniz Teknik 
Üniversitesinde bu kanun yürürlüğe girdikten 
sonra ilk on yıl zarfında, asistanlık ve doktora 

için 4936 ve bunun bâzı maddelerini tadil eden 
115 sayılı Üniversiteler Kanununa konulmuş 
olan müddetler uygulanmaz. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kanunla alınan 
kadrolardan 1965 malî yılı başına kadar kulla-
nılmıyacak olanlar, ilişik 3 sayılı cetvelde gös
terilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

1 . 8 . 1963 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Ba§b. Yardımcısı 

İsmet İnönü E. Alican 
Devlet Bakanı ve Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardım eısı Başbakan Yardımcısı 
H. Dinçer T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. 
V. Pirinççioğliı fi\ K. (fok ay 
Devlet Bakanı Adalet Bakam 

N. ökten A. K. Yörük 
Millî Savunma Bakanı İçişleri Balkanı 

/. Sancar H. O. Bekata 
Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı 

F. C. Erkin F. Melen 
Millî Kğitinı Bakanı Bayındırlık Bakanı 

*/. öktem /. Seçkin 
Ticaret Bakanı Sa. ve So. Y. Öakam 

A. Oğuz Y. Azizoğlu 
Güm. ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 

O. öztrak M. İzmen 
lTlastırma' Bakanı Halısına Bakanı 

/. S. Dura B. Ecevit 
Sanayi Bakanı Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 

F. Çclikbaş N. Ardtçoğlu 
İmar ve İskân Bakanı 

F. K. Oökay 

M. Meclisi ( S. Sayısı : # 8 )l 



Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

D. 

4 
6 
9 

6 
12 
5 
5 
6 

•6 

8 
9 
7 
8 

4 
7 
9 

İ l 
10 
11 
H2 

1 
2 
3 
4 
5 
5 
6 
7 

7 
8 
9 

10 

Memuriyetin nev'i A 

A) Rektörlük 

Genel .Sekreter 
Zatişleri Müdürü 
Zatişleri Müdürlüğü Sicil 
Muhafızı 
Yazı İşleri Müdürü 
Yazı İşleri Memuru 
Dış Münasebetler Müdürü 
(Kütüphane Müdürü 
Kütüphane Müdür Yar. 
Doktor 
Hemşire 
Memur 
İstatistikçi 
Levazım Şefi 

ded 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

b) Saymanlık Müdürlüğü 

(Saymanlık Müdürü 
iSaym anlık "Müdür Yar. 
ıSaymanlık Şefi 
Veznedar 
Birinci Mümeyyiz 
İkinci Mümeyyiz 
Memur 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

* 

B) Temel Bilimler Fakültesi 

a) öğretim Üyesi 

Profesör 
» 
» 
» 
ı» 

Doçent 
» 
;» 

b) öğretim Yardımcın 

Asistan 
> > 
> 
» 

4 
4 
5 
5 
2 

12 
10 
8 

15 
10 
10 
10 

Aylık 

* . " • ; 

1 250 
950 

600 
950 
400 

1 100 
1 100 

950 
950 

' 700 
600 
800 
700 

1 250 
800 
600 
500 
500 
450 
400 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

• 1 100 
950 
800 

i 

800 
700 
600 
500 

D. 

7 
8 
9 

H 
9 
8 
8 

10 
11 

1 
2 
3 
4 
6 
5 
6 
7 

7 
8 
9 

10 

6 
8 
8 
8 

10 
12 

1 
2 

Memuriyetin nev 'i A< 

c) Yabancı Diller Okulı 

Okutman 
» 
» 

d) Memurlar 

Fakülte Sekreteri 
Büro Şefi 
Öğrenci İşleri Şefi 
Kütüphaneci 
Ayniyat ve Levazım Memuru 
Memur 

ied 

3 
3 
3 

J 
1 
1 
1 
1 
1 

C) İnşaat ve Mimarlık Fakültesi 

a) öğretim Üyesi 

Profesör 
» 
» 
» 
•» 

Doçent 
» 
» 

b) öğretim Yardımcısı 

Asistan 
» 
» 
y> 

c) Memurlar 

Fakülte Sekreteri 
Büro Şefi 
öğrenci işleri Şefi 
Kütüphaneci 
Ayniyat ve Levazım Memuru 
Memur 

6 
fi 
8 
8 
4 

15 
15 
15 

16 
16 
16 
16 

1 
1 
1 
1. 
1 
1 

D) Makina ve elektrik Fakültesi 

a) öğretim üyesi 
Profesör 

» 
4 
4 

Aylık 

800 
700 
600 

950 
700 
700 
700 
500 
450 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
1 100 

950 
800 

800 
700 
600 
500 

950 
700 
700 
700 
500 
400 

2 000 
1 750 

M. Meclisi .( S, Sayısı ; 378 )j 
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D. Memuriyetin nev'i 

3 » 
4 » 
5 » 
5 Doçent 

Aded Aylık 

b) öğretim yardımcısı 

7 Asistan 
8 » 
9 » 

10 » 

e) Memurlar 

6 Fakülte Sekreteri 
8 Büro Şefi 
8 öğrenci işleri Şefi 
8 Kütüphaneci 

10 Ayniyat ve Levazım Memuru 
12 Memur 

E) Orman Fakültesi 

a) öğretim üyesi 
1 Profesör 

6 
6 
4 

15. 
10 
10 

16 
16 
16 
16 

1 500 
1 250 
1. 100 
1 100 
950 
800 

800 
700 
600 
500 

950 
700 
700 
700 
500 
400 

& Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

3 2 000 

2 Profesör 
3 » 
4 » 
5 » 
5 Doçent 
6 » 
7 » 

b) öğretim yardımcısı 

7 Asistan 
8 * " • 

9 •» 
10 » 

c) Memurlar 

6 Fakülte Sekreteri 
8 Büro Şefi 
8 öğrenci İşleri Şefi 
8 Kütüphaneci 

10 Ayniyat ve Levazım Memuru 
12 Memur 

3 
3 
3 
2 
7 
7 
6 

1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
J 100 
950 
600 

10 
10 
10 
10 

800 
700 
600 
5,00 

1 
1 
1. 
1 
1 
1 

950 
700 
700 
700 
500 
400 

[2] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı" Üc ret 

Kektör 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

Temel Bilimler Fakültesi 

Dekan 
Lâboratuvar ve Şube Şefi 

inşaat ve Mimari Fakültesi 

Dekan 
Lâboratuvar ve Şube Şefi 

400 

210 
15 170 

1 210 
15 170 

Oörevin çeşidi- Sayı Ücret 

Makina ve Elektrik Fakfıltesi 

Dekan 
Lâboratuvar ve Şube Şefi 

Orman Fakültesi 

Dekan 
Lâboratuvar ve Şube Şefi 

Yabancı Diller Okulu 

Müdür 

1 210 
15 170 

1 . 'I 210 
15 170 

1 170 
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7 
8 
9 

10 

Memuriyetin ııev'i 

A) Rektörlük 

Dış münasebetler Müdürü 
Kütü phane Mü dürü 

[3] SAYILI CETVEL 

Aded Aylık 1). Memuriyetin nev'i 

1 1 
1 I 

B) Temel Bilimler Fakültesi 

a). Öğretim üyesi 

1 
2 
3 
4 
5 
5 
6 
7 

Profesöı 
» 
» 
» 
» 

I)oecnt 
» 
» 

7 
8 
9 
0 

< 

7 
8 
i) 

Asistan 
•>•> 
» 
» 

r) 

Okul man 
* 
» 

b) Öğretini yardımcısı. 

5 
4 
4 
2 

e) Yabancı Diller Okulu 

C) İnşaat ve Mimarlık Fakültesi 

a) Öğretim üyesi 

1 
2 
o 
t ) 

4 
5 
5 
fi-
7 

Profesöı 
» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 

100 
100 

2 üoo 
1 750 
i 500 
1 250. 
I 100 
1 100 
950 
S00 

800 
700 
600 
500 

800 
700 
(Î0Ö 

4 2 
4 I 
4 1 
4 1 
2 1 
5 1. 
5 ' -
5 

000 
750 
500 
250 
100 
100 
950 
800 

b) Öğretim yardımcısı 
Asistan 8 800 

» . 8 700 
» 8 600 
» . 8 500 

I I « I 

Aded Aylık 

10 

D) Makina ve Elektrik Fakültesi 

a) Öğretim üyesi 

Profesör 
» 
» 
» . 
» 

2 
3 
4 
5 
5 Doçent 
6 » 
7 » 

'b) Öğretim yardımcısı 

7 Asistan 
8 » 
9 » 

10 » 

E) Orman Fakültesi 

a) Öğretim üyesi 

1 Profesöı 
2 » 
3 » 
4 ». 
5 . » 
5 Do(;eııf 
6 » 
7 » 

b) Öğretim yardımcısı 

7 Asistan 
8 _ » 
9 ' » 

» 

E) Orman Fakültesi 

c) Memurlar 
6 fakülte Sekreteri 
8 Büro Şefi 
8 Öğrenci İşleri Şefi 
8 Kütüphaneci 

10 Ayniyat ve Levazım Memuru 
12 Memur 

2 
2 
2 
2 
2 
7 
4 
4 

8 
8 
8 
8 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
1 100 

»50 
800 

800 
700 
600 
500 

3 
•> 
.> 
3 
2 
7 
7 
G 

10 
10 
10 
10* 

2 000 
1 750 
İ 500 
1 250 
1 100 
1 100 

950 
800 

800 
. 700 

600 
500 

950 
700 
700 
700 
500 
400 
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