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Yüz Yirmibeşinci Birleşim 

13 . 7 . 1964 Pazartesi 

1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Gelen Kâğıtlar 
3. — Yoklamalar 

4. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 80 

1. — Vazife ile yurt dışına gidecek 
olan Ulaştırma Bakanı Ferit Alpisken-
der'in dönüşüne kadar kendisine, Devlet 
Bakanı Malik Yolaç'm vekillik edeceğine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/921) 80 

2. — Sayın milletvekillerinden bâzı
larına izin verilmesine dair Başkanlık tez
keresi 80:81 

3. — Bir toplantı yılında iki aydan faz
la izin alan Urfa Milletvekili Osman Ağan'-
a ödeneğinin verilebilmesi için keyfiyetin 
Genel Kurulun kararma sunulduğuna da
ir Başikanıh'k tezkeresi (3/924) 

içindekiler 
Sayfa 

77:79 
79 

79,80 

81 

4. — Bir toplantı yılında iki aydan faz
izin alan Samsun Milletvekili Hamit Ki-
per'e ödeneğinin verilebilmesi için keyfi
yetin Genel Kurulun Kararma sunulduğu
na dair Başkanlık tezkeresi (3/925) 81 

Sayfa 
5. — Bâzı teklif ve tasarıların öncelik

le görüşülmesi için verilen Önergelerle ilgi
li Başkanlık Divanı tezkeresi (1/480) 
(1/375) (2/477) 81:82 

6. —• Çalışma Bakanı Bülent Ecevit'irı, 
Sosyal Sigorta kanun tasarısının öncelikle 
görüşülmesine dair önergesi (1/472) 82 

5. — Görüşülen işler 82 
1. — 1964 yılı Bütçe Kanununa 'bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılmasa hakkında 
'kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi 1/701, C. Senatosu 1/425) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 735 C. Senatosu 
S. Sayısı : 472) 82:84,116:119 

2. — Hazinece Türkiye Emlâk Kredi 
Banlkasmda actıın'lan tevdiat hesaplarında 
yap ulan harcamaların tasfiyesi ıhaîkkmda 
kanun ta ansı ve Karma 'bütçe Komisyonu 
raporuna dair ıC. Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyonu 'başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi 1/703; C. Senatosu 1/426) 
(M. Meclisi S. Sayısı 736; O. Senatosu S. 
Sayısı : 473) 84:85,120:123 



Sayfa 
3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Sa.ymaıılıığının 1964 yılı Mart, Nisan ve 
May us aylan lıesaıbı (hakkında lîeisaplan 
Incel'ome 'Komisyonu raporu (il/HH) (S. 
Sayısı : 733) 85 

4. — 'Ouüiılmi'iyet Senatosu İzmir 
Üyesi Ömer Lûi'i Bozcalı'um 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Kandığı 
Kanununa ek ikanun teklin ve Maliye ve 
Plân komisyonlan raporları (2/327) (S. 
Sayısı : 397) 85:90 

5. — Bu usa Mil Icl vekili Sadıtetfin 
Çanga'nm, 1076 ve 1111 sayılı kaııımilıar 
ıgereğince ihtiya;ta .ayrılmış yelek svttbay 
ve erlerden yoklaımaısıın yaptırmamış 
olanların para cezalarının affına dair 
kanun teklifi ve Millî (Savunma, Adatet 
!ve Plân komisyonları raporları (2/366) 
(S. Sayılsı : 398) 90:92 

6. — Cumhuriyet Senatosu Atvin 
Üyesi Fehmi Alpaslan'ın, 237 sayılı Taşıt 
Kanununun 4 ,ııcü maddesine güre ma
kam hizmetlerine taısis 'edilen taşıtları 
gösteren (2) ısayılı cetvelde değişiklik 
yapılnıasıı \"e 7 nci ımaddesine Ibir fıkra ek-
lenııuelsi lıaikkında 'kanun teklifi ve Plân 
Komisyonu raporu (2/78) (S. Sayısı : 
440) 92:96 

7. — 'Cuniıhuriyet Senatoısu Kasta
monu Üyesi Ahmet Nıferet Tuna'nm, 1108 
sayılı Maaş Kanununun 1559 ısayılı Ka
nunla muaddel 2 neii ive 3041 tsayıflı Kanun
la .muaddel 13 neü ımaddelerinin değişti-
ınlmcsi hakkında İkanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet 
Ali Demirin, 1108 ısayılı Maaş •Kanu
nunun. tbâzı maddelerini değiştiren ka
nun teklifi ve Maliye ve Plân koımisyon
ları raporları (2/95, 2/96) (S. Sayısı : 
441) 96:97 

8. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üye
si Fikret Turha'nigil ve 3 arkadaşının, Arazi 
ve Bina vergilerinin matrahlarına uygulana
cak misiller hakkındaki 206 ısayılı Kanunun 
3 neü maddesine bir fıkra yo kanuna geçi
ci ıbir madde eklenmesi hakkında kanun 
1 (Mifi ve Maliye v»e Plan komisyonları ra
porları (2/257) (S. Sayısıı : 443) 97 

Sayfa 
9. —• Cunıhuıiyet Senatosu Niğde Üye

si Kudret Baykan ve üç arkadaşının, 1111 
sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hakkın
da kanım teklifi, Konya Milletvekili Ahmet 
Gürkain ve Ankara Milletvekili Ferhat Nuri 
Yıldırmvm 5585 sayılı Kanuna geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi, 
Tokat Milletvekili Ali Dizmanîn, Askerlik 
hizmetlinin emeklilik ve terliden sayılması 
hakkında kanun teklifi ile Cumhuriyet Se
natosu izmir Üyesi Hilmi Onat ve Aydın 
Milletvekili Mehmet Yava.ş'ı!n, Maaş Kanu
nuna ek 4379 sayılı Kanunla ıbıı kanunu 
•tadil eden '5585 ve 6724 Isayılı kanunlara 
ilM/ı maddeler ilâvesi lıaikkında kanun ttek-
lil'i Ye Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/02, 2/145, 2/204, 2/360) (S. Sayı
sı : 445) 97:105 

6. — Sorular ve cevaplar 106 
A) Yazılı somlar ve cevaplan 10(> 
1. — Diyarbakır Milletvekili Adnan 

Aral'ın, yıllık gazyağı sarfiyatı ile bu sarfi
yatın dağılış miktarına ve gaz yağma yapı
lan zam sebebiyle dar gelirli vatandaşı 
koruyucu ne gibi tedbir alınacağına dair 
soru önergesi, ve Başbakan adına Maliye 
Bakanı Ferid Melen'iıı yazılı cevabı (7/423) 106: 

109 
2. — Mardin Milletvekili Melıinct Ali 

Arıkan'ın, Midyat ilçe merkezinde bir Sü-
morbank alını ve satım mağazası kurulma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair soru 
önergesi, Sanayi Bakanı MııaımınTer Erten '-
in, yazılı ccvaıbı (7/483) 109:110 

3. — Konya Milletvekili Kadircan Kaf-
lı'nın, Güzel Sanatlar Akademisinin çalış
malarının ıslahı lüzumuna inanılıp inanıl-
ma'dığına dair soru önergesi, ye Milllî Eğitim. 
Bakam Tbrabim öktem'in yazılı cevabı 
(7/489) 110:112 

4. — Burdur Milletvekili Fethi Çelik-
baş'ın, Burdur ili Ağlasun ilçesinde kuru
lacak Gül.yağı fabrikasının iıivşasına hangi 
yıl başlanacağına dair soru önergeJsi ve Ti
caret Bakanı Fennî îslimyerı.nln yazılı ce-
vabı (7/499) 112:113 

5. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Akay'm, yalbancı memleketlerde, sosyal gü
venlik konularında yapılan toplantılara 

— 76 — 



Sayfa 
Tünkiyo Ouuıiihuriyeti Kın ekli Sandığı ve 
İşçi S igor ta lan K u r u m u n u n iştirak edip 
etmediklerine dair soru önergesi, Maliye Ba
kanı Keriel Mehille (.'alışma. Bakanı İnileni 
Kccvit'ini yazdı cevapları (7/Ö04) 11:5:114 

(i. — Diyarbakır Milletvekili Adnan 

1. — GEÇEN ' 

Maliye Bakanı Keriel Melen; Beş Yıllık Kal
kınma Plânının finansman ihtiyacını sağlamak 
amacı ile kurulmuş bulunan Türkiye'ye, Yardım 
KOnsorsiyumu faaliyetlerini açıklıyan bir demeç
te bulundu. 

Siirt .Milletvekili Cevdet Aydın; Batmau 'daki 
1 200 işçinin greve başladıklar ını ve ınemle-

'k'cliıı günde1 bir milyon lira kadar bir / a r a r ı 
olduğunu, .Hükümetin bu mevzuda gerekli titiz
liği göstermesini ist iyen bir konuşma yaptı . 

Sayın milletvekillerinden bâzılarına, Başkan
lık tezkeresinde yazılı sürelerle1, izin verilmesi 
kabul edildi. 

Part i ler Grup Başkanlıklarının, ve Maliye 
Bakanının; Maliye Bakanlığı Kuruluş ve görev
leri hakkındaki kanunlar ın 'bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu 'kanunlara bâzı maddeler 
eklenmesine dair kanun tasarısının gündeme 
alınarak öncelikle görüşülmesi kararlaştır ı lan iş
ler arasında görüşülmesini teklif eeleıı önergesi 
ile 

Ticaret Bakanı Kennî islimyeli 'nin; Ticaret 
Bakanlığı Teşkilât ve vazifelerine dair kanuna 
bir madde eklenmesi hakkındaki Bakanlık İnzi
bat Komisyonu tasarısının ve Part i ler Grup Baş
kanlıklarının ve Devlet Bakanı Nüvit Yelkin'-
lıı, 

Devlet İstatistik Knstit üşünün görev, yetki 
ve kuruluşu hakkındaki 5:.> sayılı Kanunun geçici 
',) ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifinin, diğer işlerden de önceye alına
rak ivedilikle görüşülmesini istiyen önergeleri 
okunarak kabul edildi. 

21 . (i . lüül tarihli ve :}()!) sayılı Kanunda 
değişiklikler yapılmasına dair kanun tasarısı 
üzerinde1 ( •unılıtıriyei Senatosunca, yapılan deği-

Sayfa 
Aral ' ın, Brgani Savcısının vatandaşlara ha
karet etmek suretiyle suç. işlediği hakkın
daki şikâyet üz'orine bir işlem yapılıp 'ya
pılmadığına dair ısoru önergvsi, ve Adalet 
Bakanı Sedat (•liinralı'nıln yazılı cevabı 
(7/00!)) 114:115 

TANAK ÖZETİ 

siklik hakkında Millet Meclisi 2 numaralı Yergi 
Geçici Komisyon raporu okunarak benimseme 
teklifi kabul olunduğundan, tasarı kanunlaştı . 

Özel Öğretim Kurumları kanun tasarısı ile 
tekliflerinin nuuldeleri üzerindi'ki görüşmelere; 
bir süre daha devam edildi. 

Niğde Milletvekili lîulıi Soycr'in, ö Yıllık 
ka lk ınma Plânında ihrae* maddeleri arasında 
bulunan elmanın istihsal ve ihracı hususlarında 
ne gibi tedbirler alındığına ve, 

Giimiişane M illet \ ekili Sabahatt in Savaei 'um, 
ka lk ınma Plânında derpiş eelilen zirai lekııik 
iee;hi:.:ai in sağlanmasında, vâki zoriuğuıı gideril-
nıesinde; bir tedbir alınıp ;ı!:umadığıua dair Ta
rım \'e Ticaret bakanlarından olan' sözlü soru
larına Ticaret Bakanı Genel ku ru lda hazır bu
lunmadığından, Tarım. Bakanı Turhan. Şahin 
ceva.p verdi. 

7J7, 770, 720 ,7;>4, 7:»7, 747, 7ö(i, 701, 7ü;>, 
70;), 7(55), 770, 771 sayılı sorul ar ilgili bakanlar, 

(397, 710, 74!), 7-Y7, 7öM, 702, 77ö sayılı soru
lar. soru sahiplerinin birleşinule: hazır 'bulunma
maları, 

740, 700, 707, 774, 77ü sayılı sorular da soru 
sahiplerinin izinli olmaları dolayısiyle, gelecek 
birleşime bırakıldı. 

Bolu Milletvekili. Ahmet (Jakmak'ın, Zongul
dak ili Devrek ilçesine bağlı Dirgine köyünün 
Bolu ili Mengen ilçesine bağlanmayı i<;in yapı
lan plebisit, s ı ras ında va t andaş l a ra Inıskı yapı
lıp. yapılmaelığına dair İçişleri Bakanından, 

Muğla Millet vekili Adnan Akarcan ın , Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümetinin, Hükü
metimize», eski yanl ımın devanı, ede'ceği hakkında 
bir garantisi bulunup bulunmadığına. <!air Baş
bakandan, 



Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlı.inu), 
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi elektrik işinin ne 
zaman yapılacağına dair Sanayi Bakanından, 

Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'-
luırı, Ks'kişehirde inşa edilen İmam - Hatip Oku
lunun neden öğretime açılmadığına dair Millî 
KJğtim Bakanından, 

Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali Pestil-
tilci'niıı, İstanbul Teknik Okulunda bir maden 
ihtisas bölümünün, bugüne kadar faaliyete ge
çirilmemesi sebebine dair Millî Eğtim Baka
nından, 

izmir Milletvekili Nihat Kürşat'ııı Türkiye'-
de Türk vatandaşlarına tahsis edilen fcanat 
ve hizmetler hakkındaki 2007 sayılı Kânunun, 
günün şart ve ieaplarına göre, kaldırılması ve
ya tadili hakkında ne düşünüldüğüne dair 
Başbakandan, 

Kjütahya Millet vekili Sezai Sarpalar'm, 
:mıünhal ıbulunan Altıntaş ilçesi (ICaymalkamlıgı
na ne zaman tâyin yapılacağına dair İçişleri 
Balkanımdan, 

Aydın Milletvekili Hilmi Aydımçer'in, Ay
dın'm Karaea^ıı ilçesi YÜ/AV köyü 'hai'kı tarafın
dan (gönderilen 80 imzalı dilekçe üzerinde (bir 
işlem yapılıp yapılmadığına dair Başbakandan, 

Sözlü sorular 
1. — Burdur Milletvekili Mehmet özibey'in, 

İzmiir ile Antalya arasındaki turistik yolun, 
Korkuteli - Tefenni anasının, acele inşası husu
sunda ne düşünüldüğüne dair ısözlıü ısoru öner-
ıgesi, Başbakanlığa ve (Bayındırlık Bakamlıkla-
rına gönderi lmiişltir. (6/896) 

2. — Erzincan Milletvekili Zeynel Giindoğ-
du'nun, Türkiye Raıdyolarımın, kültür, sanat ve 
'müzik yayınlarının, ıhallkm ihtiyaç ve temayül
lerine göre, yeniden tanzimi yolunda ne gibi 
tedbirler alınması düşünüldüğüne dair sözlü so
ru önergesi, Turizm ve 'Tanıtma Bakanlığına 
•gönderilmiştir. ('6/897) 

3. — Mardin Milletvekili Eısat -Kemal Ay-
tbar'ın, Hudut illerimizde yürürlüğe konulan 
9 numaralı Sirkülerin, bâzı hükümlerinin, Ana
yasaya aykırılığının tetiklik edilip edilmediğine 
dair tsözılü soru önergesi, İçişleri Bakanlığına 
•gönderilmiştir. (6/898) 

Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgohaırm, 
Devlet Demiryolları [memurlarına her sene ve
rilmekte elan iki maaş tutarındaki ikramiyenin 
bu steno ödenip ödenmediğine dair Ulaştırma 
Bakanından, 

Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nın, Al-
muis Baraj gölü iceriısindc kaldığı için istimlâk 
edilen arazilerin 'bedellerimin ne zaıman verile
ceğine dair Bayıınıdmrlık Bakanından, 

tamir Milletvekili Arif Ertunga'nm, Demirci 
ilçesinde yapılan A.P. kapalı salon toplantısın
da 27 Mayısa ve yeni demokratik rejime teca
vüz eder mahiyette konuşmalar olup olmadığı
na dair İçişleri ve Adalet (bakanlarından dan 
sözlü soruları, soru vsaihipleri İkinci defadır Ge
nel Kurulda hazır hulummaıdııklarTndan, düştü. 

1 3 . 7 . 1964 Pazartesi günü raaat 15 te topla
nılmak üzere (saat 18,10 da) ıBirlaşime son ve
rildi. 

ıBaskan Kâtip 
Başkanvckili Siirt 
Nurettin Ok Süreyya Ömer 

Kâtip 
Malatya 

Nurettin Akyurt 

LAK 

4. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
»bar'un, Mardin ili. çevresinde, 1963 yılında, 
leımanet suretiyle kaç ilkokul Ibinaısı yapıldığıma 
ve ibunlamn hizmete girip >girm.iediği!ne dair söz
lü soru önegesi. Millî Eğitim 'Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/899) 

'5. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay
ıba r'un, Mardin illine, âfet fıonundan, yapalan 
yardım miktarına ve yardımım kimlere ve n'e 
suretle tevzi edildiğine dair sözlü ısoru önerge
si, İmar ve İskân Bakanlığıma gönderilmiştir. 
(6/900) 

6. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
Ibar'ın, Mardin'in Derik ilçesi Bucağında yapıl
ması kararlaşıtmulaıı Sağlık Ocağının Kaısıırkan-
co köyüne yaptırılması sebebine dair sözlü soru 
önergesi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/901) 

Yazılı sorular 
1. — Burdur Milletvekili Mehmet özibey'in, 

SOR 
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M. Meclisi B : 125 
Devlet Demiryolları ambarına malı gelen şa-
hiislara, ıbilgi verilmek -üzere, /bir ihlbarnome gön-
derilmtesinin usul ittihazı ıhususunda ne düşü
nüldüğüne daür yazılı soru önergesi, Ulaştır
ma Bakanlığına gönderikniişti!r. (7/538) 

2. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Burdur ili Tefenni ilçesi Hiiyük köyüne, köyün 
başka yere nakli için, ayrılan paranın şimdiye 
ikada*' gönderilmemesi sebebine daür yazılı so
ru önergesi, Başbakanlığa, imar ve İskân 
ve Bayındırlık Bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(7/593) 

2. — GELEN 

Tezkere 

1. — Genel ıbütçeye dâhil dairelerin 19,61 
bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlı
ğı tezkeresi '(3/922) (Sayıştay Komisyonuna) 

BAŞKAN — Yoklama otomatik cihazla ya
pılacaktır. Sayın üyeler lütfen kabul düğmele
rine bassınlar. 

(Yoklama yapıldı.) 

13 . 7 ,1964 O : 1 
3. — Burdur Milletvekili Mehm'et özıbcy'in, 

Et ve ©alık Kurumunun, Amerika'dan 'kaç 'bin 
ton soya yağı getirdiğine ve bunları hangi sa
nayicilere tevzi ettiğine dair yaz-ülı soru öner
gesi, Başbakanlığa, Maliye, Ticaret ve Sana
yi BaikanlıManna gönderilımiştir. (7/5+0) 

+. — İstanlbul Milletıveikili Cihat Baiban'ın, 
ticaretle iştigal eden memur Turan Çakım hak
iki nda hiçıbir muameleye 'tevessül edilmemesi 
sebebine dair yazıda soru önergesi, Ticaret Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/541) 

KAĞITLAR 

Rapor 
2. — Sosyal Sigortalar kanunu tasarısına 

dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Se
natosunca yapılan değişiklikler hakkında Mil
let Meclisi Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/+62, C. Senatosu 1/32+) (Gündeme) [Dağıt
ma tarihi : 13 . 7 . 196+1 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Çoğunluğumuz yoktur. Saat 16,00 da topla

nılmak üzere birleşime ara veriyorum. 
Kapanma saati : 15,05 

B Î R I N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 

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

» '-

BAŞKAN — Millet Meclisinin 125 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 



ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 16,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 
K Â T Î P L E R : îsmet Kapısız (Yozgat), Nevzat Şener (Amasya) 

BAŞKAN —- İMillcI .Meclisinin 125 nci Birleşiminin ikinci o turumunu acıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama otomat ik cihazla ya
pılacaktır . Sayın, üyeler anah t a r l a r ım çevirip, 
lütfen kabul düğmeler ine bassınlar. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

/. — Vazife ile yıtrl dışına ı/idece!: olan l'laş-
lırma Balamı Ferit Al ^iskender'in dönüsüne ka
dar kendisine, Devlet Hakanı 'Malik Yolar'm ve
killik edeeeıjine dair (-umltıırhaskanliıjı tezkeresi 
(H/921) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile y u r t dışına gidecek, olan Ulaştır

ma, Bakanı Uerit Alpiskender ' in dönüşüne ka
d a r kendisine, Devlet "Bakam Malik Yolaç'ın 
vekil l ik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
u y g u n görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

"BAŞKAN ---- Bilgilerinize sunulur . 

,2. --- Sayın milletvekillerinden bâzılarına izin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi 

B A Ş K A N — Bâzı üyelere izin verilmesi hak
kında "Riyaset Divanının karar ım okutuyorum : 

Genel Kuru la 
Aşağıda, adları yazılı sayın, millelvekillerinin 

h iza lar ında gösterilen müddet ler le izinleri Baş
kanl ık Divanının 10 . 7 . 1004 tar ihl i toplant ı 
sında karar laş t ı r ı lmış t ı r . 

Keyfiyet, yüce tasvipler ine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Un ad. Sirmen 

(Yoklama yapıldı . ) 
B A Ş K A N — Yoklama işlemi bi tmişt ir , ço

ğunluğumuz vardır , müzakerelere başlıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Ankara, Milletvekili Hüseyin Ataman, 10 
gün, mazeretine binaen, 10 . 7 . 1004 la r ih indeu 
i t ibaren, 

Antalya, Milletvekili Ömer Uken, lf> gün, 
mazeretine binaen, 1 . 7 . 1004 lar ihindeu iti
baren, 

Kastamonu Milletvekili İ. TTakkı Yılanlıoğ-
lu, 21 gün, hastalığına binaen, Kİ . 7 . .1004 ta
rihinden i t ibaren, 

Kayseri Milletvekili Mehmet Sağlam, lf> gün, 
mazeretine binaen, 1 . 7 . 1004 tar ihinden iti
baren, 

Kırklarel i Milletvekili M. Alâeddin Uriş, 10 
gün, mazeretine binaen, 0 . 7 . 1004 tarihinden. 
i t ibaren, 

Jîize Milletvekili Cevat Yalçın, 1.r> gün, ma
zeretine binaen, 0 . 7 . 1004 tar ih inden itiba
ren, 

Samsun Milletvekili TTamit Kiper, 10 gün, 
mazereline binaen ' " 5 . 7 . 1004 tar ihinden it i
baren, 

Trabzon. Milletvekili Nazmi Öktcn, l.r> gün, 
mazeretine binaen, 10 . 7 . 1004 tar ihinden it i
baren, 

Ur fa, Milletvekili Osman Ağan, 20 gün ma
zeretine binaen, 20 . 0 . 1004 ta r ih inden it iba
ren, 

Sinop "Milletvekili Cemil Karaha.ii, 10 gün, 
mazeret ine binaen 0 . 7 . 1004 tar ihinden iti
baren, 

http://Karaha.ii


M. Meclisi B : 125 
BAŞKAN —• Teker teker okutup oylarınıza 

sunacağım. 
Ankara Milletvekili Hüseyin Ataman, 10 

gün, mazeretine binaen, 10 . 7 . 1964 tarihinden 
itibaren, 

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

Antalya Milletvekili Ömer Eken, 15 gün, 
mazeretine binaen, 1 . 7 . 1964 tarihinden iti
baren, 

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

Kastamonu Milletvekili I. Hakkı Yılanlıoğ-
lu, 21 gün, hastalığına binaen, 1 3 . 7 . 1964 ta
rihinden itibaren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmişti)'. 

Kayseri Milletvekili Mehmet Sağlam, 15 gün, 
mazeretine binaen, 1 . 7 . 1964 tarihinden iti
baren, 

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

Kırklareli Milletvekili M. Alâeddin Eriş, 10 
gün, mazeretine binaen, 6 . 7 . 1964 tarihinden 
itibaren, 

BAŞKAN - - Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bize Milletvekili Cevat Yalçın, 15 gün, ma
zeretine binaen, 6 . 7 . 1964 tarihinden İtiba
ren, 

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

Samsun. Milletvekili Hamit Kiper, 10 gün, 
mazeretine binaen -T . 7 . 1964 tarihinden iti
baren, 

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

Trabzon Milletvekili Nazmi ökten, 15 gün, 
mazeretine binaen, 10 . 7 . 1964 tarihinden iti
baren, 

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

Tîrfa Milletvekili Osman Ağan, 20 gün ma
zeretine binaen, 29 . 6 . 1964 tarihinden itiba
ren, 

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

Sinop Milletvekili Cemil Karahan, 10 gün, 
mazeretine binaen 6 . 7 . 1964 tarihinden iti
baren, 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

3. — Bir toplantı yılında iki aydan fazla izin 
alayı Urfa Milletvekili Osman Ağan'a ödeneği
nin verilebilmesi için keyfiyetin Genel Kurulun 
kararına sunulduğuna dair Başkanlık tezkeresi 
(3/921) 

BAŞKAN —•• Ödeneğinin verilebilmesi Yük
sek Meclisin kararma bağlı bulunan iki saym 
üye arkadaşımızın durumu ile ilgili tezkereleri 
ayrı ayrı okutuyorum : 

Genel Kurula 
Hastalığı sebebiyle bu toplantı yılında, iki 

aydan fazla izin alan Urfa Milletvekili Osman 
Ağan'a ödeneğinin verilebilmesi İçtüzüğün 197 
nci maddesi gereğince, Genel Kurulun kararma 
bağlı olduğundan keyfiyet yüce tasviplerine 
arz olunur. 

Millet. Meclisi Başkanı 
Euad Sirmen 

BAŞKAN —• Tasvibinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

/. — Bir toplantı yılında iki aydan fazla izin 
alan Samsun Milletvekili Hamit Kiper'e ödene
ğinin verilebilmesi için keyfiyetin Genel Kuru
lun kararına sunulduğuna dair Başkanlık tezke
resi (3/925) 

Genel Kurula 
Hastalığı sebebiyle bu toplantı yılında, iki 

aydan fazla izin alan Samsun Milletvekili Hamit 
Kiper'e ödeneğinin verilebilmesi, İçtüzüğün 197 
nci maddesi gereğince, Genel Kurulun kararma 
bağlı olduğundan keyfiyet yüce tasviplerine 
arz olunur. 

Millet Meclisi Başkanı 
Fııad Sirmen 

BAŞKAN —• Tasvibinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. —- Bâzı teklif ve tasarıların öncelikle gö
rüşülmesi için verilen önergelerle ilgili Başkan
lık Divanı tezkeresi (1/480, 375) (2/477) 

BAŞKAN — Daha evvel Yüksek Meclisimiz
ce kabul edilen esaslara uygun olarak öncelik 
teklifini ihtiva eden Hükümet ve komisyon tez
kereleri Riyaset Divanınca müzakere edilmiş ve 
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gündeme alınarak sıralarına konulması uygun 
görülmüştür. Bununla ilgili Riyaset Divanı ka
rarını okuutyorum : 

1. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ke
mal Demir'in, 388 sıra sayılı «Nüfus Plânla
ması hakkında kanun tasarısı» nm, 

2. imar ve iskân Bakanı öelâlettin Üzer'in, 
343 sıra sayılı «imar ve iskân Bakanlığı Ku
ruluşu ve vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 
nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanu
na iki madde eklenmecine dair kanun tasarı 
sı» nm, 

3. Bütçe Komisyonu Sözcüsü Necip Mir-
kelâmoğlu'nun, 385 sıra sayılı «Zonguldak 
Milletvekili Kenan Esengen'in 5434 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 
muvakkat bir madde 'eklenmesine dair kanun 
teklifi» nin, 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere gün
deme alınması hakkındaki önergelerinin; adı 
geçen tasarı ve (tekliflerin ]6 . 6 . 1964 ta
rihli protokolle tesbit edilen işlerin sonuna 
alınmak suretiyle gündeme ithalinin uygun ola
cağı hakkındaki Millet Meclisi Başkanlık Di
vanı raütalâasiyle birlikte Genel Kuurla arz 
edilmesi Başkanlık Divanının 10 Temmuz 196-1 

tarihli (toplantısında karar altına alınmıştır. 

BAŞKAN —• Okunmuş olan yazıyı tasvibi
nize sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. Teklifler proto
koldeki yarine alınacaktır. 

6. —. Çalışma Bakam Bülent Ecevit'in, Sos
yal Sigorta kanun tasarsısmın öncelikle görüşül
mesine dair önergesi (1/472) 

Çalışma Bakanı Bülent Ecevit tarafından 
verilmiş olan ve bugünkü birleşimde öne •alı
narak görüşülmesi istenilen, Sosyal Sigortalar 
kanım tasarısı dk$ ilgili önergeyi okutuyorum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Sosyal Sigortalar kanunu tasarısında Cum
huriyet Senatosu tarafından yapılan değişik
likler Millet Meclisinin ilgili komisyonunca 
görüşülüp karara bağlanmış ve Millet Meclisi 
Başkanlığına sunumuştur. 

Yüzbinlerce sigortalı işçi ile ailesinin sa
bırsızlıkla bekledikleri bu tasarının, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin yaz tatilinden önce 
kanunlaşabilmesi için, gündeme alınarak ön
celik ve ivedilikle görüşülmesini Hükümet adı
na arz ve talebederim. 

Çalışma Bakanı 
Ankara 

Bülent Ecevit 

BAŞKAN — Sosyal Sigortalar kanun tasa
rısının Cumhuriyet Senatosunca yapılmış olan 
tadilâtının birçok noktalarında baskı hataları 
olduğu tesbit edilmiştir. 

Komisyon sözcüsünün, bu baskı hatalarına 
rağmen bugün müzakereye alınması halinde 
Meclis çalışmalarını geciktirip geeiktirmiyeceği 
hususundaki mütalâası nedir? 

Sayın Şeref Bakşık. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 

BAKŞIK (izmir) — Yarma kalabilir, daha 
emniyetli olur. 

BAŞKAN — Şu halde önergeyi yarın Mecli-
lisin tasvibine arz edelim. 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 
BAKŞIK (İzmir) — Bugün oylansın yarına bı
rakalım. 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan önergeyi 
tasvibinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. Yarınki birleşime 
alınacaktır. 

Şimdi Tüzük gereğince bir defa görüşüle
cek işlere geçiyoruz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik 'yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/701, C 

Senatosu \l/425) (M. Meclisi S. Sayısı : 735 
C. Senatosu S. Sayısı : 472) (1) 

(1) 375 ıSıra sayılı basmayazı tutanağım, so-
nundadır. 
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BAŞKAN — Karma Bütçe Komisyonu ra- : 

porunu okutuyorum : i 
(Karma Bütç« Komisyonu raporu okundu.) : 
BAŞKAN —• Birinci maddeyi okutuyorum, j 

1964 yılı Bütçe Kanununa bağh cetvellerde j 
değişiklik yapılması hakkında Kanun j 

MADDE 1. — 1964 yılı Bütçe Kanununa 

13.7.1964 0 : 2 
bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin ilişik 
(1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasında 
(2 500 000) liralık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2. — 1964 yılı Bütçe Kanununa 
bağh (A/3) işaretli cetvelin ilişik (2) sayılı 
cetvelde yazılı tertipten (13 772 514) lira dü
şülerek ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı tetribe 
olağanüstü ödenek olarak 'aktarılmıştır. 

Bölüm Madde 

12.000 

14.000 

22.000 
22.831 

22.000 

(1) SAYILI CETVEL 

(A/l) 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Düşülen 
Lira 

Eklenen 
Lira 

1 500 000 

1 500 000 

Millî Eğitim Bakanlığı 

Yapı, tesis ve 'büyük onarım giderleri 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler. 
mistir. 

1 000 000 
Kabul edil-

Baymdırlık Bakanlığı 

Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.817 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
mistir. 

1 000 000 
Kabul edil-

(Birinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleri ile beraber 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir 

MADDE 2. — 1964 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/3) işaretli cetvelin ilişik (2) sayılı cet
velde yazılı tertibinden 13 772 514 lira düşüle
rek ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı tertibe 
olağanüstü ödenek olarak aktarılmıştır. 

Bölüm 

(2) SAYILI CETVEL 
(A/3), 

Düşülen 
Lira 

Maliye Bakanlığı 
33.000 İktisadi transferler 13 772 514 

BAŞKAN — KaJbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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;3) SAYILI CETVEL 

(A/3) 
Eklenen 

Lira 

Millî Savunma Bakanlığı 
36 000 Borç ödemeleri 13 772 514 

BAŞKAN -~ Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(2 nci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli eriyle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul 'edilmiştir. 

MA.DDH 3. — 964 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Millî Eğitim Ba
kanlığı kısıınnm 12.000 nci (Personel gider
leri) bölümünde (443 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ilkokul öğretmen ödeneği) adiyle ye
niden açılan 12.730 ncu maddesine (4(î 1 <>G 000) 
liralık olağanüstü ödenek konulmuştur. 

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

MADDİ'] 4. --- :I9G4 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/3) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı 
kısmının 35.000 nci (Sosyal transferler) bölü
münün 35.737 nci (Türk Harb Malûlü Gaziler 
Cemiyetine yardım) madde unvanı (Türkiye 
llarb Malûlü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri 
Cemiyeti i KÎ yardım) olarak değiştirilmiştir. 

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

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi kabul etenler... Et
miyenler... Kabul 'edilmiştir. 

Tümü hakkında, söz istiyen'?. Yok. Tümünü 
acık oylarınıza sunuyorum. Kutular «ıralar 
arasında dolaştırılacaktır. 

2. — Hazinece, Türkiye Emlâk Kredi Ban
kasında açtırılan tevdiat hesaplarından yapıları 
'harcamaların tasfiyesi hakkında kanım tasarısı ! 
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re Karma, Bilice Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Karma Bilice Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/703; C. 
Senatosu 1/126) (M. Meclisi *S'. Kayısı 736; C. 
S<nalosu >V. Sayısı : 473) (1) 

liAŞKAN —• Karma Bütçe Komisyonu rapo
runu okutuyorum. 

(Karma Bütçe Komisyonu raporu okundu.) 

BAŞKAN —• Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? Yok. Maddelere geçülmesini oy
larınıza sunuyorum. Kalbııl edenler... Etmiyen
ler... Kabul ekilmiştir. 

1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) |işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması ve Hazinece Tür
kiye Emlâk Kredi Bankasında açtırılan tev
diat hesaplarından yapılan harcamaların tasfi

yesi hakkında Kanun 

MADDU 1. - - Hazinece Türkiye Emlâk Kre
di bankasında : 

A) .Mülkiyeti Hazineye ait Kapusin M'anas-
t irin m, Kadıköy Koleji olarak kullanılmak üze
re, tahliyesi için, 1055 yılında açılan 150 000 li
ralık tevdiat 'hesabı karşılık tutularak Ilayral-
lah Örs adına ödenen krediden yapılan 150 000 
liralık harcama; 

B) 1956 yılında «çılan 96 960 liralık tevdiat 
hesabı karşılık tutularak eski Paris Büyükelçisi 
Niniia.ii Mencmenciğolu'nun borçlandığı bir kı
sım paraları ödemek üzere Rom'a eski Büyükel
çisi Cevat Açıkalm tarafından yapılan 66 031,79 
liralık harcama; 

C) 1964 yılında açılan 50 000 liralık tev
diat hesabı karşılık tutulmak suretiyle döviz 
kaçakçılığı ile mücadele için İstanbul Kambi
yo Mülürlüğünce yapılan 31 337,45 liralık har
cama ; 

D) Göçmen evleri inşaatı için 3349 sayılı 
Kanun gereğince 19rt7 yılında Kızılay emrine 
açtırılan 2 500 000 Liralık krediden yapılan 
8 271,19 'liralık harcama; 

E) Göçmenlere yapılacak yardımlar için 
1951 yılında açtırılan 300 000 liralık tevdiat hc-

(I) 736 S. Sayılı basma/yazı iulanayın so
nunda dır. 
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sabi karşılık tutulmak suretiyle, Kızılay tara
fından yapılan 6 059,74 liralık harcama; 

F) Ankara. Namık Kemal in ahali esindeki 
memur konutları inşatı için 4(52(5 sayılı Kanun 
gereğince açtırılan tevdiat hesabı karşılık tu
tulmak suretiyle Türkiye Emblâk Kredi .Banka
sı nen yapılan 4 .T2-) .'597,21. liralık harcama; 

G) Devlet Tiyatro ve Opera binası noksan
larının ikmali için 194(5 yılında açılan tevdiat 
hesabı karşılık tutulmak suretiyle Türkiye Em
lâk Kredi Bankasınca yapılan 4n6 291,72 liralık 
harcama; 

II) Ankara gecekondularının ıslahı, Ürgüp 
kazasında, kaya sukutu, Gediz kazasında su bas
kını sebebiyle evleri yıkılan vatandaşlara mes
ken inşası maksadiylc 195B yılınla açılan tevdiat 
hesabı karşılık tutularak yapılan 1 «40 000 
liralık harcama; 

Hazine tevdiatından yapıian harcamalar top
lamı olarak (i S81 990 liraı 1964 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/o) işaretli cetvelin Maliye Ba
kanlığı kısmında (Hazinece Türkiye Emlak 
Kredi Bankasında açtırılan tevdiat hesapların
dan yapılan harcamaların tasfiyesi karşılığı) 
adiyle yeniden açılan î.G.ÎMO ucu maddeye öde
nek ve hizmetin ifa edildiğine dair ilgili daire
lerle Maliye Bakanlığı arasında tanzim edile
cek tutanağa ve Bankanın vereceği hesap hulâ
salarına is'tinaden gider kayledilmek suretiyle 
tasfiye edilir. 

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

MADDL 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenlei'... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye, İmar ve 
İskân Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul. elilmiş.tir. 

Tümü hakkında söz işi ten?. Yok. Tümü acık 
oyunuza sunumuştıır. Kutular sıralar arasında 
dolaştırılacaktır. 

3. — Türkiye, Büyük Millet Meclisi Say
manlığının 10(1 i yılı Mart, Nisan ve Mayıs a,y-
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lan hesabı hakkında ^Hesapları İnceleme, Ko
misyonu raporu (5/88) (S. Sayısı : 733) (T) 

BAŞKAN —- Rapou okutuyorum. 
(Rapor okundu.) 

BAŞKAN -— Bilgilerinize sunulur. 

4. — Cumhuriyet [Senatosu tzmir Üyesi 
Ömer Lûtfi Bozcalı'mn, 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ka
nun ) teklifi ve MaUye ve Plân , komisyonları 
raporları (2/327) (S. [Sayısı : 397) (2) 

BAŞKAN —• Raporu, okutuyorum. 
(Rapor okundu.) 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen?. 
Buyurun Sayın Giritlioğlu, 

Hükümet ve komisyon yerlerindedirler. 

rAHİR GİKİTLİOĞLL (Kelime) — Pek 
kıymetli arkadaşlarım, Cumhuriyet Senatosu 
İzmir Üyesi Sayın Ömer Lûtfi Iîozcalı'nın tekli
fi lehine ve komisyonun mütalâası aleyhine ko
nuşacağım. 

Sayın Pozealı Lmeklilik Kanununa bir mad
de eklenmesini teklif etmiş bulunmaktadır. Tek
lifi ile kadın ve erkek memurlar arasında bir 
tefrik bulunmaktadır. Kadın memurların yirmi 
sene hizmet yıllarını doldurduktan sonra emek
lilik haklarını talebetmelerini mümkün kılan bir 
teklifi getirmiş bulunmaktadır. Yre Sayın Komis
yon bu teklife karşı üç. sebeple itirazda bulun
maktadır. 

1. — Kadın memurlarla erkek memurlar ara
sında bir tefrik yapmak eşitlik prensi]")]erini ih
lâl olur. 

2. — Böyle bir teklif kanunlaştığı takdirde 
Hazineye J00 milyon lira zarar verir. 

•]. — Esasen personel rejimimiz yeni baştan 
tanzim edilecektir. Bu itibarla personel rejimi
nin tanzimine kadar bu meseleyi ele almamak 
gerekir. 

Muhterem Komisyonun bu mütalâalarını af-
larma sığınarak kabul etmediğimi arz etmek is
terim. Şöyle ki; filhakika şekil bakımından er-

(1) 733 S. Sayüı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(2) 397 S. Sayılı Imsmuyazı luUmağın sonun-
dadtr. 
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kek personel ile, kadın personel arasında bir tef
rik yapılmış oluyor, bu teklif kanunlaştığı tak
dirde. 

Fakat, tefrikin yapılması demek hukuk ala
nında eşitlikten ayrılmak mânasına gelmez. Ka
dın ve erkek arasında her türlü hukukî eşitliği 
tesis etmekle müftehir bir milletiz. Buradaki tef
rik fizik bakımından ve hizmetin ağırlıkları ba
kımından yapılması zaruri gelen bir tefrik ola
rak kalır ve kadın bünyesiyle erkek bünyesi 
arasında herhalde bir fark olması lâzımgelir; 
mukavemet bakımından, çalışma gücü bakımın
dan... Hizmet yönünden dahi bu tefriki erkek 
memurlar arasında yapmış bulunmaktayız. Bil
farz, zabıta hizmetleriyle vazifeli kimseler 55 ya
şında emekliye ayrılır, diğerleri 65 yaşında 
emekliye ayrılır, bir kısmı ise 70 yaşında emek
liye ayrılır. Bu bakımdan hizmetin mahiyeti na
sıl böyle bir tefriki yapmamızı gerektiriyorsa 
kadm ve erkek personellerimiz arasında da mu
kavemet bakımından bu tefrikin yapılmasında 
hukukta aykırılık yok. Fakat tabiî kanunlara 
uygun bir muameleyi yerine getirmek durumu 
•olur. Bu itibarla teklifin ldhindeyim. Yüz mil
yon lira Hazineye zarar vereceği, yük olacağı 
mütalâasına da iştirak edemiyorum. Kadın me
murlar yirmi sene hizmet yılını doldurduktan 
sonra daha az bir maaşda iken emekliye ayrıla
cak demektir. Daha yüksek bir maaş bekleyip 
emekliye ayrıldığı takdirde Hazine zaten bun
ların emeklilik ödeneğini ödemekle mükelleftir. 
Bu itibarla 20 sene hizmet yılını dolduran bir 
kadın memurun emeklilik hakkını iktisabetme-
siyle; hakikaten Hazineye 100 milyon lira yük 
tahmil edeceği Komisyon raporunda mukni se
beplerle belirtilmemiştir. Komisyon sözcüsünün 
'bu hususu ikna edici surette belirtmesini rica 
ederim. Zira 100 milyon lira Hazineye yük tah
mil edeceği bir cümle halinde ifade edilmiştir. 
Mukni olmasını temenni ediyorum. 

3 ncü nokta, personel rejimimiz zaten ele alı
nacak denmektedir. Bendeniz demek isterim ki; 
bu teklif bugünden kanunlaştığı takdirde ileri
deki personel rejimimize de ışık tutmuş olur. 

Şimdiden «kadın memurlar 20 senede, erkek 
memurlar 25 senede emekliliğe müstehak olur
lar» diye bir prensibi kabul etmek suretiyle iler
de yapacağımız personel rejimimize bugünden 
bir adım atmış oluruz, bir ayrılık teessüs etme
miş olur. 
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Kanun teklifinin lehinde oy verilmesini istir

ham ederim. Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Rapor hakkında başka söz isti-

yen? Buyurun Sayın Soyer... 

RUHİ SOYER (Niğde) — Muhterem arka
daşlarım ; mevzu gayet açık: Memleketimizde 
kadın erkek eşitliğini her sahada kabul etmişiz. 
Askerlik müstesna bütün hizmetlerde hanımları
mızı erkeklerimiz gibi çalışır kabul ederek her 
türlü ayniliği kabul etmiş durumdayız. Bâzı şey
lerde müsavi, bâzı şeylerde fizikman ayrıdır, 
şöyledir, böyledir gibi bir mütalâayı ben şahsan 
kabul etmiyorum. Hanımlarımız gerek fizikman 
ve gerekse fizyolojikman erkekler kadar kuvvet
li, onlar kadar çalışkan, onlar kadar verim
li, onlar kadar hizmet edebilir kabiliyettedir. Bu 
itibarla böyle bir ayırımın yerinde olamıyacağı 
kanaatindeyim. Bir defa böyle bir ayırım başla
dı mı onun sonu gelmez. Kaldı ki, hakikaten bir 
keşmekeş içerisinde olan memur ve barem reji
minin bir tutar yeri kalmamıştır, bugün. Kısa 
zamanda Personel Kanununun büyük bir tanzim 
yapılarak karşımıza gelmesi zaruri hale gelmiştir. 
Dikkat buyurursanız muhtelif meselelerde, herkes, 
hemen her zümre kendine göre bir sürü haklar 
iddiası ile kuyruğa dizilmiş vaziyettedir. Müte
madiyen gelmektedir ve gelecektir. Bunlara Bü
yük Meclisin bir nihayet vermesi ve böyle sene 
ortasında Bütçeyi büyük yükler altına koyacak 
yeni yeni kanunlarla gelmemesi ve gelirken de 
memleketin kaynaklarının ne kadar mahdut ol
duğunu ve halkın bu vergilerin temadisinden ne 
kadar üzüntü içinde bulunduğunu ve her yeni 
masrafa bir ayrı yeni kaynak bulmak zorunda 
olduğumuzu düşünmek mecburiyetindeyiz. Bu 
itibarla, böyle bir istisnai muameleye Büyük Mil
let Meclisinin vasıta olmaması lâzımdır... Kana
atim l)iı... Komisyon raporunda da bahis konusu 
edildiği gibi hem Hazineye yüz milyon kadar 
bir ağırlığa m al olacak hem de esasen durumu 
sarsıntı içinde bulunan Emekli Sandığını müş
kül vaziyete koyacak olan bu kanun teklifinin 
kabul edilmemesi insani bakımdan da şarttır. Ni
çin hanımlarımızı böyle bir enferioritenin içeri
sine atalım arkadaşlarım? Hiçbir zaman buna 
ihtiyaç yoktur. Hanımlarımızın eğer çalışamıya-
cak vaziyette olanları varsa kanunî ve nizami 
yollardan çalışanııyacaklarını tesbit ettirerek pe
kâlâ ayrılmaları mümkün iken; topyekûıı bir 
ayırım yapmak bence gerek insani şartlar, ge-

86 — 
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rekse memleketimizde kabul etmiş olduğumuz 
müsavat müsait değildir. Binaenaleyh, teklifin 
reddini istirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Rapor hakkında Kayın Özarda, 
buyurunuz efendim. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Muhterem ar
kadaşlar, bendeniz de arkadaşım Fahir (îiritli-
oğltı gilbi raporun aleyhinde, teklifin lehinde ko
nuşacağım. 

Komisyonun, bu kanun teklifinin kabulü ha
linde erkek ve kadın tefriki gibi bir tefrik yara
tılacağı yolundaki mütalâası, her bakımdan. 
yersizdir. Bir defa kadın yaradılış itibariyle er
kekten zayıf olduğu içindir ki, askerlik kanun
larımız erkeği 22 yaşını geçirdikten sonra askerî 
mükellefiyete tabi tuttuğu halde kadınlarımız 
bundan muaftır. Bütün erkekler askerlik yapar
ken kadınların askerlik yapmaması erkek kadın 
tefriki yaratmıyor da kadınları çalışma sistemi 
bakımından ayrı bir rejime tabi tutmak neden 
tefrik yaratmış olsun? Sonra, Medenî kanunu
muz erkeği ailenin reisi olarak kabul etmiş ol
makla yine böyle bir tefriki cemiyetin nizamı 
bakımından da kabul etmiş bulunmaktadır. He
pimiz müdrikiz ki, kadın zaruretler dolayısiyle 
çalışmaktadır. Kadın çalıştığı müddetçe çocuk 
yetiştirmek mecburiyetinde olan bir varlıktır. 
Kadının uzun müddet bir taraftan evde yetiştir
diği çocuklarının yetiştirilmesi ve büyütülme-
siyle meşgul olması bir taraftan da dairelerde 
çalışması moralman kadını yıpratmakta, yor
maktadır. Kadını uzun müddet çalıştı rırsanız 
bir taraftan aile ocağı tahrip edilmiş olmakta
dır. Bu bakımdan kanun teklifi gayet isabetli ve 
yerindedir. Ruhi Soyer arkadaşım kanun tasarı
sı, rapor reddedildiği takdirde sene ortasında 
yeni malî külfetler tahmil edeceği yolundaki 
mütalâaları da doğru değildir. Bu kanun teklifi 
ve rapor reddedildiği takdirde tekrar komisyo
na gidecektir, önümüzde de Meclis tatili vardır. 
önümüzdeki günlerde bu iş yeniden ele alınacak 
demektir. Ve ondan sonra bütçe kanunları gele
cek ve nihayet bu işin komisyonda müzakeresi 
ancak 1965 senesi bütçesinden sonra mümkün 
olacaktır. O zamana kadar da bu mevzuda, el
bette, tedbirler alınabilir. Bu bakımdan raporu 
kabul ederek teklifi derhal reddetmek yerinde 
ve isabetli bir hareket olmaz. Ancak biz rapo
ru reddetmekle bunun ilerde tekrar ele alınarak 
üzerinde çalışma imkânını bahsederiz, Bugün ra- ' 
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por aleyhinde vereceğimiz reylerle bu kanunu 
kabul etmiş ve meriyete koymuş olmamaktayız. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gündoğdu. 
ZEYNEL GÜNDOĞDU (E rzincan) — Muh

terem arkadaşlarım, gelecek her teklifin millî 
bünyeye bir külfet değil bir kuvvet vermesi 
icaıbeder. Ben dikkat ediyorum; gelen ve getiri
len tekliflere, nasıl yapabm da filân insanı te
kaüt edelim, nasıl yapalım da falanın maaşına 
% 15 ilâve yapalım. Fakat hiçbirimiz demiyoruz 
ki, nasıl yapalım da bu sekiz saatlik çalışma 
müddetini 10 saate çıkaralım ve bu iki saatlik 
farkı da Devletine üzerine yüklemiydim. 

Bundan ferde bir zarar gelmez, ama, millete 
faydası olur. Çok çalışmak mecburiyetinde bu-
lunduğu<muzu bütün ecnebi mütehassıslar söylü
yorlar. Fakat biz beri taraftan bunun tamamen 
aksini yapıyor ve 25 senede tekaüt olması lâzım-
gelenleri 20 senede tekaüt edelim diyoruz. Fa
kat tekaüt ediyoruz da ne oluyor? Bugün zama
nından evvel tekaüt olmuşların, halihazırdaki 
durumunu ele alalım : Tekaüt olmuştur, Dev
letten ikramiye almıştır. 1 500 lira maaş alır. 
öbür taraftan tekrar şurada burada yine Devle
tin sırtına yük olmak suretiyle bir işe yerleşir 
veya yerleştirilir. Bunlar doğrudan doğruya 
millî bünyeyi sömüren tedbirlerdir ve hareket
lerdir. 

Üniversiteden çıkan gençler boş gezerken, 
Devletten ikramiyesini alımış ve öbür taraftan 
yine Devletten tekaüdiyesini alan birçok kimse
ler bugün onların, haksız olarak, yerlerini işgal 
etmektedirler. Biz kolaylık cihetine gitmiyelim. 
Biraz terlemeyi göze alalım. Esas Türkiye'nin 
dertleri buradadır. Yoksa filânın maaşına zam 
yapalım, filân tekaüt olsun, çalışacak durumda 
ise yine gelsin Devletin sırtına dolaylı yollardan 
yük olsun. Esasen bunlar hal çaresi değildir... 
Devlet Personel Kanunu ne zaman gelecek, bu
nu sabırsızlıkla bekliyoruz. Bugün İktisadi Dev
let Teşekküllerini ele alalım, bütün Devlet daire
lerini ele alalım, gazete okumaktan başka hiçbir 
iş yapmıyan memurlar olduğu gibi dedikodu 
yapmaktan başka hiçbir iş yapmıyan memurlar 
vardır. Yine İktisadi Devlet Teşekküllerini ele 
alalım, kadroları taşmıştır. Hiçbirimiz demiyo
ruz ki, Devlet Denizyolları, Devlet Demiryolları 
işçi adedi fazla imiş, öbür taraftan Ereğli De
mir - Çelik Fabrikaları yakında faaliyete gece-
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cenk lir. Bunların bir kısmını alalım, oraya aktar- I 
ma yapalım, bakiyesini dışardan alalım. Bun
lara geldi mi yokuz. Fakat Devletin sırtına yük 
olmak için tavsiyelere, geldi mi yansır haldeyiz. I 
Bunları arz etmek istedim, hürmetlerimle. (Orta 
sıralardan alkışlar) 

BAŞKAN —• Sayın (îiritlioğlu, buyurun 
e fendim. 

FATTİU (MllİTlVlOdLU (Kdirne) — Muh
terem. arkadaşlarını, ikinci defa işgal ettiğim I 
için özür dileı-i'in. Kısa konuşmak suretiyle bâzı 
noktalara temas etmediğimi anladığımdan dolayı 
telâfi etmek nıeeıburiyetinde kaldım, şöyle ki : 

Meselâ, Devletin zaten personel rejimi bakı
mından. ağır olan yükünü İm teklif ile daha d'a 
ağırlaştırmak değildir. Bendenizin kanaatim 
odur ki, bugün yukarı kademeler, birçok verim
siz kimselerle dolmuştur. Verimsizliğin âmillerin
den birisi de yaştır. Memur hukuku bu kabil ve
rimsizlikleri bugünkü şekliyle tasfiyeyi1 mukte
dir değildir. Biz, muhterem arkadaşım Zeynel 
C.Tmdoğdıı'nün ifade ettiği veçhile, gem; eleman
lara yer a em ak m ecburiy etinde isek bâzı kadro
ları boşaltmak zorundayız. İlle 65 yaşma kadar 
vazife göreceğim iddiasiylc ve çeşitli raporlarla 
hizmete devam eden elemanların varlığından 
hepimiz şikâyetçiyiz. Bu itibarla gelen teklif 
bize bir bakımdan imkân sağlamaktadır. Şöyle I 
ki; yirmi hizmet yılını doldurmuş bulunan ka
dın memurlar kendi istekleriyle emekliye ayrıla-
bilsinler. Ayrıldıkları takdirde Devletin bu hiz
metleri daha genç. elemanlara gördürmesi kabil 
olacaktır. Ayrılmadıkları takdirde yirmi hizmet 
yılından sonraki ihtiyarlık devrinde bu hizmetle
ri yürütecek olan kadın memurlar belki daha 
az verimli olacaktır. Bu itibarla Zeynel fUindoğ-
du arkadaşımızın hassasiyetine iştirak ediyorum. 
Daha doğrusu hürmet ediyorum. Lâkin bir nok
tada kendisinden ayrıldığımı ifâde etmek iste
rim. Bu teklifte yükü ağırlaştırma gayesi yoktur. 
(İerçekleştirme imkânını, ıbu teklif otomafikman 
sağlamış bulunuyor. Zaten şikâyetimiz budur. 
Birçok memleketler 30 hizmet yılı 20 senede 
ele alınmıştır. 20 senede emeklilik hududu tâyin 
edil'miştir. Buradaki gerekçe büyük çapta genç 
elemanların elinde1. Devlet hizmetlerinin görül
mesini sağlamaktır. Teklifi bu yönden yükü 
ağırlaştırıcı mahiyette görmüyorum. Muhterem 
hatip arkadaşlarımızdan bir kısmı hukuki bakım
dan eşitsizlik örneği olarak vasıflandırdılar. Tas- J 
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rilı etmek isterim, Şimal memleketlerinde kadın 
memurlar erkek ^memurlardan ayrı bir hizmet 
statüsüne tabidirler. Erkek memurların emekli
lik hizmet müddetleri kadın memıurlarm emi eki i-
lik hizmet müeldetlerinden elaha uzundur. Ka
dın! armki daha kısadır. Ama Şimal memleketle
rinde kadın ve erkek hukuku bakımından aykı
rılık vardır, iddiasında her halde hiçbirimiz bu-
lunamayız. Misal arz edemm; Danimarka'da ka
dınlar daha erken olarak emekliye ayrılırlar. Mr-
kekle-r daha uzun hizmetten sonra emekliliğe ay
rılırlar. 

Bünyeden gelen bir hususiyetin icabı e>larak 
Danimarkada böyle1 kabul edil'miştir. Danimar
ka'yı iddia ile söylüyorum. Tahmin ediyorum 
Norveç'te de böyledir. Bu itibarla teklifimizde 
(mevzuatımızla, çelişem bir nokta, yoktur. Bu tek
lifin kanunlaşması yekunda oylarınızı kullan
manızı bilhassa tekrar istirham ediyorum. 

BAŞKAN —Buyurun Sayın Serycr. 
RÜIlt SOYKR (Niğde) - - Muhterem arka

daşlarımı, mesele biraz karışık bir yöne tevcih 
edilmiş olduğu için teıkrar söz almak mecburi
yetinde kaldım, özür dilerim. Bu husus kadın
larla erkekler arasında, bir eşitlik uıevzuundan 
ziyade bir hesap meseh\sidir, gayet basit. Bir 
hanım, öğretmen okulunel'aıı meselâ 18 yaşında 
e;ıkar. fakülteden 20-22 yaşında, çıkar. .10 yaş 
daha koyarsanız 52 yaş eder. 25 yaş koyarsanız 
-17 yaş olur. 45-47 yaşındaki bir hancım ihtiyar 
olarak, yaşlanmış olarak bu kürsüden kabul ede
mem. Muhterem Kahir (îiritlioğiu arkadaşım af 
buyursun. Kanat rahat bu yasa kadar çalışabilir 
ve normal tekaütlük devri geldiği zaman da te
kaütlüğünü ister, tekaüt olur. Bu cihelten böyle 
bir şey mevzuuhahis değildir. 

Askerliğe gelince : Dünyanın birçok ine mi e-
keth>riude hanımlar da, bilhassa İsrail'de hanım
ları da, askerlik etmekle e>hluğu malûmdur. 
iramdolsun, Türkiye'de kâfi miktarda erkek 
mevcuttur. Bu bakımdan hanımlarımızın da as
ker olmasına ihtiyaç yoktur. Mamafih buna. 
rağmen Harl» Okuluna girmek istiyen hanımla
rımız, subay e)lmak istiyen hanımlarımız da ay
nı şartları kaıbul etmiş ve biz ele onların girme
sine kanunen muvafakat etmiş durumdayız. Bi
naenaleyh bugün erkek ve kadın arasında her 
türlü müsavatın görüldüğü bir devirde yeniden 
böyle bir ayrımı meydana gelirlimle bence hiçbir 
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bakımdan kabili tasvip değildir. Bir hekim olarak 
da arz edeyim, bir banım vatandaşımı/, elli ya
sma kadar rahat rahat, eğer bir hastalığı yoksa, 
çalışır ve hiçbir arıza vermeden belki erkeklerle 
boy ölçüşecek kadar vazife verebilir, Hürmetle
ri mi o. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın (iiindoğdu. 
ZEYNEL (JÜNDOĞDL (Erzincan) — Sa

yın arkadaşlarım, benim arz etmek islediğim 
nokta şudur; bunlar mevzii tedbirlerdir. Bu me
selenin temeline inmek lâzımdır. Bu meselenin 
temeline inmediğimiz takdirde biz iktisadi ba
kımdan bocalamaya devam edeceğiz. Misaller ve
reyim sîze : 

Bugün iktisadi Devlet Teşekküllerinin Dev
letin kuvveti bünyelerinde mcveudolduğu kai
de, yapmış oldukları imalâtı dış piyasalara çı
karma güçlükleri vardır. Acaba bunun sebebi 
nereden ileri geliyor? Bunun sebebi kadro bol
luğundan ileri geliyor, bunun sebebi verimsiz iş
çiden, verimsiz memurdan; bilgisiz işçiden, eh
liyetsiz memurdan ileri geliyor. Devlet eliyle 
yapılan bu imalâtlar, kadro fazlalığı dolayısiylc 
maliyet itibariyle gayet tabiî yükseliyor. Maliyet 
yükseldiği içindir ki, biz dış piyasaların fiyat
larına uyamıyoruz, bu bakımdan ihracat yapa
mıyoruz. Bir memleketin ihracatı aksak olur
sa o memleketin iktisadi hayatının düzelmesine 
imkân yoktur. 

Bunları tekaüt edeceksek, 20 sene sonra de
ğil bugün bütün Devlet dairelerinde ve İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde ne kadar fazlalık varsa 
mazbut bir iş bölümü yapıp hiç olmazsa geride 
kalanları akşama -kadar çalıştırabilecek, çalışma 
ahlâkını kendilerine verebilecek mecburiyetleri 
koymamız lâzım. Bunun da yolu mevcut. Ne ka
dar kadro fazlası varsa icabederse açıktan Dev
let bunlara maaş vermeli, toptan vermeli, «git 
başının çaresine bak» demeli, bu bünye çöküyor, 
hep beralber çökeceğiz demeli ve geniş bir ten
sikata gitmeli, bünyeyi sağlama çıkarmalı. Ten
sikat dedimse kolundan tutsun da sokağa atsın 
demiyorum. Bu tedbirlere gidilirken, öbür taraf
tan başka tedbirler de vardır. Bu memleketin 
imkânlan geniştir. Ama bunları burada sayıp 
dökmeye imkân yoktur. 

BAŞKAN — Sayın (hindoğdu, lütfen madde 
hakkında, rapor hakkında. 

ZEYNEL OÜNDOODU (Devamla) -•• Peki 
efendim, dönüyorum maddeyi1. Şimdi 20 senede 
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kadın momurları te'kaüt edelim. Niçin edelim, 

' efendim.'' denelere yer açılsın diye, edelim. Genç
lere yer açmanın, iş sahası temin etmenin yolu 
İni değildir ki. Biraz evvel arz ettiğim gibi genç 
iken tekaüt ediyoruz. Ama yine onları getiriyo
ruz Devletin sırtına yük ediyoruz. Evvelâ mese
leyi burada ele alalım. Tekaüt edilen hiçbir kim
se, başka bir Devlet dairesinde veya İktisadi 
Devlet. Teşekküllerinde vazife' göremezler diye
lim. Hiç olmazsa, emekli olanın 800 - 1 000, 
1 500 lira. aylık tekaüt geliri vardır. Onunla 
geçinir. Öbür tarafta, 300 - 500 lira aylıkla da
ha, çiçeği burnunda her türlü hakkı kazanmış 
pek çok gençler boş geziyorlar. Meseleye bu yön
den başlıyalım. 

Benim arz etmek istediğim hususlar bunlar
dır. Hürmetlerimle erendim, 

BAŞKAN —- Komisyon adına buyurun. Sa
yın Mirkelâmoğhı. 

| PLÂN KOMfSYONL ADINA NROÎP 
| MlRKELÂMOULT (İzmir) — Muhterem ar-
• kadaşlarım, binini* ıstırapla ve mahrumiyetle 
i boğuşan memleketimizde değil, birçok meselcle-
\ rini bizden 50 - 100 sene evvel halletmiş olan 
' ileri memleket 1 erde dahi bugün konuşulmamış 
I olan, öngörülmemiş, düşünülmemiş olan bir ko-
' nuyu Yüksek Meclisiniz konuşmaktadır. 
! Arkadaşlarım, teklif, halen mevcut ve mer'i 
ı 
i olan emeklilik rejimimizin ana sistemini tahrib-
; etmektedir, umumiyet prensibini zedelemckte-
j dir. "Ret sebeplerimizden birisi budur. Malûmu-
; âliniz emeklilik sistemi bir sosyal sigorta siste-
I midir. Sosyal sigortada esas; çalışanın, çahşamı-
; yacak hale geldiği andan ve noktadan itibaren 
j cemiyetin ona şefkat ve alâka göstermesidir. 

Halbuki teklif edilen esas içinde bir kadının ha-
I yatının memuriyet müktesebatı bakımından en 
| verimli çağında, meselâ, 35 - 38 âzami 40 yaşm-
' da emeklilik imkânına kavuşması öngörütmekte-
î dir. Bundaki garabet ve aykırılığı yüksek tak-
| dirinize sunarız. Kadın evlenmektedir, 18 yaşııı-
! da memur olmuştur, evlenmiştir. İlk yıllarını ço-
: hık çocuk ve bunların telâsı içinde geçmiştir. 

Bunları arkasında bıraıkıp tam memuriyette ik-
i t isabet m iş bulunduğu tecrübeden memleketi isti-
| fa d e ettireceği ve hayatının en verimli çağında 
j ve noktasında kendisine emeklilik imkânı vermiş 

olmak suretiyle kendisinden; cemiyetin yetiştir
miş olduğu bir vatandaştan, içtimai faydayı en 
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fazla alabileceğimiz 'bir devrede bu faydadan 
mailinim kalmayı göze almak, hele her şeye, bil
hassa yetişmiş insana cemiyetimizin çok ihtiyacı 
olduğu bir devresinde, Yüksek Meclisin bu şe
kilde bir teklifi kabul buyuracaklarını tahmin 
etmiyorum. 

••Sayın Girrtlioğlu arkadaşımız, bu hesabın 
aceleden yapılmış bir hesap olabileceğini, onun 
için Komisyon bu hesapları hangi detaylara is-
tinadettirdiği noktasında Meclisi aydınlatsın, 
diye buyurdular. 

Komisyonumu?: da emirlerine uyarak açıkla
mak işitiyor ki, bu, gerçek hesaplardır arkadaş
larım, 80 bin küsur kadın memur on sene evvel 
emeklilik maaşına hak kazanacaktır. Basit bir 
he»<ıpla ve sade mantıkla bizim yaptığımız hesa-
1)11 ve bize Hükümet tarafından, teknisyenler 
taiafmdan verilen hcsaibın gerçek bir hesap ol
duğunu Yüksek Meclis takdir edecektir, zanne
diyor um. 

Arkadaşlarım, Sayın (liritlioğlıı'ımn Şimal 
memleketleri hakkında verdiği misalleri üzerin
de bizim fazla bir itirazımız yoldur. Evet Av
rupa'nın 'bâzı memleketleri birçok meselelerini 
bizden çok önce çözmüş olan bâzı yerlerinde 
•böyle farklı bir sisteme doğru gidilmiştir. An
cak, bizini Emeklilik Kanununun umumi tadili 
çalışmalarında buna yakın bir noktainazar üze
rinde durulmaktadır. Şimdiden henüz olgunlaş
mamış bir konuyu huzurunuzda ifade etmekte 
fayda yoktur. Ama Emeklilik Kanununun top
tan tadilinde böyle bir temayüz vardır. Bu te
mayül değerlendirilecektir. Personel rejiminin 
paralel olarak yapılacak ıbu çalışmalar Büyük 
Meclisin de buna intizaren bu meseleyi Komis
yonunuzun huzurunuza getirdiği görüş ve hudut 
içinde halletmenizi saygılarımızla rica ederiz. 

BAŞKAN — Rapor ıhakkmda başka söz isti-
yen?.. Yok. Raporu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kafoul edil
miştir. 

5. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'mn, 
1076 ve 1111 sayılı kanunlar gereğince ihtiyata 
ayrılmış yedek subay ve erlerden yoklamasını 
yaptırmamış, olanların para cezalarının affına 
dair kanun teklifi ve Millî Savunma, Adalet ve 
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Plân komisyonları raporları (2/366) (S. Sayı
sı : 398) (1) 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon yerleri
ni aldılar. 

Raporu okutuyorum : 
BAŞKAN — Rapor hakkında buyurun Sa

yın Çanga. 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Muhterem 
arkadaşlar, kanun teklifimiz hemen, hemen üç 
komisyonda da aynı esbabı mucibe ile reddedil
miş bulunuyor: 218 sayılı Af Kanununun şümu
lü içerisine girdiğinden bahsile böyle bir teklife 
lüzum olmadığı her üç komisyon raporunda da 
zikredilmiştir. Ama meselenin böyle olmadığı bu
gün şubelerde yapılan muamelelerin tatbikatın
dan anlaşılmaktadır. 218 sayılı Af Kanununda 
bu kabîl cezaların 5 yıllık olanları affa tabi ol
makta ve dolayısiyle yoklama cezalarının affını 
tazammun eden bu teklif esas itibariyle 5 yıllık 
bir zamana münhasır kaldığı cihetle kanun tek
lifimizin gayesinden beklenen netice hâsıl olma
maktadır. Komisyonların bu hususu tetkik etme
diklerini zannediyorum . Eğer Yüksek Meclis 
kanunu benimserse buradan çıkar. Aksi halde 
komisyonun teklifi geri alarak, bu noktadan ye
niden tetkik ederek ona göre yeni baştan bir ra
por düzenlemesini temenni ederim. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Rapor hakkında Sayın Soyer, 
buyurun efendim. 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Çok muhterem ar
kadaşlarım, mevzu, hepinizin başından geçmiş ve 
hepiniz tarafından bilinen bir mevzudur. Asker
lik şubelerine senenin muayyen aylarında gidip 
ben buradayım diye kaydettirme mevzuudur. Bu
nu herkes yapsın diye Devlet muayyen cezai mü
eyyide koymuştur. Ama insanlık hali, hepimizin 
başına geldiği gibi, birçoklarımız 1001 telâş, 1001 
dünya gailesi veya hastalıklar sebebiyle o yıl ki, 
gürültüler arasında bu bir aylık müddet gelip 
geçmiş biz de kaydımızı yaptıramamı sızdır. Be
nim dahi başıma gelmiştir. Cezasını vermişim
dir. Ama hakikaten mazurdum. Buna rağmen ce
zasını verdim, kurtuldum. Şimdi bunların da bir 
kısmı Af Kanunu ile yani 218 sayılı Af Kanunu 
ile beş senelik kısmı affedilmistir. Ama bunun 

(1) 398 S. Sayılı basmaymı 
nundadır. 

tutanağın so-
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dışında bulunanlar af edilmemiştir. Şimdi ne olu
yor? Beş senelik kısmı kanunen umumi af çerçe
vesine girdiği için af olunuyor. Bundan evvel
kiler af olmuyor. Bu bir nevi adaletsizlik doğur
maktadır. Bunun önüne geçmek, ve beşerî unut
kanlıkları hesaba katarak ve esasen Devletin gelir 
kısmına böyle bir cezai müeyyideler faslı koyma
dığımız için bir porte de bahis konusu olmadığı 
için, bunları umumi bir af kanunu çerçevesine 
alarak, hepsinin birden bir defaya mahsus olmak 
üzere af edilmesi nasafete uygun olur. Bu itibar
la kanunun kabulü hususundaki reylerinizin müs
pet olmasını saygıyle arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu. 
FAHİR GÎRİTLÎOĞLU (Edirne) — Muhte

rem arkadaşlarım, meseleye biraz daha açıklık 
vermek için söz aldım. Esasa taallûk eden ko
nuşmayı benden evvelki iki arkadaşım yaptı. Ben 
bir noktayı açıklıyayım: 

218 sayılı Kanunla büyük çapta cemiyet, af
fedici bir rol oynamıştır. Hakikaten birçok suç
lar affedilmiştir. Sayın Adalet Komisyonu, Sa
yın Millî Savunma Komisyonu, ve Sayın Bütçe 
Komisyonu Sadrettin Çanga arkadaşımızın tek
lifi üzerinde esas bakımından mutabık kalmış
lardır. Evet... Filân suç, falan suç affedildiğine 
göre, askerlik muayenesini yaptırmamaktan mü
tevellit cezalı mevkiine düşen vatandaşlar da af-
folunmalıdır. Sadrettin Çanga arkadaşımızın tek
lifi bu mealdedir. Her üç komisyon da bu tekli
fin esas itibariyle uygunluğunu benimsemiş
tir. Yani askerlik muayenelerini yapmakta kas
ten veya ihmalen hataya düşen, cezalı mevkie dü
şen kimselerin cezalarının affedilmesini bu ko
misyonlar istemiştir. 

RUHt SOYER (Niğde) — Yoklama cezaları.. 
FAHlR GÎRÎTLÎOĞLU (Devamla) — Yok

lama cezalarını. Ancak komisyonlar demişlerdir 
ki, 218 sayılı Af Kanunu bu teklifin getirmek is
tediği hususları kapsamaktadır. 218 sayılı Af 
Kanununun içerisine girmiştir. Binaenaleyh, 218 
sayılı Af Kanuniyle bu kabîl bütün cezalar affe
dildiğine göre bunun içerisine yoklama cezaları 
da otomatikman girer. Bu teklif fuzulidir, zait 
bir tekliftir. 218 sayılı Kanun daha şümullüdür, 
bu teklifin kapsadığı hususları da içine almıştır, 
demektedirler. 

Bendeniz Iher üç komisyonun bu mütalâası
na itiraz ediyorum. Şöyle ki 218 sayılı Af 
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Kanunu '5 yıllık 'müddeti nazara almış ve ibu-
na ıgöre af sislt'eımi vaz 'etmiş Ibir kanundur. 5 
sen'eden ımukaddem suçları şümulü dışında bı
rakmıştır. Sene 1963 idi, 1958 i mebde ola
rak almıştır. Daha evvel işlenmiş suçları şü-
ımulü dışında 'bırakmıştır. 

Şimdi şıı'belerimizde eski yıllardan Ibu ya
na kaknış 'mıih't'elif para cezalarının takipçileri 
vardır. Bunları ta'kibeden kimseler vardır. 
Aslında l'o lira para cezasıdır. Ehemmiyetsiz 
'bir paradır. Fakat şube muameleleri (bunlar 
ile yüklüdür. Bunlar öteden (beri birikmiştir, 
idare 'heyetinden .geçmiştir, takiibedilmektedİr, 
on, oniki senelik cezalar vardır. Bu teklif ka-
nunlastiği takdirde 'bu kalbîl, haddi zatında 
ufak fakat adedi fazla olan cezalar Itiopıvekûn 
tasfiye edilmiş 'olacaktır. Ve 218 sayılı Af Ka
nunu 'bu 'maksadı kapsamamaktadır. Bu su
retle kanaatimce Sayın Sadrettin Çanga arka
daşımızın teklifi içtimai Ibir zaruretin de icabı 
lOİımuş oluyior, sulbe muamelelerinin dalha sü
ratle intacını sağlamış olacaktır, birikmiş üsle
rin intacını sağlamış olacaktır ve esasen 2118 sa
vdı Kanunun şümulüne giren Ibâzı para cefa
ları ortadan kalkmış bul ummaktadır. Bunun 
dışındakiler de bu teklif kanunlarJ'ığı takdirde 
kalkmış 'olacağından favdalı Ibir müess'esey'i 
mavzuatiimi'Z arasına getirmiş bulunacağız,. 

Bendenizin istirhamını şudur ki, esasta (ma
dem ki, Iher ülç komisyon da, gerek Millî Savun
ma Komisvonu, gerek Adalet Komisyonu ge
rekse Bütçe Kıomisvonu, her üç klcım'iısv'on bu 
şekildeki affa taraftardırlar ve bu affm 2fl8 
sayılı Kanunla karşılandığını iddia -etmektedir
ler. Biz de buna mukalbil divoruz ki. 2l1>8 sa
yılı Af Kanunu bu kalbîl -cezaların tümünü kar-
şılaımamaktadır. Lütfen komisyon bu rapıo-
ru geri alsınlar; iddiayı teyidedici 'bir ranıor 
getirsinler. Ya eski raporlarında ısrar ederler, 
va ibiz;!nı rhktavı nazarımızı krlbul 'edecekler
dir., IBu (takdirde de 'Sadrettin Cnn'ga arkada
şımızın teklifi kanunlaşmış 'olacaktır. Mâru-
zn.t-"m formdan 'bm-plt'tır. Relerinizle kanunlaş
tırmamız, kalbîl olduğu takdirde 'müteşekkir ka
lacağız, kalbîl 'olmadıkı takdirde ko-misvinndan 
istirhamımız geri alsınlar, lütfen itira-z ettı<H-
ım'iz 'hulusları tetkik IbiTvursunlar. ZannedVo-
ruım ki komisyonumuz da taifemin edilmiş (bulu
nacaktır, saygılarımızla. 
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BAŞKAN — Buyurun Komisyon. [ 
PLÂN (KOMİSYONU ADINA NECİP MÎR-

K E L A M O Ş L U (îzımir) — Mulhtereım arkadaş
larım, komisyonum u'z Af Kanununun taihlili 
'konusunda Ibir ihtisas komisyonu. değildir. Ko
misyonumuz, Sayın Sadrelttin Çanga'nm ka
nun teklifini ilişik, 'huzurunuzdaki gerekmesi 
'ile reddederken tamamen !bu işin malhlûl oldu
ğu noktai nazarına istinadotmiştir. Ve nıah-
lûl olan Ibir teklif üzerinde tekrar yeni Ibir ted
avine lüzum ve İhtiyaç, ihissetmeım'işltİr. Nokltai 
naızarı 'budur ve 'bu n'o'ktai nazarı muıhafafza et
mektedir. Ef.1'8 sayılı Kanunun !bu meseleyi 'hal
lettiği noktasındaki görüşünü mulhafaıza etmek
tedir. Ancak sayın milletvekili arkadaışlarıımı-
zm yüksek huzurunuzdaki .beyanları 'bizde (bir 
tereddüt uyandırmıştır. Bu bakımdan yeni Ibir 
tetkika imkân ve mathal vermek için Yüksek | 
Meclis lütfeder de 'bize teklifi ve raporumuzu I 
iade ederse yeni 'bir tetkik ve müzakere 'ile hu
zurunuza .getirmiş, olacağız. 

BAŞKAN — Rapor nakkmda 'başka konuş-
ımak istiyen? Yok. Komisyon rapora geri iste
mektedir. Bu hususu reyinize sunacağım. Ka-
fbul edenler... Kafbul etmiyenler... Kalbul edil-
ımiiş, rapor teklifle 'birlikte komisylona gtori ve
rilmiştir. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, 237 sayılı Taşıt Kanununun 
4 ncü maddesine göre makam hizmetlerine tah
sis edilen taşıtları gösteren (2) sayılı cetvelde 
değişildik yapılması ve 7 nci maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Plân Ko
misyonu raporu (2/78) (S. Sayısı : 440) (t) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum: 
(Plân Komisyonu raporu okundu.) 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyerı? 
FAHİR GÎRÎTLÎOĞLU (Edirne) — Söz is

tiyorum. 
BAŞKAN — Fahir Giritlioğlu, buyurun 

efendim. 

FAHtR GÎRÎTLÎOĞLU (Edirne) — Pek 
muhterem arkadaşlarım, bugün tekrar seçileme-
mesi dolayısiyle aramızda bulunmıyan Fehmi Al
paslan arkadaşımızın kanun teklifinin yerinde ol-

(1) 440 S. Sayılı oasmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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duğunıı, bir ihtiyacı karşılıyan bir teklif oldu
ğu kanaatinde bulunduğumdan dolayı söz aklını. 

Taşıt Kanununa göre taşıt alan müesseseler 
arasında adalet müessesesi şimdiye kadar yer al
mamıştır. Bu teklif adalet müesseselerine de ta
şıt verilmesini mümkün kılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarını, adalet müessesele
rinin taşıta ihtiyacı olduğu muhakkaktır. Gün
kü, keşifler mahallen yapılır. Ve keşifler bu 
itibarla bedeli mukabilinde tutulan vasıtalar sa
yesinde yapılabilmektedir. Adliyenin iş hacmi 
fazladır. Ve âmme hukuku namına yapılan ke
şiflere geniş çapta ücret ödenmektedir. 

Sayın Komisyon malî porte olarak 4,5 mil
yon liralık bir yük tahmil edeceğinden dolayı 
teklifi tasvibetmemektedir. Bilmiyorum, hesap 
neye göre yapıldı? Acaba Türkiye'deki her as
liye mahkemesi bir adliye dairesidir, binaenaleyh 
her asliye mahkemesi nezdindeki savcılık emri
ne bir vasıta vermek şoför ayırmak, bunun be
deli yekûnu 4,5 milyon olarak mı hesabedildi. 
Bunu bilmiyorum. Günkü raj)orda bu belirtil
memiştir. Yalnız bu hususu sayın komisyonun 
nazarı itibara alıp almadığını iğrenmek isterim. 
Cürmümeşhut tahsisatından acaba adalet ciha
zına, Adalet Bakanlığı tarafından ne kadar pa
ra verilmektedir? Ve eğer cürmümeşhut tahsi
satından adalet teşkilâtı 4,5 milyon liranın üs
tünde bir para sarf ediyorsa iş hacmi yüklü olan 
adliye dairelerine birer vasıta vermenin uygun 
bulunduğu mütalâasında bulunacağım. O takdir
de hem de ekonomik olduğu mütalâası kendili
ğinden çıkmış olacaktır. Meğer ki, komisyon bi
zi tenvir etmiş bulunsun. Yani 4,5 milyon li
ra, Maliyeye yük olacaktır şeklindeki mütalâa, 
cürmümeşhut tahsisatından sarf edilen para da 
hesabedilerek bulunmuştur derlerse bu müta
lâamı geri alacağım. Fakat cürmümeşhut tah
sisatından sarf edilen para, bu 4,5 milyon li
ra içinde hesaba katılmamış ise cürmümeşhut 
tahsisatından sarf edilen paranın miktarını bil
mek zaruretiııdeyiz. Bunu bilmeden bu rapora 
ittiba ve itibar etmek mümkün olmıyacaktır. Sa
yın komisyonun evvelemirde bu hususu aydınlat
masını istirham edeceğim. 

îkinci nokta, yani teklifte yer alan ikinci 
noktaya komisyon itiraz ediyor. Ve diyor ki, 
«Taşıt Kanununa göre memur, subay ve hiz
metlilere tahsis edilecek vasıtalardan işçiler de 
faydalanır,» 237 sayılı Kanun bu sarahati taşı-
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mamaktadır. Teklif ise böyle bir sarahati taşı
maktadır. 

RUHÎ SOYER (Niğde) — işçi ne demek? 
FAHÎR GÎRİTLÎOĞLU (Devamla) — iş

çiler alelûmum bütün müstahdemlerdir. Haki
katen memurlar, bir fabrikanın Taşıt Kanu
nundan faydalanıyor, fakat müstahdemler fay
dalanmıyor. Kabil olduğu takdirde -kabil olur
sa tâbirini kullanıyorum - müstahdemin de res
mî taşıttan faydalanması ve bu müstahdemler 
içinden işçilerin bilhassa resmî taşıtlardan fay
dalanmasını mümkün kılan bu teklif yerinde bir 
teklif olsa gerektir. 2.37 sayılı Taşıt Kanunu, 
tekrar ediyorum işçi tabiri kullanmamaktadır ve 
tatbikatta da taşıtlardan işçilerimiz faydalanma
maktadır. Belki istisna olarak, özel olarak filân 
işçiyi faydalandıran bir müessese bulunabilir. 
Bu bir mâna ifade etmez. Demek isliyorum ki, 
memur bir müessese için ne kadar yararlıysa ve 
taşıtlardan faydalanması kendisi için lüzumlu 
görülüyorsa işçilerin de bu hakka sahibolması 
lâzımdır. Elbetteki, taşıt ve bütçe miktarına 
göre bunun ayarlanması kaydiyle. Bu itibar
la teklifin bendeniz lehindeyim. Yüksek Heye
tin de teklifi kabul etmesini istirham ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ruhi Soyer. 
RUHİ SOYER (Niğde) — Muhterem arka

daşlarım, kanun teklifi başlıca iki noktayı kap
samaktadır. Bunlardan birisi adliye teşkilâtımı
za motorlu vasıta verilmesi ve hedefi de adli 
işlerin bilhassa meşhut suçlara gidecek adliye
cilerimizin bu vasıtalardan faydalanmaları. 
Muhterem Fahir Giritlioğlu arkadaşımız şöyle 
buyurdular, Dediler ki:, «Meşhut suçlar tahsi
satı var» bu meşhut suçlar tahsisatı porte olarak 
ileri sürülen 4,5 milyon liradan az mıdır ki, bu
nun bir külfet teşkil edeceği iddiasındadırlar. 
Komisyon? Muhterem Fahir Giritlioğlu arka
daşımız avukat olması itibariyle bilirler 
ki, meşhut suçlar tahsisatı yalnız vası
ta tahsisatı değildir. Bunun içerisinde gi
den memurların veya doktorların yevmiye
leri vardır, bunun içerisinde kahir açma masra
fı vardır, bunun içerisinde otopsiye sarf edilecek 
malzemenin masrafı vardır. Binaenaleyh, por
te daha fazla olabilir, bu 4,5 milyondan daha 
fazla olabilir. Ama hepiniz takdir buyurursu
nuz ki, maksat icabettirdiği zaman yani bir meş
hut suça gidilmesi icabettiği zaman tutulacak 
vasıtaya verilecek para ile tekerleği daimi dö-
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nen resmî araba arasında masraf farkı vardır, 
amortisman farkı vardır, yakıt farkı vardır, 
değerler farkı vardır, yani pek çok farklar var
dır. Bu itibarla adlî teşkilâtımız esasen meşhut 
suçlara, otomobillerin, motorlu vasıtaların gi
debileceği yerlere motorlu vasıtalarla gitmek
tedirler ve bunu meşhut suçlar tahsisatından 
ödemektedirler. Binaenaleyh, ben, bu imkân mev
cut iken ayrıca bir motorlu vasıta yeri daha 
icadedilmesine taraftar değilim. Bu, Ibugün 
4,5 milyondur, fakat yarın tahsisat koyduğu
muz zaman bunun portesinin gittikçe genişliye-
bileceğini arkadaşlarımızın hepsinin takdir ede
ceğinden eminim. 

İşçilerin de resmî vasıtalardan faydalanma
sı ideal bir düşüncedir ve hakikaten de doğru
dur. Bu, fabrikaya gelen işçilerin vaktinde ge
lebilmesi, onların fabrikadan evlerine giderken 
kaybedecekleri zamanı telâfi ettirme, nihayet 
yorgun olan işçinin evine bu yorgunluktan kur
tulmuş bir vaziyette götürmüş olmak gibi fay
dalar mütalâa edilebilir. Ama bu da esasen gün
den güne artmakta olan pahalılığı ve maliyeti 
artıracak büyük bir faktördür. Şimdi işçiler de 
faydalanır dediğimiz zaman falan semtteki iş
çileri istisna edemezsiniz. Büyük şehirlerin muh
telif yerlerine dağılmış olan işçileri toplamak, 
getirmek ve nihayet bunları muhtelif semtlere 
dağıtılması gibi büyük külfetlere ve büyük mas
raflara sebebolur ve Ibu da maliyet üzerine bü
yük zamlara sebebiyet verebilir. Biz işçilerimi
ze şimdiye kadar kabul ettiğimiz kanunlarla ve. 
peyderpey kabul emekte olduğumuz kanunlar
la bütün medeni memleketlerdeki hakları ver
miş bulunmaktayız ve bundan da iftihar du
yuyoruz. Ancak işçilerimizin de bu şekilde, malı 
portesi büyük olacak ve gittikçe de büyüyecek 
bir teklifi kabul etmemizden dolayı bir üzgün
lük duyacaklarını zannetmiyorum. 

Bu itibarla Sayın Alpaslan arkadaşınım tek
lifine iştirak etmiyorum, Biz hakikaten arkadaş
larım, büyük bir kalkınma dâvası içinde ancak 
bütçemizi denkleştirmek çarelerini arayıp du
rurken mütemadiyen ve mütemadiyen Ibu denge
yi bozacak tekliflerle gelecek olursak ve bun
ları da Yüksek Meclis kabul edecek olursa altın
dan ne Maliye teşkilâtımız, ne Devlet Hazinesi, 
ne de bu milletin vergi verme kabiliyeti kalka
maz. Bu itibarla kanunun reddine oy kullanma
nızı istirham eder, hürmetlerimi sunarım. 
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BAŞKAN —• Oyunu kulanmamış arkadaşla

rımız lütfen kullansınlar. 
Komisyon söz istemiştir. Buyurun efendim. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA NECİP MİR-

KELÂMOĞLU (tamir) — Değerli arkadaşla
rım, teklif mevcut taşıt rejimini genişletme istida-
dmdadır. Yüksek Meclisin bir temayülü ha
len meri mevcut taşıt nizamının bu .memleketin 
taşıyacağı', yükün üstünde olduğu noktasında
dır. Mevcut taşıt rejimini dahi kendi sırtından 
hem kullanış bakımından, hem de masraf bakı
mından ağır bir yük telâkki eden bir cemiyete 
yeni genişletmelerle kullanılmıyan sahalarda 
taşıt kullanma imkânı vermek suretiyle {»•erek 
Meclisin ve gerekse Meclisin istin adettiği bü
yük cemiyetin umumi temayüllerine aykırı ha
reket edilmiş olacağı noktainazarından hare
ket etmiştir komisyonumuz. Şimdi bu otomo
bil meselesi umumi ismi ile taşıt meselesi bu nıeım-
leket için, bugün binbir ıstırap ve mahrumiyet
le boğuşan Ibu memleket için zaten ve esasında 
bir lüks karekteri taşımaktadır. Zaruri olan, 
haklı olan noktalarda taşıt kullanılmasına hiç
bir itirazımız yoktur. Ama, umumi hatlariyle 
bugün bu memlekette bir taşıt meselesi vardır, 
taşıtın suiistimali meselesi vardır. Komisyonu
nuz meseleyi biraz da bu hudut içerisinde mü
talâa etmiştir. Şimdi hiç kullanılmamış bir saha
ya yeni taşıt tahsis edeceğiz. Bunun bedeli, 
amortismanı var, personel masrafı var, işlet
me masrafı var, bütün bunların hepsinin de 
fevkinde emsal olma istidadı var. Bugün bu sa
hayı kapatacağız, yarın bu kadar önemli, bu 
kadar haklı bu kadar mâkul bir diğerinin çare
sini aramıya başlıyacağız. Esasen Hükümet ta
şıt meselesini umumi çizgiler içinde yeniden tet
kik etmektedir ve bir yeni şekle bağlama çalış
maları yapmaktadır. Bu yeni nizam içinde bir 
yeri olacaksa orada yerini bulacaktır. O bakım
dan biz bu teklifin reddedilmesi kanaatindeyiz. 

Arkadaşım. Sayın Giritlioğlu bu teklifin ka
bul edilmesini isterken 4,5 milyon 5 milyon li
ra üzerine bir hat çekerek, bu kadar bir şey 
üzerinde de durulur mu, gibi bir şey savundu
lar.. 

Arkadaşlarım birkaç gün evvel ve bugün ya
ni iki gün müddetle Meclisin gündemini işgal 
eden, huzurunuza gelen ve Sayın Giritlioğlu 
arkadaşımız tarafından müdafaası yapılan tek
liflerin hacmini bendeniz bir hesap yaptım 

200 milyonu geçmiştir. I!ep böyle, dört milyon, 
beş milyon, .15 milyon, ,'50 milyon, zati h fi d ise 
içinde münferidolarak beş milyon, on milyon 
olarak gelmiştir. Ama huzurunuzda, iki günden 
beri konuşulan şu kanun tekliflerindeki rakam
ların alt alta yazılmasiylc çıkan rakam 200 mil
yonun üzerindedir, bu 200 milyonluk teklifler 
de zannediyorum ki, yine Sayın Palı i i' Giril !i-
oğlu tarafından müdafaa edilmek üzere gün
demde sıralarını beklemekledirler. Arkadaşla
rım biz ihtiyaca para vermemenin töhmeti, ağır
lığı altında bulunuyoruz. Lütfetsin Büyük 
Meclis bu 10 milyonu, 50 milyonu, 1.00 milyo
nu versin, biz de verelim, mesele budur. Siz alın 
milletin nesinden, neresinden ne şekilde alacak
sanız alın verin biz de bunu verelim. Mesele bu
dur. Ama hiç almamak hep vermek ve bu şekil
de vermek de elbette meseleyi çözüme doğru 
götürmiyecektir. Bu mülâhazalarla teklifin •red
dini istirham diyoruz. 

BAŞKAN —• Sayın Savacı. 
SABAHATTİN S AVA Ci ((i üm üşnne) -

Muhterem arkadaşlarım, adalet dairelerine bi
rer araba verilmesi esas itibariyle arzu elliği
miz bir keyfiyettir. Gerçekten Türkiye'de ada
let; hizmet Perinin ifasında en ücra yerlere ka
dar ilgililerin altlarına birer oto vermek bizim 
için bir vazife olmailııdiır. Aıidaık meımil'ekcfin 
•imkânkırı, Türkiye Cumhuriyetinin maddi iım-
kânlıarı bunu kıarşı.lny.abilec'eık <dıırnmıdaı m ulur? 

Aııkıaıdaçliaırunı, mevzınu yanız amabıa. ıadıp ver
mek bakumundia'iı mütalâa ctımıeık eksiktir. Asul 
lambamın işletımıe mıasnafııui: .nazarı iıtiibıar.a ad-
mıaık ıkâzımgelir. Sonra, her arabamın bir şo
förü ohıcıağmi'i, .'her araıbaının her yılı tamir nııas-
rafı ve ıaıka.r yakut nııaisnafiı olaıeağ'inı ve araba
nın 'b i i* aımeırtıismıatfiı olacağını, «uua.yyıem bir 
müddet '»omra 'omum. yerine yeni Pir ara ham MI. 
'aıhınacağını .göz önünde bul uınduirmıaik iâzıangeiir. 

ISonra, diğer bir meseıLe de 5 ibunarabayı *ud-
diyeımizin hangi kusmuniin cimrine vereceğiz? 
Vilâyeti]end'en iıtibaırıen, ağır cezıa reisinin e.ımri-
,ınc mi vereceksiniz ? Adiye, lıukuık .hâki.mil erinin. 
.emn'ine mi vere>eek;siniz ? MüddeiumUiinikM'in era-
rimo mi vereccıksiıniz.? Bu csıais itibariyılıe bir hiz-
ıiıneıt eidelim dcrikcn, Türkiye 'de, adlî fonksi
yonla bir hizmet ıgay esiyle ıgetirrımiiş olan bu ite-k-
ıliıf haddizatında hizıııuet dcğiıl lOraJarıın .da büyük 
ihtilâfliaraı sebelbiyet. vereceğinin: ayrıca gözdeni 
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ııztaıkı taıtulmaınuası lâzımdır. Hâkimlerimizin,, 
adiliye menısbu çok sevdiğimiz bu insanların, 
en öo.n ilıtieaı ettiğimiz bu insanların bu hale düş
mesine sebebiyet verecek biır -araba mevzuıunu 
•ihdas etmeye gönlümüz razı olmıamaştadır. 
Muhite rem .arkadaşlarım, işçilerini bu aıraıbalıar-
•dıaiiu istifadesi esas itibariyle imkân nisbetinıde 
taıtbikatıta mümkün ^almaktadır. Ve bu araba
lar Taşıt Kanununa 'göre makama tahsis «dilen 
arabalar, hlznueıt aralbaılarıı olmak üzer e esas 
it'ibriyle i/ki kısımda Devleit 'hizmetinıde buılum-
maktaıdır ve yahut kurumlar bismiötimde buLum-
maktadır. Hiızumeıt -arabaları yaıbıız memurları 
götürür diye kesin bir kayıt yaktar. Yapmam 
taı'iımatlarila nbcmurılarla birliktie imkân nislbe-
tiıiıde işçiler ele, müıstahjdemleır de bundan feti-
fado etnıektedirller. Ama. dairelerin hizmetime 
kifayetsiz olanı anabalaırın 'durumu daha geniş 
ihizniıot 'görebilmek için. birkaç tome otoya ih
tiyaç; ig'üsıtemmeısi halindo şüphesiz İd bunun yılı
klardan aşağı, yaıni en zaruri olan bir kısım 
ir.zn netlerine talhsis edeceği, daha. ıgeniş imkânı 
istihdaf edeni işçilerine, müsitalhdemılerine bu 
hizmeti arzu eıtme'Sİıiıe rağmen götüreimıiye çektir. 
Bu da. imkâııılar ile mütıerafiktir ve tatbikatta 
birçok yerlerde elverdiği takdirde işçilerimiz de, 
müstahdemi cirimiz de bu hizmıeıt a,Taıba!İarmd,an 
isit i fatde etimektedirler. 

Hürmet 'ederim. 
B AŞK AN — Sayın Ali Dizman. 
Oyunu kullanmıyan arkadaşlar lütfen kullan

sınlar. 
H. ALİ DİZMAN (Tokat) — Muhterem arka

daşlarını, sayın komisyon burada izahları sıra
sında Hükümetin Taşıt Kanununu incelemekte 
olduğunu beyan ettiler. Ben bilhassa Hükümetin 
İm konudaki fikirlerini bu vesileyle açıklaması 
istirhamında bulunmak üzere huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum. Gerçekten Türkiye'de taşıt mev
zuu komisyonun da beyan ettiği şekilde ağır bir 
yük yükliyen araba saltanatı gibi, biraz müba
lâğalı ela olsa, bâzı zihinlere takılan, bulandıran 
bir durum yaratan, hizmetleri pahalıya mal olan, 
buna mukabil piyasayı daraltan bâzı kısımları 
vardır. Bilhassa Hükümetten öğrenmek istediğim 
şey şudur: 

Birincisi; bugün Türkiye'deki hizmet vasıta
larının, Türkiye dairelerinin hizmetine yeteceği 
kanaatindeyim. Hükümet de aynı kanaatte mi
dir? Eğer aynı kanaatte ise bugünkü vasıtaları 
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bir birlik altında toplıyarak bütün dairelerin 
hizmetini gördürme yolunda bir çalışması var mı
dır? Bu yolda ne düşünmektedir? 

İkincisi; resmî daire vasıtalarının elbette-
ki pek lüzumluları vardır. Ama birçok ahvalde 
bunların hem hizmeti pahalıya malettikleri ve 
hem de piyasada iş hacmini daralttıkları bir va
kıa olarak görülmektedir. Hükümet de aynı gö
rüş ve anlayış içinde midir? Eğer böyle ise bu 
mevzuda alacağı bir tedbir var mıdır ve bu ted
birlerin geliş zamanı hakkında bir fikir beyan et
meleri mümkün müdür? Bu hususları öğrenmek 
istiyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gürer. 
MUSLÎHÎTTlN GÜRER (Sakarya) — Muh

terem arkadaşlarım, son defa görüşmüş olan muh
terem Ali Dizman Beyefendinin buyurmuş oldu
ğu hususlara bendeniz birkaç cümle ile işaret et
meden geçmeye kendimi alamadım. 

Her şeyden evvel bu kanunun kabul veya red
dinden evvel memleketimizde taşıt meselesinin 
Hükümet olarak , bir problem olduğunu ve bu
nun ilk evvel ayarlandıktan sonra o şekildeki tek
liflerin nazarı itibara alınması lâzım geldiği ka
naatindeyim. 

Muhterem arkadaşlar; hakikaten taşıt mevzu
larını tetkik ettiğimiz zaman çok defa görülmek
tedir ki, taşıt problemi memleketimizde daireler 
arasında olsun, aynı daire mensupları arasında 
olsun büyük ihtilâflara sebebiyet vermektedir. 
Her şeyden önce bunun kullanılış şekli ve kulla
nış tarzı bir mevzu olmakta ve bu ihtil âtlar neti
cesinde tatbikatta görmüşüzdür ki, daireler ara
sında büyük üzüntülü hâdiseler olmaktadır. Şim
di en tabiî bir hâdise şudur ki; bugün bir üni
te olarak bir kazayı ele aldığımız takdirde, bu 
kazaya Taşıt Kanunundan istifade etmek suretiy
le muhtelif kanunlarla Devletin cebinden, Devle
tin kesesinden taşıt tahsis edilmektedir. Meselâ 
ziraat teşkilâtında bir ziraat teknisyenine, mese
lâ kabul etmiş olduğunuz idare âmirlerine, me
selâ daha buna mümasil birçok dallara Hükümet 
olarak vesait vermektedir. Fakat bu vasıtaların 
kendine mahsus tamamiyle iyi prensip ve rejim
lerini tahakkuk ettiremediğimiz için, birtakım ih
tilâflar yaratıldığı da sabittir. 

Şimdi bu teklif vesilesiyle Hükümetten ve 
Sayın Komisyondan öğrenmek istediğimiz husus; 
bendenizin kanaatine göre esasen ünite olarak ka
bul edilmiş olan kazalara verilmiş olan vesaitler, 
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o kazanın âmme hizmetini görme babında kâfi 
derecededir ve hepsine yetecek kudrettedir. Ama 
biz bunları mahalline masruf bir şekilde mahallin
de ve ihtiyacında kullanamadığımızdan dolayı, 
bu ihtilâfların da önüne geçememekteyiz. Bu ve
sileyle temennimiz, taşıt rejiminin bir an evvel 
hallini ve bu hususta Hükümetin görüşlerini de 
öğrenmek için söz aldım. Hepinizi hürmetlerim
le selâmlarım. 

BAŞKAN — Rapor hakkında başka söz isti-
yen?.. Buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE VEKİLİ FERİD MELEN (Cum
huriyet Senatosu Van Üyesi) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; taşıt mevzuu muhtelif 
vesilelerle huzurunuzda, tartışma konusu olan 
bir mevzudur. Bilhassa tasarruf meseleleri konu
şulduğu zaman evvel emirde akla taşıt gelir ve 
yıllardan beri de böyle telâkki edilmiştir. 

Sayın arkadaşlarım; bu sebeple mevzu haki
katen ehemmiyetlidir ve üzerinde bu vesile ile 
Büyük Meclisin durmuş olmasından dolayı şah
san ve Hükümet adına memnun olduğumu arz 
etmek isterim. 

Evvel emirde Hükümet olarak şunu arz ede
yim ki; bu kanun teklifine Hükümet muarız
dır. 

Hükümet; Büyük Mecliste ileri sürülen, yapı
lan münakaşalardan da mülhem olarak Taşıt Ka
nununu, mevcut Taşıt Kanununu yeniden ele al
maya karar vermiştir. Bu, bakanlığımız da bir 
tetkik mevzuu yapılmıştır. Ehemmiyetle tetkik 
ediyoruz. Ve bu hususta israf yoluna, bizi israfa 
götüren hükümler varsa bunları kaldıracağız, bel
ki de daraltacağız. Yalnız peşinen şunu arz ede
yim; mevcut taşıtlar kâfi midir, değil midir? 
Muhterem arkadaşlarım, taşıt mevzuunda, diğer 
mevzularda olduğu gibi bence elde bulundurula
cak miyar şu olmalıdır. Bir hizmeti Hükümet 
(taşıt sahibi olmak suretiyle daha ucuza mal ede
biliyorsa elbette ki, taşıt almayı ve kullanmayı 
tercih etmelidir. Eğer daha ucuza mal edemiyor
sa başka şahsa taahhüde vermek suretiyle veya
hut da memurlara kiralamak suretiyle taşıt kul
lanmaları mahsursuz ise ve öteki daha ucuz ise, 
öteki usulü teroih etmek lâzım. Ben hatırlarım: 
Zaman zaman Bütçe Komisyonu üyeliği de yap
tım. Bâzı daireler taşıt teklif ederlerdi. Oturur 
hesabederdim. İstedikleri hizmet vasıtası bilmem, 
Meclis çalışmaları bittikten sonra Meclis perso
nelini evine kadar götürmek. Meclis personelini 
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evlerine götürmek için taksi istediklerini gör-
müşümdür, hesalbetmişimdir. Bir taksi şirketine 
angaje olursa Meclis, sarf edeceği para, taşıt 
kullanmak suretiyle istedikleri 3 - 4 taşıtın bel
ki 3 te 4 te biridir. 

Binaenaleyh, öbür türlüsü daha verimlidir. 
Taşıt satmalına yerine bunu bir ihale mevzuu 
yapmak daha doğrudur. Burada da durum aynı
dır. Bu bakımdan bunu, bu ölçü içeriğinde tetkik 
ediyoruz. Ve kanunu da bu ölçü içerisinde yapı
lan, tetkik sonlarına göre yeni bir şekil vermeyi 
düşünüyoruz, onun için bu anda muhterem ar
kadaşlarımın suallerine cevap vermek hakikaten 
müşküldür. 

Mevcut taşıtlar kâfi midir, değil midir, bâzı 
dairelerin yeni taşıt alma ihtiyacı var mıdır, yok 
mudur?.. 

öyle hizmetler vardır ki, inkişaf etmektedir. 
Meselâ Topraksu müessesemiz kurulmuştur, hiz
metleri de gittikçe inkişaf etmektedir ve bu ta
mamen kırda, bayırda çalışıyor, hizmetlerini ge-
nişlett'ikçe yeni taşıtlara ihtiyacı olacaktır. Bu
rada taşıdı ihtiyaca yeter diyemem. Ama bâzı 
hizmetler vardır ki, hakikaten mevcut taşıtları 
belki de fazladır. Bu sebeple bunu kesin olarak 
ifade etmeye- imkân göremiyorum. 

Yalnız, arkadaşlarımın ileri sürdükleri bir 
fikir var. Bilhassa Devlete ait taşıtları faraza, 
illerde, ilçelerde kaymakamın emrine vermek, 
veyahut da muayyen dairelerin emrine vermek 
Ibütün dairelerin bunlardan istifadesini sağla
mak; bu, üzerinde durulacak ve hakikaten ted
bir alınması gereken bir keyfiyettir. Bunun da 
üzerinde duruyoruz. 

Hulâsa olarak şunu arz edeyim, Hükümet bu 
mevzu üzerindedir. Bu sebeple mevcut taşıt, hiz
met taşıt kadrosunu genişletecek böyle bir tekli
fin şimdiden kabulü mahzurludur. Bu itibarla 
bendeniz Hükümet adına bu kanunun reddedil
mesini istirham ediyorum. 

BAŞKAN —• Rapor hakkında başka söz isti-
yen?.. Yok. Raporu oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Teklifin reddini mutazammın rapor kabul 
edilmiştir. 

Oylamaya iştirak etmemiş olan arkadaşlar lüt
fen oylarını kullansınlar. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nm, 1108 sayılı Maaş Ka
nununun i 559 sayılı Kanımla muaddel 2 nci 
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ve 3041 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in, 1108 sayılı Maaş Kanununun bâzı mad
delerini değiştiren kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/95, 2/96) (S. 
Sayısı: 441) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum/: 
(Rapor okundu.) 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen?... 
Yok. Raporu oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Tekliflerin reddini mutazam-
mm rapor kabul edilmiştir. 

Oylamaya iştirak etmiyen arkadaşlarımız lüt
fen oylarını kullansınlar. 

Oylarını kullanmıyan arkadaşlarımız var mı?. 
(«Var», sesleri) Lütfen efendim biraz çabuk ola

lım. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fik
ret Turhangil ve 3 arkadaşının, Arazi ve Bina 
vergilerinin matrahlarına uygulanacak misiller 
hakkındaki 206 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi
ne bir fıkra ve Kanuna geçici bir madde eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/257) (S. Sayısı: 443) 
(2) I 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Rapor okundu.) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan arkadaş 

var mı? Oylama işlemi bitmiştir. 
Rapor hakkında söz istiyen?.. Yok. Raporu 

oylarımıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştik. Teklifin reddini mutazam-
mın rapor kabul edilmiştir. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
Kudret Bayhan ve üç arkadaşının, 1111 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi, Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve 
Ankara Milletvekili Ferhat Nuri Yûdırım'ın 
5585 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi- I 
ne dair kanun teklifi, Tokat Milletvekili Ali Diz- j 
man'm, Askerlik hizmetinin emeklilik ve ter-
fiden sayılması hakkında kanun teklifi ile Cum-

(1) 441 ;S. Sayılı ba-smayazı tutanağın so- I 
nundadır. I 

(2) 443 S. Sayılı hasmayazı tutanağın so- I 
nundadır. \ 
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huriyet Senatosu İzmir Üyesi Hilmi Onat ve Ay
dın Milletvekili Mehmet Yavashn, Maaş Kanu
nuna ek 4379 sayılı Kanunla bu kanunu tadil 
eden 5585 ve 6724 sayılı kanunlara bâzı mad
deler ilâvesi hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/62, 2/145, 
2/204, 2/360) (S. Sayısı: 445) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Rapor okundu.) 

BAŞKAN — Rapor halikında söz istiyen 
var mı? Buyurun Sayın Ali Dizman. 

H. ALİ DÎZMAN (Tokat) — Muhterem arka
daşlarım, bütçeye yeni bir külfet yüklenmemesi 
konusunda en titiz arkadaşlarımız arasında bu
lunmama rağımen, böyle bir kanun teklifinin hu
zurunuza getirmek cüretini gösterdim. Çünkü 
bugünkü durumumuza göre, askerlik hizmetini 
er olarak ifa eden kimselerin bu hizmetleri ne 
t erf ilerinden ve ne de emeklilik hizmetlerinden 
sayılmamaktadır. İki şahıs var; birisi bayan, 
binisi bay. İkisi de aynı tahsili görüyorlar, aynı 
yaştalar ve aynı anesleke intisabediyorlar. Ba
kıyorsunuz bay, askerlik hizmeti gibi hizmet
lerin en kudsisi olan bir hizmeti ifa ettiğinden 
dolayı dönüşünde belki de bayanın emri altına 
girmek gibi bir duruma giriyor. Hiç değilse 
maddeten daha dûn bir durumda kalıyor. Ya
hut iki şahıs farzedelim. Birisi askerlik hizme
tini ifa edebilecek derecede bedenen ve fikren 
kuvvetlidir. Diğeri ise çok bakımlardan öbü
rüne nazaran noksaneadır. Kuvvetli olan el
bette ki askerlik hizmetini ifa ediyor. Noksan 
olan ise askerlik hizmetini ifa edemiyor. Bu 
vasıflar, noksan olan Devlete daha az hizmet 
edebilir. Pek tabiî diğerinin de Devlete daha 
iyi hizmet edebilmesi tabiî iken, zayıf olana gö
re Devletten daha az para alıyor. Gerek ımev-
ki ve gerekse paraca, kendisinden daha az hiz
met edebilecek fasıftaki şahsa karşı mağdur 
ediliyor. İşte biz diyoruz ki, bunları telâfi ede
lim, askerlik hizmetini emeklilik ve terfie saya
lım. Bunun karşsma sayın komisyon aşağı yu
karı iki gerekçe ile çıkıyor. Diyor ki, daimi 
bir 'kadroda aylıklı ve ücretli durumda bulun
madıklarından dolayı bunların askerlik hizme
tinin emeklilik ve terfilerine sayılmaması kanım 

(1) 445 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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(hükmüdür. Bu prensibi vaz'eden kimdir? Bu 
prensibi vaz'eden Yüce Meclistir. Eğer bu 
prensip bugüne kadar yanlış vaz'edilmiş ise 
bundan derhal dönmek de yine bizim vazifemiz
dir. Bir şahsa yedeksubaıylık hakkı vereceğiz, 
vatan hizmetine gidecek, hem maaş alacak hem 
de maaş kâfi gekniyormuş gibi hizmeti de ter
fie ve emekliliğe sayılabilecek. Ama aynı şahsın 
talhsili belki bir miktar düşüktür diye yeclek-
subaylık halkkı vermiyeeeğiz. Diyeceğiz kd; 
«Buyur vatan hizmetine», ama bu hizmet va
tan hizmetlerinin en kudsisidar, bedava yapa
caksın, bu da yetmiiyonmuş gibi bundan sonra 
da ölünceye kadar burada geçirdiğin bu hizmeti 
daima senin mağduriyetin olarak siciline geçi
receğiz. 

Birisi bu hizmeti 6 ay görecek diğeri ise 
3 sene, 4 sene görecek. Biraz evvel arz ettiğim. 
gibi, 6 ay hizmet gören hem parasını alacak, 
hem terfiine ve emekliliğine sayılacak diğeri 
ise 3 -4 sene ibu hizmeti görmüş olmıaısına rağ
men bunların hepsinden mahrum kalacak. Sa
dece maddi mülâhazalar, bütçe imkânsızlıkları 
bu kadar adaletsizliklerin devamının gerekçesi 
olamaz. Devlet yakın tarihlerde personeline 
yüzde 15 ve yüzde 20 olmak üzere ceman yüzde 
35 zam yapmıştır. Bu zammı yapmadan evvel 
bu hatayı telâfi eder. Artan takati ne ise o nis-
bette meselâ yüzde 10, yüzde 5 olarak zam ya
pılabilirdi. Ama bu 'hizmet hepsini yutmuş iise 
zamdan vazgeçilebilirdi. Her şeyden evvel ada
let lâzımdır. 

Komisyon der ki : «Askerlik hizmetini bir 
mağduriyet gibi mütalâa etmek» diye vasıflan
dırıyor, böyle bir lâfı hakiki gayeden uzaklaş
tırıcı istikamete tevcih etmenin mânası yoktur. 

Askerlik hizmetini (bir mağduriyet olarak 
mütalâa etmek değil, ama hizmetlerin en mu
kaddesi, en kudsisi, en şereflisi, en müşkilâtlı-
sı olarak kabul ediyoruz. Ve diyoruz ki, «di
ğerlerine tanıdığın hakkı hiç değilse buna da 
tanı. Bunu diğer hizmetlerin dûnunda gören 
bir yoldan evvel çıkalım.» Malî imkânları mev
zuunu halletmek de kabildir. 

Meselâ 1940 senesine kadar askerliğini bitir
miş olanları bu sene, 1945 senesine kadar bitir
miş olanları 1965 yılında, 1950 senesine kadar 
bitirmiş1 eri 1966 yılında, 1955 yılma kadar bi
tirmişleri 1967 de, 1960 'a kadar ''bitirmişleri 1968 
yılında ve bugüne kadar olanları da 1969 yılın-
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da bu kanundan istifade ettirecek şekilde ka-
dcmelendirebiliriz. Yani, birden bire terfie 
saymak bakımından, ikiyüzbin, üçyüzbin me
muru (ilgili!erin hepsini) bir yılın bütçesine 
intikal ettirmek yolundan fendimizi pekâlâ 
alıkoyabiliriz, i lk defa 1940 yılına kadar olan
ları terfie dâhil ederiz seneye 1945 e kadar o1 an
ları dâhil edebiliriz. Beş senelik fâsilalarla ve
ya bütçenin takatine göre üçer senelik midir, 
sekiz senelik midir, böyle fasılalarla her ne ise, 
esasını bugünden koyarak kademelendirmek su-ı 
retiyle bunları bütçeye intikal ettirmek kabildir. 
Kaldı ki, Komisyonun beyan ettiği şekilde 
ileri derecede malî külfet yüklemesi de mevzu-
bahsolamıyacaktır. Bugün üç üst derece terfi 
etmek imkânının sağlanması dolayısiyle birtakım 
terfiler yapılmıştır. Bundan öteye terfi imkânı 
bu kabîl memurlara zaten yoktur. Kimi yirmi, 
kimi yirmibeş ve nihayet otuz lira asli maaşlı
dırlar. Zaten teklifi kabul etsek dahi kadro bu-
lamıyacaklarmdan terfi edemiyccekl erdir. Hiç 
değilse biz âdil bir nizama tutmuş olalım. Böy
lece adaletsizlikten değil fakat kadrosuzluk dola
yısiyle terfi edememiş olsunlar. Gerek terfi du
rumunu kademelendirmek suretiyle malî kül
fet azaltılacak, gerekse pek çok kimseye kadro 
bulunamıyacağı için - çünkü kadrolarda zaten o 
tabakalara dar tutulmuştur- yükselme imkânı 
vermiyecek şekilde tanzim edilmiştir. Hem on
lar kadro bulamamak suretiyle terfi edcmiyceek-
ler böylece malî külfet azalacak. Hem de kade
melendirmek suretiyle malî külfetini azaltabile
ceğiz. Emeklilik için de aynı şey varittir. He
men birden bire herkesin Emekli Sandığına hü
cum ederek daha çok emekli maaşı bağlatılması 
ve ikramiye alması gibi bir hal mevzubahis de
ğildir, dediğimiz zaman hiç değilse aksine 
Emekli Sandığının belki de ferahlatıcı bir yönü. 
olacaktır. Zira bunlara emekliliğinize sayıyoruz 
dediğiniz zaman hiç değilse askerliği bitirdiği 
gündeki maaşı üzerinden ve belki de bugünkü 
maaşı üzerinden borçlandıracağız. Bu itibarla 
binlercesi borçlanacaktır. Emekliye ayrılanlar 
bir iki bin, veya beş bin civarında olacaktır. 
Emekli Sandığına akan para daha çok, çıkan 
para ise az olacaktır. Eser topladığı parayı iş-
letememeden dolayı Emekli Sandığı ileride zarar 
edecekse, bunun neticesini bu şahıslara yükle-
memek icabeder. Bu parayı işletmemek suretiy
le, nemalandırmamak suretiyle bugüne hazırlık-
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lı gelmemiş olan Emekli Sandığı mesullerini mu
aheze etmek ieabeder. Onların hatalarının bu 
zatlara yüklemem ek gerekir. Bu itibarla tek
lifimin kabulü lehinde, dolayısiyle komisyon 
raporunun reddi yolunda oy kullanmanızı istir
ham edeceğim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın (Jürer. 
MUSLİHİTTİN (IÜRER (Sakarya) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; bende
niz prensip itibariyle kanunun lehinde görüşmek 
istiyorum. Kanun teklifini esas teklif sahibi ar
kadaşım esbabı mucibesiyle yüksek huzurlarınız
da arz ettiler. Bu esbabı mucibeleri izah ede
cek daha birçok hususlar bulunabileceğine şah
san kaaniim. 

Muhterem arkadaşlarım, getirilmek islenen 
kanun teklifi 111.1 sayılı Askerî Kanuna ve Ma 
aş Kanununa ek bir madde ilâve etmelden iba
rettir. Bu husus, askerliği hakikaten esasen 
doğuştan asker bir milletin evlâtları olarak istis
mar etmek yolunda değil de bir hak mevzuu ola
rak huzurlarınızda arz etmek istiyorum. Bil
hassa 1039 senesine kadar olan memurların du
rumu bu kanunla mağduriyetten kurtavılnvş 
olacaktır. Şöyle ki; 1039 dan sonra İkinci Ci
han Harbi zamanında biliyorsunuz pek çok me
murlar yeni baştan askere alındılar. Bu askere 
alınmaları neticesinde bu memurlardan yedek 
subay olmıyanlar er olarak askerlik yaptılar. 
Haddizatında 103!) dan sonra ikinci defa as
kerlik yapmış olan birtakım memurlar ile yedek 
subay olarak yapmış olanlar için 4379 ve 072-1 
sayılı kanunlara göre yedek subaylık yapmış 
olanların terfi hakkını ve aynı zamanda kıdem 
hakkını Yüksek Meclis tanımış oluyor. Ama bu 
mevzuda ikinci defa askerliğini 1039 dan sonra 
er olarak yapanlar bilhassa küçük memurlar had
dizatında er olarak yaptıklarından dolayı bu va
tan vaziyfosini yaptıkları, müddet maalesef, ne 
kıdemlerine, ne terfii erin e ilâve edilmiş bulunu
yor. Şu hale göre kanunların esprisi her' şeyden 
evvel eşitliğe dayanır. Şimdi aynı esbabı muci
be ile bir yedek subayı askere sevk edivorsunuz 
ve bu şahıs memurken bu yedek subaylık dolayı-
siyle terfiini ve aynı zamanda kıdemini kazanı
yor. Ve yine aynı memur yine bu vatani hizme
tini yapma babında ikinci defa askere almıyor. 
Ama onun kaderi o zaman lise mezunu olama
maktır ve dolayısiyle birtakım mahrumiyetler 
içinde bulunmasından mütevellit ancak ufak bir 
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memuriyete intisabetmesindedir ve siz bu şekil
de ufak bir memura kıdem ve terfi hakkını ta
nımıyor duruma düşmüş oluyorsunuz. İşte ka
nun teklifini yapmış olan arkadaşlarımın bu 
adaletsizliği giderecek olan tekliflerine iştirak et
memek gönülden gelmiyor ve iştirak etmek lâ
zım gel d iği kanaatini taşımaktayım. 

Muhterem arkadaşlar, işi yalnız bu zaviye
den değil, aynı zamanda hakikaten bu kanunla 
Devletimizin yüklenmiş olduğu büyük külfet 
üzerinde de durmak, haklı olarak Meclisimizi ve 
Hükümetimizi alâkadar eden ve dolayısiyle işbu 
kanunla alâkalanmalarının sebebini teşkil eden 
bir husus olmaktadır. Yalnız şu hususları da 
arz ve mütalâa etmekte fayda mülâhaza, ederim 
ki, bu şekilde mağdur olmuş memurlar, esasen 
bu mağduriyetlerine karşı borçlanıyorlar ve bu 
borçlanma suretiyle Emekli Sandığına bir para 
akımı oluyor. Haddizatında her seneye oranla
yacak ve istatistiklere göre bunu mütalâa edecek 
olursak borçlanan haddizatında tekaüt olandan 
•fazladır. Şu hale göre Emekli Sandığı kasasına 
giren para ile Emekli Sandığından bu memurlar 
için çıkardığı para nisbeti iştirakçilerin lehine
dir. Şu hale göre Emekli Sandığının yine im şe
kilde. büyük malî külfet altında kalıyormuşca-
sına kendisini mütalâa etmesini doğru görmü
yorum. 

Saniyem bu mevzu görüşülürken, bütün mem
leket i, bu Meclisi ve Devleti alâkadar eden İm 
hususa artık mutlak bir had çaresi bulunması lâ
zım geldiği kanaatini taşımaktayım. Bundan 
evvel yine bir maaş kanunu görüşülürken hak
lı olarak oylarınızla reddel t iğiniz gibi, bu mev
zu artık Türkiye'nin personel rejimini mutlaka 
halletmek mecburiyetindeyiz. Meclis olarak. 

Biliyorsunuz plânlarda ve programlarda 
yüzbinlcree memurun her gün beklediği ve arzu
ladığı bir Personel Kanunu var. Ve bu Perso
nel Kanununun neticesinde müspet veya men
fi birtakım hayalleri veyahut birtakım ümitle
ri var. Ama görüyorsunuz ki biz esası hallet
medikçe, yani bu mevzuda radikal birtakım ted
birler almadıkça bu ve buna mümasil palyatif 
tedbirlerle ne kadar yetinirsek muhterem arka
daşlarım hiçbir zaman memleketimizin personel 
rejimimini ve memur rejimini ıslah etmenin ka
bil olmadığı kanaatindeyim. İşte bu kanun her 
ne kadar personel rejimimizin tam ortasında de-
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ğilse de dolayısîyle yine. aynı şeyi kapsamakta- j 
dır. Şayet biz personel rejimini halletmiş, ol
saydık bu hususta belki muhterem arkadaşları
mızın mütaaddit kanun teklifleri ve bu haksız
lıklara ve hakikaten her birinin esbabı mueibesi 
kendisine güre kuvvetli olan hususlarda muhte
lif kanun teklifleri getiremiyeeekler ve biz de 
esas radikal tedbirlerle uğraşacaktık Binaen
aleyh, Hükümetten istirham ediyorum, biran ev-
vel bu rejimin en iyi bir şekilde halledilmesi 
bütün Meclisin de bu hususta kendilerine müza
hir olması ve bundan sonra artık mağdur olan
ların ferdi olaralk değil, tiiını d arak ele alın
masını temenni etmiş bulunmak suretiyle ve bu 
hususlarda Hükümetin ne düşündüğünü öğren
mek istemekle sözlerime nihayet veririm, say
gılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Ruhi Soyer. 
RUHÎ SOYER (Niğde) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, Büyük Meclis, sanki maziden kal
ma ve memurlara ait bütün haksızlıkları sırası 
ile düzeltmek için memur olarak buraya gelmiş 
de memleketin heyeti umumiyesinin derdinin dı
şında bütün bunlarla meşgul, olacakmış gibi bir 
havanın içindedir. Bugün şu zümrenin, yarın 
bu zümrenin filân zamandan kalma haksızlıkları
nı düzeltmek dâvası içine düşmüş gibiyiz. Filha
kika, memurların terfileri, memurların muayyen 
bir medeni hayat seviyesine ulaştırılması gerek 
Devletimizin, gerek Büyük Meclisin başta gelen 
vazi Pelerindendir. Ama bu Devletin vergi reji
mi bu milletin ihtiyaçlarını, gelirini ve bütün. 
dünyadaki hattâ Afrika milletlerine nazaran ne 
kadar müşkülât içerisinde milletimizin kıvrandı
ğını düşünürsek topyekûn bir fedakârlık içinde 
olmamızın zaruri bulunduğunu hep birden kabul 
etmiş oluruz. Şimdi, bana öyle geliyor ki, kanun 
teklifçisi arkadaşlarımızdan bilhassa hemşehrim 
Kudret Bayhan bir avukat olduğu halde yaptığı 
kamın teklifi ile sanki mevcut Tekaüt Kanunu
nun bir nevi sigorta mevzuu, sosyal sigorta mev
zuu olduğunu unuturmuş gibi bir hal içinde bu 
teklifi yapmıştır. Her memur kendi maaşından 
muayyen bir miktar para öder. Buna Devletin 
ona bir nevi yardımda bulunması suretiyle so
nunda tekaüde sevk olunur. Hal, böyle bir sos
yal sigorta mevzuu iken, sosyal sigorta sandığına 
hiçbir şey ödememiş olan insanlara da yine teka
ütlüğün icabett irdiği hakkı vermek bir nevi nis-
bet dışı çıkmak demek olur. Çünkü birisi yük-
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sek mektep mezunudur yedek subay olarak aske
re davet edilmiştir. Askere gittiği zaman, esa
sen ikinci defa askere gidenlerin maaşlarından 
askerlik maaşından veya asli memuriyet maaşın
dan hangisi yüksek ise onu alır. Yani askere 
giden, askere çağrılan bir memurun maaşı, eğer 
askerde verilecek rütbe maaşından daha azsa 
askerlikteki maaşını veriyoruz. Ama daha fazla 
ise bunu askere çağrıldın diye kendi maaşından 
mahrum etmiyoruz. Ne diyoruz; o zaman maaşı
nın üzerinden tekaüdiyc vermeye devam ediyor. 
Hiç asker olmamış vatandaşlar yedek subay ol
dukları takdirde ancak yedek subay talebesi 
değil, yedek subay oldukları zaman yani asteğ
men oldukları zaman, maaşa müstahak oldukları 
dakikadan itibaren tekaüdiyeye hak kazanırlar. 
Bunlrın da yedek subay mektebinde geçirdikleri 
ve eski tâbiri kullandığımız zaman ihtiyat zabit 
namzedi olarak geçirdikleri devrelere ait geçen 
müddet tekaüdiyeye sayılmaz. 

Ancak maaşa müstahak oldukları daki
kadan itibaren yani sosyal sigortalara pa
ra ödemeye başladıkları dakikadan itiba
ren tekaütlüklerine bu müddetin de sa
yılması icabeder, sayılmaktadır. Çünkü, san
dığa gereken tahsisatı, gereken parayı vermeye 
başlarlar. Bu itibarla, ortada mevzu bir haksız
lık yoktur. Ancak bâzı memurların memuriyet
te İken 1939 da olduğu gibi ikinci defa askerli
ğe çağrıldıkları zaman menşeleri itibariyle er 
olanlar bu müddet zarfında, er olarak hizmet 
ettikleri için elbette sosyal sigorta sandığına bir 
şey ödemediklerinden tekrar bu müdd'ct tekaüt
lük müddetlerine dâhil edilmemektedir. Aslında 
memur oldukları için belki bu müddetin kendi
leri tarafından borçlandırılmak suretiyle sayıl
ması adalete uygun telâkki edilebilir. A'ma bu 
da esasen bugün çok büyük bir sarsıntı içerisin
de olan Tekaüdiyc Sandığının Ve malî portesi 
itibariyle her halde yüksek olacak olan bir mev
zuu teşkil edeceği için bunun Hükümetçe ciddi
yetle ele alınması ve imkânlar- dâhilinde mütalâa. 
edilmesi yerinde olur kanaatindeyim. Askerli
ğin terfih müddetine «ayılması da aynı mevzu
dur. Vaktiyle er olmuş, er olarak hizmet eden 
insan, memuriyete geçtikten sonra «Ben er ola
rak da memlekete hizmet ettim bu hizmetimi de 
askerliğe sayın» demekte idiyse de, memuriyette 
iken askerliğe alındığı zaman, askerlik hizmetini 
ifa ettiğinden dolayı bu müddetin de terfie m-
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yılmasını istemek aynı, şeydir. Bu bakımdan da 
mevzuun mütalâası haklı değildir. Bence, bu ka
nunun, bu teklifin reddi 'hem memleketteki ada- ı 
let telâkkisi bakımından, - belki memurlarımı
zın terfii bakımından olmıyabilir ama - adalet 
telâkkisi bakımından doğru olur. Çünkü muhte
rem arkadaşlarım; askerlik hizmetini yalnız me
murlar ifa etmiyorlar. Askerliği müştereken bin
lerce vatandaşımız ifa ediyor. Bunu nasıl sağlı-
yacağız. Adamları allıyoruz, oturuyoruz, dük
kânını kapattırıyoruz. Askerliğe götürüyoruz. 
Geliyor, dükkânını kapamış, müfterisi dağılmış, 
işi bozulmuştur. Yeniden çalışmak, yeniden dük
kânını kurmak, yeniden işini derleyip, topla
mak zorundadır. O /aman ne yapıyor? Hiçbir 
şey... Çiftçidir, tarlasını senelerce sürmemiştir. 
Çocukları şurada, burada muhtaç bir vaziyette 
yaşamıştır. Veya belediyeden, şuradan, 'buradan 
verdiğimiz yardımlarla geçinmek zorunda kal
mıştır. Bunlara hangi menfaati sağlıyoruz? I 

Binaenaleyh, binlerce vatandaşımızın kade
rini bir arada mütalâa etmeye mecburuz. Bunla
rın içerisinde birkaçına, sen memursun, gel, sa
na bu müddet dolayısiyle bir şey yapalım, te
kaütlüğüne bir zam yapalım, şöyle yapalım, 
böyle yapalım derken, diğer taraftan işini boz
duğumuz çiftinin başından ayırdığımız, belki 
çocuklarını aç yaşattığımız, belki dükkânının if
lâsına sebobolduğumuz ve belki de malûl olarak 
döndüğünden dolayı bir daha işini göremez hale 
getirdiğimiz insanlara hiçbir şey yapamazken; 
içlerimden bir kısmını ayırıp ayrıca bir muamele 
yapmak adalet ve nasafeto uymaz. Binaenaleyh, 
kanun teklifinin reddini arz ederim. Hürmetle
rimle. I 

BAŞKAN — Sayın (üritlioğlıı. 

FAHİR Clt'RÎTLtOĞLU (Edirne) — Pek 
kıymetli arkadaşlarım; Cumhuriyet Senatosun
dan ve Millet Meclisinden altı sayın arkadaşı- I 
mız askerliklerini er olarak yapan memurların I 
ihukuklariyle ilgili olmak üzere bugün görüşül- I 
me'kte bulunan kanun teklifini ayrı ayrı hazırla
mış bulunmaktadırlar. Bu çeşitli teklifler karşı- I 
sında Maliye Komisyonu tekliflerin ışığı altın- I 
da ve mümkün olduğu kadar teklifleri telif ede- I 
cek tarzda bu teklifleri yeni bir formüle bağla- I 
mış ve prensip itibariyle altı arkadaşımızın tek- I 
liflerini kabul etmiştim I 
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Mu'ht'erem Plân ve Bütçe Komisyonu İse 

prensip itibariyle Maliye Komisyonundan ay
rıldığı gibi teklif sahiplerinin fikirlerinden de 
ayrılmış bulunmaktadır. Muhterem. Bütçe Ko
misyonu uzun raporun'da ezcümle iki nokta üze
rinde durmaktadır. 

1. Muvazzaf askerliklerini er olarak yapan
lar Emekli Kanununun 12 nöi maddesinin şü
mulü dışında mütalâa edilmişlerdir. Binaen
aleyh, Emekli Kanununun 12 nci maddesi bir 
nevi sigorta esası prensibini vaz'ettiğinden ve 
memurun iştirakini mecbur kıldığından, erlerde 
ise aylık alma gibi bir konu mevzuuhahsolmadı
ğından hulâsa 12 nci maddenin şümulü içerisin
de erlerin mütalâası mümkün olmadığından tek
lif lor bu gerekçeye müsteniden reddedilmiştir. 

İkinci gerekçe bu kabil hizmetleri borçlandır
mak suretiyle emekliliğe dâhil kılan Emeklilik 
Kanununun 60 nci maddesindeki tarif ve unsur
ların erler için mevzuubahsolmaması sebebiyle 
onların emeklilik ile ilgili durumlarının tashihi 
keza mümkün görülememiş ve teklifler bu yön
den de reddedilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, ben, bu gerekçeye 
hukuk mantığı bakımından iştirak edemiyorum, 
Bir kanun teklifine defi olmak üzere mer'i ka
nun ileri sürülemez. Aslında kanun teklifi sa
hipleri mer'i kanunu değiştiren teklif getirüyor-
lar. Eğer mer'i kanun bir kalkan olarak ileri 
sürülecek olsaydı o takdirde kanunları değiştir
mek için bir zaman mümkün olmazdı. Filhakika, 
EmekUi Kanununun 12 nci maddesi ve 60 nci 
maddesinin hükümleri karşısında er olarak as
kerliklerini yapan memurların emekliliği hiçbir 
zaman mümkün olamaz. Bunun münakaşası dahi 
'beyhudedir. Lâkin bunun mümkün olması mak-
sa'diyle getirilmiş teklifler vardır. Şu halde, Ko-
müsyonun istinadettiği luıikukî noktayı benimse
meye her şeyden evvel imkân yoktur. Hukukî 
noktada ister istemez Komisyonla ayrılmış bulu
nuyoruz. 

Malî noktada, Komisyon yerden göğe kadar 
haklı olabilir. Devletin yükü vardır, bu yükün 
altında ezilmektedir. Yeni bir malî külfetin al
tına Devletin girmesi doğru değildir denebilir. 
Bunun uzun uzadıya münakaşası yapılabilir. 
Teklif sahiplerinden Sayın Ali Dizman arkada
şımız «Devleti malî külfete sokan tekliflerden ti
tizlikle kaçmıyorum» şeklinde söze başladılar. 
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Hepimiz bütçenin imkânları nisbetinde hareket 
etmenin lâzım geldiği prensibini ister istemez bu 
Meclisin bir üyesi olarak benimsemek zorunda
yız. Elbette ki, Devleti bütçe imkânlarının dı
şında bir harekete zorlamak tarafımızdan da 
mümkün olmıyacaktır. Ancak Plân Komisyonu 
raporu bütçeye neden dolayı külfet yüklendiğini 
ikna edici bir şekilde bize bildirilmemektedir. 
Bu bir. Ve ne miktar külfet yükliyecektir, onu 
da bilememekteyiz. Bu iki. Buna mukabil Ma
liye Komisyonu - ki o da ister istemez bütçeyle 
ilgili bir komisyondur - bilâkis teklifleri biraz 
değiştirmek suretiyle benimsemiş bulunmaktadır. 
Ve Maliye Komisyonu bütçe mülâhazasını ön 
plânda tutması lâzım gel en komisyon, bütçeye 
yük olacağı hususuna işaret dahi etmemiştir. 

Muhterem, arkadaşlar; teklifler çeşitli kimse
ler tarafından geldiği için ister istemez bunları 
tovhit ederek konuşmak mecburiyetindeyiz veya 
ayrı ayın mütalâa etmek mecburiyetindeyiz. En 
güzel teklifi, benim kanaatime göre Maliye Ko
misyonu yapmış. Maliye Komisyonu getirilen al
tı teklifi ayrı ayrı mütalâa etmiş ve bunu Ko
misyon olarak bir formülle formüle etmiştir. 
Buna göre askerlikte gecen müddet terfic sayıl
mıyor. Bendeniz Maliye Komisyonunun getirdiği 
tekliften anladığım bn. Askerlikte geçen müddet 
terfiye sayılmıyor. Yani bu yönden bir nlalî kül
fet yok. Buna mukabil askerlikte geçen müddet, 
er olarak memurların askerlikte geçirdiği müd
detler emekliliğe sayılıyor. Maliye Komisyonu
nun teklifi bu. Askerlikte geçen müddetin terfi
ye sayılmasını kapsıyan elimizde bir başka tek
lif var. Gündemimizde, 448 numarayı taşımak
tadır. Giresun Milletvekili Ali Oüeeoğlu'nrm 
teklifi. Bugünkü, şimdi konuşulmakta bulunan 
tekllif ise askerlikte geçen müddeti terfiye esas 
tutmamaktadır. Acaba emekliliğe esas tutmak 
suretiyle bir malî külfet tahmil eder mi etmez 
mi? Prensip itibariyle buna müspet cevap ver
mek mecburiyet indeyiz. Elbette ki eder. Her ne 
kadar borçlarına dahi o memur, üç senelik borç
lanma dahi bir miktar öder. Çünkü, bir hesap 
tutar. Fakat nedir? Bunu Muhterem Komisyo
nun bize açıklaması icabederdi. Bir kuruş külfet 
tahmil etti diye. i ler hangi bir teklif kanunlaş-
mıvaeak şeklinde bir prensibe sahipsek o tak
dirde biç kürsüvo çıkmıyalım. Bazan külfet tah
mil edecektir. Fakat bu külfet yıkıcı mıdır? de
ğil midir, mümkün müdür, değil midir? Aydın-
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la miraya ihtiyacımız var, Komisyon bizi aydın
latmakla m ilkel lef tir, kanaatindeyim. 

Diğer taraftan yaptığımız iş lüzumlu mudur, 
değil midir? Eğer haddizatında pek lüzumlu ise, 
adaletin gerektirdiği derecede lüzumlu ise ve 
külfeti de ağır değil ise Muhterem Komisyon 
bâzı ufaik tefek külfetleri yüklüyoruz, yükleme
ye gayret ediyoruz diye bizleri lütfen itham et
mesinler. Ne yapalım ki, hizmetler karşılığını 
görecektir. Bu karşılık da külfettir. Hizmet er
babı hizmetinden mütevellit terfiye nasıl müs
tahak ise, emek1!ilik için de aynı şekilde bir hak
ka müstahaktır. Sayın Ali Dizman arkad'aşım ge
rekçeyi misalleriyle zikrettiler. Misalleri teyidet-
mek isterim. Tekrarlamaktan kaçınmama rağ
men teyidedceeğim bâzı noktaları da var. Mü
saade buyur ulursa- arz edeyim. Bugün subaylar 
Harb Okulu talebesi olduğu andan itibaren 
emekliliğe müstahaktır. Bir adaletsizliktir. Ve
yahut istemde değişiklik gerek. Harb Okulu ta
lebesi olan kimse mnnş almıyor Devletten. (Maaş 
alıyor sesleri) Hem de talebe, memur da değil. 
Fakat emekliliği sayılıyor. Bu maaş aslında 
maaş ismi altında bir hardık mânasına gelir. 
Harb Okulu talebesinin maaşını, anladığımız 
mânayı, Maaş Kamı inin mı 1 nci maddesindeki 
tarif, mânasını taşıdığını kabul edemiyorum. 
Eğer Harb Okulu talebesinin aldığı maaşı bu ka
nundaki tarife sığdırmaya- kalkarsak, öyle ise 
çavuşu de, hattâ eri de maaş alan kimse kabul 
edelim. O da. maaş alandır, ama 25 kuruş, ama 
bir lira. Fakat alır. Harb Okulu talebesi de alır. 
Fakat bildiğimiz mânada memur maaşı değildir. 
Bir hizmetin karşılığı da değildir, bir harçlıktır. 
Erinki de keza hövle. Fakat hiçbir sistemimiz 
yoktur ki, subay sistemine benzesin. Ftisuai bir 
durum, ama. göze batan bir durum. Bu misalleri 
zikretmek mecburi vetindeyiz. Neden? Devlet hiz
metinde çalışan bir memur sırf tahsili kâfi ol
madığı hin askerlikte gecen müddet emekliliği
ne savılmıyor. Aynı memur tahsili mü'.aidoldu-
ğu için, yedeik subay olduğundan dolayı emekli
liğine savılıyor? Bari/ bir adaletsizlik var. Birisi 
askerliği esnasında, bir maaş almaktadır, öbürü
sü almamaktadır. Diğer taraftan emeklilik hak
kı da, islemekledir. Avın adaletsizlik, kadın ve 
erkek memur için de vardır; bir memur kadın
dır, askerlik yakmalığı içirt daha k'demli mev
kie gelir, bir erkek memur ise askerlik yaptığı 
için ve o askerliği emekliliğine sayıl madiği için 
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2 sene, 3 sene o kadın memur arkadaşından ge
ri kalmaktadır. Bütün bunlar göze batan adalet
sizlikler. Böyle adaletsizlikleri telâfi etmek tah
min ederim ki, Meclisimizin vazifesidir. Binaen
aleyh, teklif sahiplerinin çeşitli tekliflerini Ma
liye Komisyonu birleştirmiş ve demiş ki, «iliç 
değil:!1 askerlik! e geç^n müddet terf'e sayd. ma
sın fakat borçlandırılmak suretiyle emekliliğe 
esas tutulsun, hizmet müddetine dâhil edilsin...» 
27 sene memuriyet yapm:ş kimse, üç sene de as
kerlik yaptı ise 30 a iblâğ edilsin, kısmen olsun 
adalet bu suretle telâfi edilmiş bulunacaktır. 
Ben, bu açık adaletsizliği gideren teklifleri ge
tirmiş bulunan Muhterem Cumhuriyet Senatosu 
Üyeni arkadaşlarımı ve Millet Meclisi üyesi ar
kadaşlarımı billm-sa tebrik ederim ve bu teklif 
sahiplerinin Mal i ve Komisyonu kanaliyle for
müle edilen tekliflerinin kabul buyurnlmasını 
vo Bütçe Encümeninin raporunun reddedilmesi
ni saygılarımla arz ederim. 

BARKAN — Buyurun Komisyon. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NECİP 

MÎRKELÂMOCLU (tzmir) — Muhterem arka
daşlarım, gerek bu kanun teklifçisi arkadaşları
mızla gerek yüksek huzurunuzda bu kanım tek
lifinin kabulü lehinde konuşan arkadaşlarımızla, 
gerekse bundan evvel Devlet personel hayatı ile 
ilgili emeklilik, maaş, ücret git)i intibak teadül 
konularında teklif gel iren bütün arkadaşlarımız
la, mutabık olduğumuz bir noktayı muhterem hu
zurlarınızda açıklamak isterim. Devlet personel 
rejimi bozuktur, arkadaşlarını. Devlet personel 
hayatı (A) dan (Z) ye kadar bozuktur. Bizim 
buna ilâve olarak söyliyeeeğinıiz bir mütalâa da
ha vardır. Bu gelen tekliflerle alfabeye yeni 
harfler ilâve edilip yeni harflerin aski harfleri 
bozma istikametinde tazyikler yapmaktadır. 

Şimdi milletvekili ve senatör arkadaşlarımız 
kendi müşahede sahalarında birtakım aksaklık 
ve ıstırapları tesbit edip; kanun teklifi halinde 
Parlâmentoya, gel iriyorlar. Kabul edildiği tak
dirde o noktadaki ıstırap belki dinecektir. Ama 
tesirleri itibariyle, derinlemesine, genişlemesine 
tesirleri itibariyle daha geniş rahneler açma is-
tidadmdadır. O bakımdan bizim muhterem hu
zurunuzda arzında fayda gördüğümüz noktai
nazar şudur ki; bu işi temelinden, esasından, 
•kökünden halledecek çare ve tedbirleri aramak 
bulmak iktiza eder. 

1961 seçimlerinden sonra kurulan Parlâmen
to, kurduğu muhtelif hükümetlerle bu dâvayı 
kökünden kucaklamak istikametini tutmuştur. 
Müşterek gayretin mahsulü ve muhassalası olan 
Devlet personel rejimi, seyir ve mesafelerini 
katederek muhterem huzurunuza getirileceği 
noktaya kadar gelmiştir. Hükümetin tetkıkmde-
dir. Bütün bunların hepsini kuşbakışı üstten gö
recek geniş bir rüyet sahası içinde tetkik edeceği 
bu meseleyi huturunuzda tetkik edinceye kadar 
böyle palyatif ve derme çatma çareleri getiren 
teklifleri kabul etmemenizi, bu teklifin de on
lardan biri olduğu için bilhassa kabul edilme
mesini istirham ediyoruz. Kısaca nedenlerini de 
muhterem huzurunuza arz ediyorum. 

Şimdi, teklif, kanunlaştığı takdirde ne ola
cak? 300 000 memur, ortalama bir buçuk yıl 
evvelki emekli hakkını kazanmış olacak. 

Bundan sonra, bu tarihten sonra da üç yıl 
evvel, emeklilik hakkını kazanmış olcağı için on 
yıla .sirayet eden zaman içinde bunun emekli
lik müessesesine, emeklilik kanunu ile getirece
ği yük 200 milyon liranın üzerinde olacaktır. 
Emekli Sandığına istikbale sari 200 milyon lira
lık yeni bir yük tahmil etmiş olacaktır. Sadece 

j malî mülâhaza, bütçe mülâhazasına istinadetse 
I Yüksek Meclis düşünür, bunun çaresini bulur. 
j Alınacak yeri tesbit eder ve ıstırabı kapatır. Ama, 

l)iı teklif kabul edilirse emeklilik nizamının vo 
hukukunun temel prensipleri de zedelenmiş ola
caktır. Şöyle ki; erler, erlik hizmetinde, asker
lik hizmetinde aylık almadıklarından bunların 
bu hizmetlerinin Devlet hizmetinde geçmiş, emek
liliğe mesnet teşkil eden hizmet telâkki edilmesi, 
bugün kabul edilmiş mer'i ve mevcut nizama ay
kırıdır. Sayın (liritlioğlu buyurdular ki, «Bu 
hukukî mantığı kabul etmiyorum. Çünkü, mev
cut mer'i ve hukukî nizam içinde bunun kabulü 
•mümkün değildir. Ama .bu bir tadil ve tasıvhi 
derpiş etmektedir. Bu bakımdan mer'i ve mevcut 
hukuku değiştiren bir teklifti» işte biz de noktai 
nazarımızı soluyoruz. Biz bu tadilâtın karşısın
dayız. Sistemi değiştiren, nizamı değiştiren 
yeni ve faydasız bir sistem getiren bu, tadil tek
lifinin kabul edilmemesini istiyoruz. Hukuk 
mantığına da uygundur zannediyoruz. Askerlik 
hizmetinin intibaktan sayılmasına gelince : Ba
rem kanunlarına göre bir üst dereceye terfi ede
bilmek için bulundukları derecelerdeki maaş ve 
ücreti fiilen üc vıl almaları ve terfie ehil olduk-
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1 arını kabul ettirmeleri gerekir. Askerlik hiz
metinde böyle bir keyfiyet de yoktur. Şunu sa
rahatle ifade etmek istiyorum ki, Emekli San
dığı, kendisine mevdu vazifeleri vermek duru
munda olduğu şeyleri aldıkları ile karşılamak im
kân ve iktidarından bugün mahrumdur. Aylık 
ve ücretli bir kadroda geçmiyen ve teadülü bu-
lunamıyan er, olarak geçmiş hizmetlerin doğru
dan doğruya veya borçlandırmak suretiyle ter
fihe sayılması da bu bakımdan Barem Kanunu 
hükümlerine aykırı düşmektedir. Arkadaşlarım 
ITarb Okulu öğrencilerinin bunu aldıklarını ifa
de buyurdular, İştirak ediyoruz, alıyorlar. Ama, 
bu Devlet kurulduğundan bu yana ITarb Okulu 
öğrencileri için kabul edilmiş bir müstesna hü
kümdür, emsali yotur. Meselâ bunun dışında ge
ne askerî unsur olan doktor, hâkim, ' mühendis 
vesaire gibi. Devlet askerî personeli de ITarb 
Okulu öğrencilerinin istifade ettiği bu imkândan 
istifade etmemektedir, edememektedirler. Arka
daşlarım, son mütalâa olarak bu teklifi biz as
kerlik hizmetinin mahiyetinde ve ruhunda mek
nuz ve nilvi imâna ile de kabili telif görmüyo
ruz. O bakımdan bu teklifin reddini Yüksek 
Huzurutmzdan istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Ali Dizman buyurun. 
ET. ALÎ DÎZMAN (Tokat) — Muhterem ar

kadaşlarım, Sayın Ruhi Soyer Beyefendi millet
çe fedakârlık günlerinden bahsettiler. Tüccar 
ve çifteler askerlik hizmeti ifa ederken bâzı işle
rin aksaması dolayısiyle mağdur durumda kal
dıklarından, eğer böyle bir şey lazımsa onların 
bu mağduriyetlerinin nasıl telâfi edileceğinin dü-
s ü nü im esi la zımgeldiği nd en bahset t ile r. 

Bundan 55 - 60 sene evvel, 24 Ağustos 1909 
tarihli ve Memurini Mülkiyenin tekaüdüne da
ir Kanun çıkmış, bu kanunda askerlik hizmeti 
emeklilik hizmetine dâhil edilmiş. Hattâ asker
lik hizmeti sırasında esarete düşmek gibi daha 
yıpratıcı bir durum varsa bu müddetler iki misli 
olarak emekliliğe dâhil edilmiştir. Şimdi, bizim 
yanıldığımız nokta şudur : 55 - 60 sene evvel 
dahi bu hizmet emekliliğe dâhil edilmişken nasıl 
oluyor da bugün, yine bu yoldan dönülüyor? 
Bütün milletçe fedakârlık mı lâzım? Tüccar ve 
çiftçiler askerliklerini yapmış olmaları dolayısiyle 
bâzı işlerin aksamasiyle karşılaşıyor mu? Şu hal
de bu aksaklık ve fedakârlığı umuma teşmil ede
lim. Diyelim ki, Türkiye'de Devlet hizmeti gör-
miyenler, askere gittikleri zaman şu kadar sene 

işleri aksamaktadır, âmme hizmeti gören şahıs
larda bu şekilde askerliğin umuma şâmil ve be
delsiz, karşılıksız olması dolayısiyle. yedek subay
ların da. veya askere gitmiyenlerin de, eğer Tür
kiye'de askerlik hizmeti umumiyet itibariyle üç 
sene ise veya âzamisi üç sene ise veya zamana 
göre değişiyorsa topunu birden emeklilik hizme
tine saymıyalım. Yani askere gitmiyen şahıs da 
üç sene Devlet hizmeti görsün ve bu üç seneyi 
emeklilik hizmetine dâhil etmiyelim. Eğer İm 
yola gidemiyor isek; fedakârlığı zayıf tabakadan 
bekleyip kuvvetli tabakadan beklememek yolunu 
da. tercih etmiyelim. 

Birisi yüksek mektep mezunudur, istikbali 
müemmendir, hali müemmendir, mehmaemken... 
Buna hem askerlikte para verelim, hem o hizme
tini emeklilik hizmetine dâhil edelim. Ama 
diğer hasbelkader kabiliyetinin noksanlığı dola
yısiyle bu seviyeye ulaşamamıştır diye buna bu 
lıukkı vermiyelim. Böyle bir şey düşünülemez. 
Eğer fedakârlık ise hakkı müktesebi de çiğneye
lim. Arz ettiğim gibi herkesten 3 sene müddetini 
emekliTiğinden tenzil edelim. Eğer bu yola gidi'l-
miyecekse 55 - 60 sene evvel daha âdil olan bu 
mevzuu lehe tadil ettikten sonra Sayın Giritli-
oğlu'nun pek güzel belirttiği şekilde mevcut ni
zamı aleyhe bir delil olarak göstermek yolunu 
tercih etmiyelim. 

Gene Sayın Ruhi Soyer Beyeferidi bir teklif 
sahibinin emekliliği bir sosyal sigorta mevzuu ol
duğunu kabul etmeyişinden veya anlamayışın
dan dert yandılar. Hayır. Bizler bunun böyle ol
masını istiyoruz. Esasen derdi bilen biziz ve Hü
kümetin emekliliği sosya'l sigorta olarak telâkki 
etmemesinden şikâyetçiyiz. Eğer Hükümet böyle 
telâkki etseydi zaten emeklilik mevzuuna adalet
sizlik diye bir şey kalmıyacaktır. Bunu sosyal 
sigorta olarak kalbul etmiyor. Dilediğine fazla ve
riyor, dilediğine az veriyor, ondan sonra da 
Emekli Sandığı aklığı ile vermesini karşılıyamı-
yor. Sosyal Sigortalar Kanunu münasebetiyle 
arz etmiştim, rakamlar da takdim etmiştim. Bu
gün Türkiye'de 15 lira asli maaşla başlıyan, 
25 - 30 - 35 lira asli maaşa yükselen şahıs, ver
diğinin kargılığında bir alıyorsa 30 - 35 lira asli 
maaştan başlayıp 150 lira asli maaşa yükselen 
şahıslar verdiğinin karşısında 1,5 almaktadır. 
Yani, yüksek tabaka verdiğinden çok daha faz
lasını Kmdldi Sandığından almakta ama, zayıf 
tabaka, küçük memur tabakam verdiğimin azını 
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Emekli Sandığından alabilmektedir. Bu adalet
sizliğin doğması Hükümetin emekliliği sosyal si
gorta olarak kaibul eden görüşe yaklaşmamış ol
masındandır. Zaten eğer yaklaşmış olsaydı, her
kes verdiğini alır ve bu adaletsizlik de olmazdı. 

. Sayın Komisyon bermutat Devlet personel re
jiminin (A) dan (Z) ye kadar bozuk olduğunu, 
kökünden ıslaha muhtacolduğunu, böyle bir tek
lifi getirmiş olmakla bu karmakarışıklığın içeri
sine biraz daha karışıklık gireceğini belirttiler. 
Eğer o komisyon mevzuun esasını kabul etmiş 
ise zararı yok, teklifli komisyon geri alsın. Dev
let personel rejimi tessüs edinceye kaidar makûl 
bir müddet beklesin. Bu rejimle bunu hamur et
sin. Ondan sonra geri gelsin. Ama bugün red
detmek yoluna gitmesin. Kaldı ki, Devlet Perso
nel Kanununun da zayıfları himaye edici bir sis
tem getireceğini zannetmiyorum. Keza Sayın Ko
misyon belirttiler ki, takriben 200 000 - 300 000 
kişi biribuçuk yıl evvel emekli • olma imkânına 
kavuşacak ve bunlar Emekli Sandığına yük ola
caklardır. Eğer böyle bir durum varsa, Emekli 
Sandığı bu yükü kaldıraeaksa herkes için 1,5 yıl 
emeklilik müddetini uzatalım. 30 yıllık müddeti, 
31,5, 25 senelik müddeti 26,5 yıl diyelim. Ama 
yeter ki herkese diyelim. Birisi askere gitmiş 
olduğu için hizmetine sayılmasın diyelim, 31, 32 
senede emekliliğe kavuşabilsin. Diğeri askere git
mediği için 30 senede kavuşsun. Yapmıyalım böy
le bir şey. Eğer lazımsa Türkiye'de emeklilik 
müddetini uzatalım. Emekli Sandığının aldığı 
ile vermeyi başaramadığını ileri sürdüler. Bunun 
sebebi ikidir. Birincisi, Devlet Emeklilik sistemi
ni bâzı sınıfları âdeta himaye vasıtası olarak kul
lanmaktadır. Sosyal sigorta mevzuu olarak gör
memektedir. Bu yola gittiği takdirde aldığı ile 
vermeyi becerebilir. Bu bir. İkincisi, Emekli San
dığı topladığı parayı kıymetlendiremiyorsa bunun 
cezasını emekliliğini hekliyenler çekmemelidir. 
Emekli Sandığı bu paraları kıymetlendirme yolu
nu .bulmalıdır. Eğer Emekli Sandığı 1940 tan beri 
aldığı paraları bugüne kadar ancak iki misline u-
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laştıra'bildi ise elbette aldığı ile verdiğini karşıla
yamaz. Ama o paranın bugünün satınalma gücüne 
ulaşmasa bile yaklaşacak kadar kıymetlendirmek 
imkânına sahibolabilirdl. Şu halde onun bu şe
kilde aldığı paraları kıymetlendirebilmesini te
min edecek şahsı bulalım, mevzuatı bulalım, bu 
yola gidelim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bir yeterlik önergesi vardır, 
okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Yeterlik teklif ediyorum. Saygılarımla. 

izmir 
Şeref Bakşık 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Ka'bul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Mevcut tekliflerin reddini teklif öden Komis
yon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Daha evvel oylarınıza sunulmuş olan iki ta
sarının oylama sonucunu okutuyorum : 

1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı
nın oylamasına (161) iştirak olmuş, (151) kaibul, 
(3) ret ve (7) çekinser oy kullanılmıştır. 

Nisap hâsıl olmamıştır. Yeniden oylarınıza 
arz edilecektir. 

Hazinece Türkiye Emlâk Kredi Bankasında 
açtırılan tevdiat hesaplarından yapılan harcama
ların tasfiyesi hakkındaki kanun tasarısına (137) 
rey verilmiştir. Kabul (125), ret (5) ve (7) oy 
da çekimserdir. 

Nisap hâsıl olmamıştır. Tasarı yeniden oyla
rınıza arz edilecektir. 

Vakit gecikmiş olduğu için 14 Temmuz Salı 
günü saat 15 te toplanılmak üzere Birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma saati: 19,00 
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6. — SORULAR 

A) YAZILI SORUL 

1. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın, 
yıllık gaz yağı sarfiyatı ile bu sarfiyatm dağı
lış miktarına ve gaz yağına yapılan zam sebebiy
le dar gelirli vatandaşı koruyucu 'ne gibi tedbir 
alınacağına dair soru önergesi ve Başbakan adı
na Maliye Bakanı Ferid Melen'in yazılı cevabı 
(7/423) 

27 . 1 . 1964 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorumun yazılı olarak Başba

kan tarafından cevaplandırılmasına delâletleri
nizi saygılarımla rica ederim. 

Diyarbakır Milletvekili 
Adnan Aral 

Maliye Bakanınızın 26 . 1 . 1964 tarihinde 
radyolarda vergi reformları konusunda yaptığı 
açıklamada : 

Yıllık gaz yağı istihlâkinin 500 bin ton oldu
ğu, bunun 30 bin tonunun köylerde 470 tonu
nun da ynFnt otarrlk FobaVrda 'ki :1:1a m1 im ak
ta bulunduğu beyan edilmiştir. Bakanın 18 .1. 
1964 günü yaptığı 19 . 1 . 1964 tarihli Ulus ve 
diğer gazetelerde yayınlanan açıklamasiında yıl
lık istihlâkin 400 bin ton olup, bunun 50 bin to
nunun köylerde sarf olunduğu bildirilmiş, mo
torlarda yakıttan bahnod.jldiği halde sobada yakıt 
olarak kullanılmadan bahsedilmemiştir. 

1. Yedi gün içinde rakamlar arasındaki bu 
farkın sebebi nedir? Hangisi doğrudur? Bakanın 
yıllık istihlâk rakamını çoğaltırken köylerdeki 
tüketimin miktarını eksiltmekte güttüğü maksa
dı örtmeye çalıştığı gerçek nedir? 

2. Maliye Bakanının 'sobalarda gaz yağı kul
lananların yaşama seviyesi nisbeten yüksek aile
ler olduğunu, bunların dışında gaz ocağında gaz 
yağı kullananların ise yaşama seviyelerinin dü
şük, geçimi şartlar içinde aileler olduğunu bili
yor mu? Bunlardan hangisi çoğunluktadır? 

3. Gaz yağma yapılan zam ile geliri mahdut 
vatandaş bütçesinde gider artırıcı bir etkinin ya
şama şartları üzerindeki tahribinin enflâsyondan 
farkı var mıdır? Hükümet bu zam sebebiyle mah
dut gelirli vatandaşı koruyucu ne gibi tedbir 
alacaktır? 

VE CEVAPLAR 
İR VE CEVAPLARİ 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 10 . 7 . 1964 

(Mirler Gn. Müdürlüğü 
Sayı: .28105 •-73/25127 

üKonu : Diyarbakır Milletvekili 
Adnan Aral'ın önergesine veri
len cevap Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 29 . 1 . 1964 tarihli ve 7-423-8017/ 

44713 sayılı yazınız 
Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral tarafın

dan Başbakanlığa yönetilen yazılı soru önergesi
ne Başbakanlığın tensibi üzerine, tarafımdan Baş
bakan adına verilen cevap ilişik olarak sunul
muştur. 

Arz olunur. 
Başbakan adına 
Maliye Bakanı 

Ferid Melen 

Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın cevap
landırılmasını istediği sorular ve bunların cevap
ları aşnğıda arz olumuştur. 

Sorular : 
Maliye Bakanı tarafından 26 . 1 . 1964 tari

hinde radyolarımızda vergi reformu konusunda 
yapılan açıklamada, yıllık gaz yağı istihlâkinin 
500 bin ton olduğunun, bunun 30 bin tonunun 
köylerde, 470 bin tonunun yakıt olarak sobalar
da kullanılmakta bulunduğunun beyan edildiği; 
Bakanın 19 . 1 . 1964 tarihinde Ulus Gazetesin
de ve diğer gazetelerde intişar eden açıklamasın
da da, yıllık gaz yağı istihlâkinin 400 bin ton 
olduğu ve bunun 50 bin tonunun köylerde sarf 
olunduğu ifade edildiği halde, yakıt olarak kul
lanılan gaz yağından bahsedilmediği belirtilmek
te ve, 

1. 7 gün içinde rakamlar arasındaki bu far
kın nereden geldiğinin; rakamlardan hangisinin 
doğru olduğunun; yıllık istihlâk rakamı çoğaltı
lırken köylerde tüketim miktarının eksik göste
rilmesi ile ne gibi bir maksat görüldüğünün, 

2. Sobalarda gaz yağı kullananların yaşama 
seviyeleri nisbeten yüksek aileler olduğunu, bun
ların dışında gaz ocaklarında gaz yağı kullanan
ların ise yaşama seviyeleri düşük aileler olduğu-
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nu Maliye Bakanının bilip bilmediğinin; bunlar
dan hangisinin çoğunlukta olduğunun; 

3. Gaz yağına yapılan zammın, mahdut ge
lirli vatandaş bütçesinde yapacağı tahribatın en
flâsyondan farkı bulunup bulunmadığının; Hü
kümetin bu zam sebebiyle mahdut gelirli vatan
daşı koruyucu ne gibi tedbir alacağının açıklan
ması istenmektedir. 

I - Soru, yıllık gaz istihlâk miktarı ve köy
lerde aydınlatma maddesi olarak kullanılan kıs
mı konusunda verilen rakamların birlbirine ay
kırı bulunduğu hakkındadır. 

Eldeki son bilgilere göre, gaz yağı istihlâk 
miktarları yıllar itibariyle şöyledir : 

Bir önceki 
İstihlâk yıla göre artış Artış 

Yıllar Ton Ton Yüzdesi 

1960 336 756 — — 
1961 363 427 26 671 % 7,33 
1962 397 911 (34 484 % 8,66 
1963 449 004 51 093 % 12,84 
1964 yılı gaz istihlâki, petrol dairesi tarafından 
482 000 ton olarak talimim olunmuştur. Devlet 
Plânlama Teşkilâtının bu konuda verdiği miktar 
ise 490 000 tondur. 

Zikredilen bu rakamlardan görüleceği üzere 
962 fiilî istihlâki 400 000 ton, 1964 istihlâk tah
inini 500 000 ton civarındadır. 

Rakamlar arasında müşahade olunan farklı
lık, muhtelif yıllara ait fiilî ve tahminî miktar
ların zikredilmesinden doğmakta olup, aynı yıla 
ait istihlâk rakamlarının değişik şekilde ifade 
olunması gibi bir durum mevcut değildir. 

Köylerde aydınlatma maddesi olarak kulla
nılan gaz yağı miktarına gelince; bu konuda el
de istatistikî bir bilgi mevcudolmadığı gibi ilmî 
şekilde hazırlanmış bir çalışma da yapılmış de
ğildir. Şimdiye kadar, bu nevi bilgiler, yabancı 
petrol şirketlerince özel olarak hazırlanmış bro
şürlerden temin olunmakta idi. Nitekim ilk ola
rak zikredilen 30 000 ton, Mobil Şirketinin bu 
mahiyette yayınladığı bir broşürden alınmıştır. 

Sonradan yabancı petrol şirketlerinin verdiği 
bilgi tatminkâr bulunmamış, gerçeğe en yakın 
rakamların tesbiti için, Bakanlıkça konu tetkik 
ettirilmiştir. Yaptırılan bu inceleme ile, 1964 yı
lında köylerdeki gaz sarfiyatınım 50 000 ton ci
varında olabileceği sonucuna varılmıştır. 
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İkinci açıklamada, sözü edilen inceleme sonu

cu halk efkârına duyurulmuştur. 
Görülüyor ki, ortada rakamların değişik ola

rak aksettirilmesi gibi bir durum mevcudolma-
yıp, aksine bu konuda temin olunabilen bilgile
rin halk efkârına duyurulması bahis konusu
dur. 

Nitekim yaptırılan inceleme ile tesbit olunan 
bu sonuç (Geçici Komisyonda verilen izahatta ay
nen ifade olunarak, köylerde kullanılan gaz mik
tarının, genel istihlâkin 1/10 unu teşkil ettiği 
belirtilmiş bulunmaktadır. 

II - Bu soru, sobalarda gaz yağı kullanan
ların yaşama seviyelerinin yüksek bunların dışın
da gaz ocaklarında gaz yağı kullananların ise 
yaşama seviyelerimin düşük bulunduğuna temas
la, bunlardan hangilerinin çoğunluğu teşkil etti
ği hakkındadır. 

Bilindiği gibi gaz yağının en önemli kısmı şe
hir ve kasabalarda ısıtma ve pişirmede sarf olun
maktadır. Bunlardan, sobalarda ısınma maddesi 
olarak gaz kullananların ortanın üstünde yaşama 
seviyesinde bulunduklarında şüphe yoktur. 

Aynı şekilde, sabalarda sarf edilen gaz mik
tarı ile gaz ocaklarında sarf edilen gaz miktarı 
ve bunları kullanan aile adedleri halikında elde 
istatistikî bir bilgi ve yapılmış bir inceleme mev
cut değildir. 

Ancak, son yıllarda gaz sobası imalâtındaki 
devamlı gelişme ve bu sobalardaki sarfiyatın gaz 
ocaklarmmki ile mukayese olunmıyacak şekilde 
yüksek bulunması nazara alınırsa, ısınma gazı 
sarfiyatının önemli bir yer tuttuğu sonucuna 
varılır. 

III - Üçüncü soru ile, gaz yağına yapılan 
zammın mahdut gelirli vatandaş bütçesinde ya
pacağı tesirin enflâsyondan farkı bulunup bu
lunmadığı, Hükümetim bu zam sebebiyle mahdut 
gelirli vatandaşı koruyucu ne gibi tedbir alaca
ğının açıklanması istenmektedir. 

Görülüyor ki, soru gaza yapılan zammın eko
nomik bakımdan tahlilini gerektirmektedir. 

Gaza yapılan zammın ilk gerekçesi, Kalkınma 
Plânının ihtiyacı bulunan finansman imkânları
nın sağlanması olmakla beraber, bu fiyat artışımı 
zaruri kılan bâzı önemli ekonomik sebeplerin bu
lunduğuna da işaret etmek yerinde olur. Zaten 
bu ekonomik sebepler dolayısiyle, zam için bu 
madde seçilmiş bulunmaktadır. 
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1. Gaz yağı istihsal ve istihlâk miktarı ara- I 

smdaki dengesizlik. I 
Bugün yerli ve ithal malı ham petrolü işliyen 

rafinerilerimiz, genel olarak, mamul petrol ihti
yacını karşılamakta, yalnız gaz yağı ithal olun
maktadır. 

Petrol endüstrisinde, işlenen ham petrolden, 
ancak bunun muayyen bir kısmı kadar gaz istih
sali mümkün olmaktadır. 

Genellikle bir ton ham petroldeki benzin 
miktarı gaz yağının 2 misli, motorin miktarı gaz 
yağının 2,5 misli kadardır. 

Birinci bölümde, yıllar itibariyle gösterilen 
gaz sarfiyatı miktarlarından anlaşılacağı üzere, 
gaz istihlâki süratle yükselmiş ve belli sınırlar 
için kalan gaz istihsali, artan bu istihlâki karşı
layamaz hale gelmiş ve gaz ithal edilmesi mecbu
riyetinde kalınmıştır 

Mesele gaz ithal mecburiyeti ile kalmamakta, I 
muayyen miktarda gaz istihsali ile gene teknik I 
zaruretlerle fazla benzin istihsali ortaya çıkmak
tadır. Bu istihsal fazlası ise benzin ihracı zaru- I 
retini doğurmaktadır. I 

Nitekim, gaz ve benzindeki üretim ve tüke- I 
tim arasındaki bu ahenksizlik 1963 yılında 38 600 
ton gaz ithalini, aynı zamanda 41 855 ton ben
zin ihracatı yapılmasını gerektirmiştir. Gaz itha
lâtı 32,9 kuruştan, benzin ihracatı 16,8 kuruştan 
yapılmıştır. Ham petrolün 15 kuruştan ithal 
olunduğu nazara alınırsa, bu muamelenin zarar
la neticelendiği görülür. 

Memleket ekonomisi bakımından zararlı so
nuçlar veren bu olayın önlenmesi için gaz fiyatı
nın artırılması, ekonomik bir zaruret şeklinde 
ortaya çıkmaktadır. Böylece, fiyat artırımı ile 
gazın, bilhassa motorine karıştırılması önlenmek 
ve ısınmada kullanılması azaltılmak suretiyle, is
tihlâk daraltılmış ve istihsal miktarına intibakı 
sağlanmış olacaktır. 

2. Memleketimizde gaz yağı fiyatının diğer 
akar yakıt fiyatlarına ve diğer yakıt fiyatlarına 
nazaran düşük bulunması mahzurludur. 

Gaz, petrol ürünleri arasında en kıt bir mad
de olup, bütün memleketlerde, fiyatı daima yük
sek tutulmaktadır. 
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(1) Memıl'eikelt Benızim Gaizyağı Moltıorin 

Avuıstuıya 133,— 93,1 78,2 
İtalya 138,24 118,6 108,0 
Belçika 115,— 64,6 49,5 
Türkiye 92,14 52,36 63,94 

Gaz fiyatının düşük tutulması, şu mahzurlar 
doğmuştur : 

a) Gaz, fiyatının düşük bulunması sebebiy
le, motorin ve benzin yerine ve diğer yakıt mad
deleri yei'ine kullanılmaya başlanmak suretiyle, 
istihlâki süratle artmış ve istihsal imkânlarına 
nazaran denge bozulmuştur. 

'b) Gaz, gene aynı sebeple motorine karıştı
rılmaya başlanmıştır. Motorine zam yapıldığı 
1963 yılında, gaz istihlâkinin diğer yıllardakine 
nazaran anormal şekilde artışı bu vakıanın yay
gın bir şekil aldığını göstermektedir. Tahminî 
(bir hesapla motorine karıştırılan gazın 15 - 20 
ıbin ton civarında bulunduğu söylenebilir. 

Böyle bir karışım, motorun ömrünü kısalt
mak, yakıt sarfiyatını artırmak gibi ekonomik 
mahzurlar doğurmaktadır. 

e) Fiyat düşüklüğü sebebiyle, gazın, kulla
nılması zaruri bulunmıyarn mahallerde kullanıl
masının geliştiği bir gerçektir. Maliyeti yüksek, 
temini döviz sarfını gerektiren bir metam, kıy
meti il o mütenasip bulunmıyan yerlerde sarf 
edilmesinin ekonomik bakımdan israf teşkil etti
ğimde şüphe yoktur. 

Bu ekonomik mahzurların önlenebilmesi için 
gaz yağı fiyatının artırılması zaruri olmakta
dır. 

3. Devlet Plânlama Teşkilâtı, akar yakıt 
fiyatlarının birbiriyle ahenk teşkil edecek şekil
de düzenlenmesini tavsiye etmektedir. 

Gazın motorine karıştırılmasının ancak eko
nomik bir kontrol yolu olan gaz fiyatlarının ar
tırımı ile önlenebileceği, ayrıca bir ara raporun
da belirtilmiş bulunmaktadır. 

4. Gaza yapılacak zammın enflâsyonla her 
hangi bir ilgisi mevcut değildir. 

Bilindiği üzere, enflâsyon, para hacmmda 
vukua gelen genişleme sebebiyle umumi fiyat 

(1) Birim litre, fiyat kuruştur. 
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seviyesinin, bu genişlemeye mütenazır olarak I 
yükselmesidir. Fiyatlardaki bu yükseliş, bâzı 
şartlar haricolmak üzere, ekseriya para hacmin- I 
daki kabarmanın daima üstünde cereyan eder. 

Gaz fiyatına zammın enflâsyon olayı ile her 
hangi bir ilgisi bulunmamak icabeder : I 

a) Bu vakıa ile emisyon hacmında her han
gi bir şişkinliğin vukua gelmesi varidolamaz. 

b) Enflâsyonla fiyatlardaki umumi bir yük
seliş kastediliyor ve gaz zammının umumi fiyat 
seviyesini kabartacağından endişe ediliyorsa, aşa
ğıdaki sebeplerle, böyle bir durumla karşılaşıl-
mıyacağı muhakkaktır : 

— Yapılan zammın aile bütçelerine tahmil et- I 
tiği külfet, umumi fiyat mekanizması içinde eri
yebilecek miktarda az olduğundan, fiyatlara ak
setmesi ve genel fiyat seviyesini yükseltmesi ba- I 
his konusu değildir. 

— Gaz sanayide fazla kullanılmadığından, 
gaza yapılan zam, mamul madde fiyatlarında her 
hangi bir tesir husule getirmiyecektir. I 

5. Olayın mahdut gelirli vatandaş üzerinde
ki tesirleri : 

Bu konuda, köylerde aydınlatma ile kasaba 
ve şehirlerde kullanılan gazdaki fiyat artışının 
tesirleri bahis konusu olmaktadır. I 

Yukarda işaret olunduğu üzere, genel istih
lâkin nerelerde ve ne miktar olduğu hakkında 
elde istatistik! bilgi bulunmaması dolayısiyle, 
gaz fiyatındaki artırımın bu iki zümrenin aile 
bütçelerindeki tesirini kesin olarak ifade etmeye 
imkân yoktur. 

Aydınlatmada kullanılan gazdaki artışın te
siri : I 

Yapılan hesaplara göre, köy ve kasabalarda 
aydınlatma maddesi olarak kullanılan gaz mik
tarı 50 000 ton, yani genel istihlâkin 1/10 ci
varında bulunduğu, bu şekilde kullanılan gaz 
zammının yılda 7 milyon varidat sağlıyacağı göz 
önünde tutulursa, köy ve kasabalarda oturan üç 
milyonu aşan aileden her birinin aile bütçesine 
yılda isabet edecek vergi yükünün pek cüzi ka
lacağı ve katiyen sarsıcı bir tesir yaratmıyacağı 
söylenebilir. 

Pişirme gazınldaki durum : 
Yukarda temas olunduğu üzere, pişirmede 

ve ısınmada kullanılan gaz miktarı ile bunları 
sarf edenlerin adedi bilinmediğinden, fiyat artı
rımının, pişirmede gaz kullanan vatandaştaki te
sirini tahmin etmek güçtür. I 
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Ancak, gaz ocağındaki sarfiyatın sobaya na

zaran cüzi oluşu ve son yıllarda gaz sobalarının 
pek ziyade taammüm etmiş olması gerçekleri 
karşısında, zammın, daha ziyade gazı sobalarda 
teshin maddesi olarak kullanan kimselere külfet 
tahmil edeceği, gaz ocağı kullananlara tesirinin 
cüzi kalacağı kanaati hâsıl olmaktadır. 

2. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'ın, Midyat ilçe merkezinde bir Sümerbank 
alım ve satım mağazası kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair yazılı soru önergesi ve 
Sanayi Bakanı Muammer Erten'in yazılı ceva
bı (7/483) 

14 . 4 . 1964 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun Sanayi Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerini saygı ile arz ve rica ederim. 

Mardin Milletvekili 
Mehmet Ali Arıkan 

Soru : 
Midyat ilçe merkezinde bir Sümerbank alım -

satım mağazasının açılması etrafındaki tetkik
ler ne safhadadır? Bu ilçede böyle (bir mağaza
nın kurulması düşünülmekte midir? 

T. C. 
Sanayi Bakanlığı 9 . 7 . 1964 

Müsteşarlık Yazı işleri Bürosu 
Sayı. : 9/179 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

İlgi : 17 . 4 . 1964 tarih, Kanunlar Md. 
48430/8759-7/483 sayılı yazınız: 

Midyat ilçe merkezinde bir Sümerbank alım 
ve satım mağazası kurulmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Mardin Milletvekili Meh
met Ali Arıkan tarafından verilen yazılı soru 
önergesi hakkındaki Bakanlığımız cevabı ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Muammer Erten 

Sanayi Bakanı 
Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arıkan'm, 
14 . 4 . 19'64 tarihli yazılı soru önergesi hakkın

da Sanayi Bakanlığı cevabı 
Soru : 
Midyat ilçe merkezinde bir Sümerbank alım -
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satım mağazasının ayılması etrafındaki tetkik
ler ne safhadadır? Bu ilçede böyle bir mağaza
nın kurulması düşünülmekte midir? 

Cevap : 
Midyat'ta açılması düşünülen mağazanın 

durumu, satışlarının emsal olabileceği tahmin 
olunan mağazalarla mukayese edilmiş ve il mer
kezindeki Mardin mağazasının satış durumu 
da göz önünde tutularak etüdedilmiş ve netice
de Midyat'ta açılacak bir mağazanın yapacağı 
satışların kendisini yaşatmaya dahi kâfi gele
ni iy eceği anlaşılmıştır. 

Halen Sümerbank Mardin mağazası, nüfus 
ve idari avantajlara rağmen zararlı bir durum
da çalışmaktadır. Bu mağazanın ranta'bl bir ha
le sokulması için gayret sarf edilmekte ve bu ba
kımdan da «Bağlı mağaza» haline getirilerek 
Diyarbakır'a bağlanmış bulunmaktadır. 

Midyat'ta Ibir mağaza açılması ve il bölge
sindeki bir kısım müşterilerin bu mağazaya kay
ması halinde Mardin Mağazasının satışları bit* 
miktar daha düşecek ve Midyat mağazası da 
zararlı bir vaziyette çalışacağından yeni bir ma
ğaza tesisinden hiçbir fayda sağlanamıyacak-
tır. 

Bu durum muvacehesinde Midyat'ta bir sa-
lış mağazası açılmasının rantabl olamıyacağı ka
naatine varılmış olduğundan bu ilçede böyle 
bir tesisin kurulması düşünülmemektedir. 

3. — Konya Milletvekili Kadircan Kaflı'nm, 
Güzel Sanatlar Akademisinin çalışmalarının ıs
lahı lüzumuna inanılıp inanılmadığma dair soru 
önergesi ve Millî Eğitim, Bakanı ibrahim ök-
tem'in yazılı cevabı (7/489) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millî Eğitim Bakanlığına yönelttiğim ilişik 

iki soru ile İmar ve iskân Bakanlığına yöneltti
ğim ilişik bir sorunun mezkûr Bakanlıklara ulaş
tırılmasını rica ederim, saygılarımı sunarım. 

Konya Milletvekili 
Kadircan Kafh 

15 . 4 . 1961. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Anikara 

Bakanlığınızın 1964 bütçesinin müzakeresi 
sırasında da söylediğim gibi istanbul'daki Gü
zel Sanatlar Akademisi bilhassa resim ~ve hey
kel alanında normal sanat öğretimi yapmak ve 
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normal sanat eserleri yaratan kişiler yetiştir
mek yönünü kaybetmiş durumdadır ve sanatı 
tereddi ettirmektedir. 

Güzel Sanatlar Akademisi hor şeyden önce 
bir öğrenim ve eğitim müessesesi olduğuna gö
re klâsik anlayışta çalışması lâzııngelir. Böyle 
çalışılmadığı için akademi sanatkârdan Ibaşka 
her şey yetiştirmekte, sanatkârın yetişmesi âde
ta tesadüf o bırakılmaktadır. Memleketin gele
neklerini, bünyesini ve büyük hâdiselerini yaşat
mamaktadır, çünkü mücerret resimle ne bir 
potre, ne de bir hâdise canlandırılabilir. Kuv
vetli bir ifade vasıtası olan sanat bir bilmece 
haline getirilmiştir. Sanat, toplumu yükseltmek 
içindir, halbuki bugünkü tutumu ile aksine se-
bebolmuştur. His ve fikir anarşisi yaratmakta
dır. Kızıl ideolojiye âlet edilımektedir ve sanat 
bu yüzden komünizm için açık kapı olmuştur". 
Nitekim komünizm bu türlü sözde sanatı ken
di hâkimiyeti altına girmemiş memleketlerde teş
vik etmekte, kendi hâkimiyetini kurduğu mem
leketlerde takbih etmektedir. Bugünkü Güzel 
Sanatlar Akademimizin ürettiği sanat milletin 
karekterini, şahsiyetini ve tarihini yaşatama-
maktadır, vatansız sanat ise bir yalandır. 

Her sene açılan ve bu sene de açılmak üzere 
olan Devlet Resim Sergisi bahsettiğimiz facia
nın teşhiri mahiyetindedir. Hirbir değeri olmı-
yan sözde eserlere on Ibinlerce lira mükâfat ve
rilmekte, millet parası milletin millî ruhunu 
kundaklama vasıtası olmaktadır. Hal böyle ol
duğuna göre : 

1. Bakanlığınızın bu durum hakkındaki 
kanaati nedir1? 

2. Islahı lüzumuna kaani misiniz? Bir ted
bir düşünülüyor mu? 

Lütfen yazılı olarak cevap verilmesini rica 
ederim. Konya Milletvekili 

Kadircan Kafh 
T. G. 

Millî Eğitim Bakanlığı 6 . 7 . 1964 
Talim ve Terbiye Dairesi 

Sayı :1712 

Konu : Konya Milletvekili 
Kadircan Kaflı'nın soru 
önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü

ğü ifadeli 7/489, 8772/48461 sayılı yazınız : 
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Güzel Sanatlar Akademisinin çalışmalarının 

ıslahına dair Konya Milletvekili Kadircan Kaf-
lı'nın soru önergesinin cevabı ilişik olarak sunul
muştur. 

Saygı ile arz ederim. 
Dr. İbrahim Öktem 

Millî Eğitim Bakanı 

Çağımızda hemen (bütün alanlarda ve toplu
mun bütün müesseselerinde, kısaca yaşayışımız
da, eskiye göre büyük değişmeler olmuştur. Bu 
değişmeler, güzel sanatler alanında da kendini 
göstermiş ve yeni bir estetik anlayışı doğmuş
tur. Batı anlayışındaki resim ve heykel sanatı
nın fonksiyonu değişmiştir. Bugün bir duvar
da, hayatın veya eşyanın ancak bir anını ve yö
nünü anlatan bir tablo sıikıcı bulunmaktadır. 
Günümüzde resim ve heykel sanatları bazan dü
şündürücü, çok defa mimarinin bünyesi içinde 
dinlendirici veya süsleyici bir ödev görmekte
dir. Tıpkı eski halılarımız, çinilerimiz, kilimle
rimiz gibi. I 

Resim ve heykelin ödevi yeni sanat anlayı
şının çok gerisinde, eşyayı Iboya veya her hangi 
bir madde ile taklit etmek gibi anlaşıldığı tak
dirde Sayın Kadircan Kaflı haksız görülmiye-
biliıv 

İstanbul Güzel Sanatlar Akademisinde, 
dünyanın hemen hemen bütün resmî akademi
lerinde olduğu gibi klâsik sanat öğretimi uy
gulanmaktadır. Bu güzide müessesemizde, sa
nat tarihinde yer alan şahaserlerden süzülmüş, 
resim ve heykel sanatının temel unsurları ve 
meseleleri olarak kabul edilegelmiş bilgilerin 
ışığında öğretim yapılmaktadır. Orada öğren
ciler, eski Mısır, Mezopotamya ve Asya sanat
ları da dâhil olmak üzere, antik Ege Bölgesi 
ve Rönesans sanatlarını incelemek ve bu eser
ler üzerinde çalışmak suretiyle işe başlarlar. 
Şundan emin olmakta tereddüt edilmemelidir: 
Eşyayı göz kurallarına uygun olarak resmetme
yi bilmiyen, klâsik sanatı tanımıyan, sanatın de
ğişmez, temel meselelerinden habersiz bir öğ
renci Güzel Sanatlar Akademisinden diploma 
almaya hak kazanamaz. 

Ancak, diploma alıp hayata atılan bir genç 
sanatçının kendi sorumluluğu içinde sanat ça
lışmalarında, kişiliğini bulmak için yapacağı 
araştırmalarda değişik bir yol seçmesi mümkün- | 
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dür. Bu takdirde meydana getirdiği eserlerin 
hesabını kendisi vermek durumundadır. 

Şu noktada önemle durulması gerektir: 
Demokratik bir düzende, Devletin ödevi, sa-

nat hayatında kısıtlayıcı kurallar ve yasaklar 
koyup, sanatçıları güdümlü bir sanata zorla-
ınıaik değil, onlara üzgür bir hava içinde sanat
larını yapma imkânları sağlamaktır. Gerçek 
sanatçılar özgür bir hava içinde yetişebilir. 
Uluslararası ölçü ve değerde eserler verebilen 
büyük sanatkârların Batı demokrasilerinde ye
tişmesi bundandır. Totaliter rejimlerle idare edi
len ülkelerde, sanatta özgürlük havası içinde 
çalışmak, demokratik dünyanın kabul ettiği es
tetiğe uygun eserler meydana getirmek istiyen 
sanatkârların ağır şekilde takbih edildikleri, bu 
yüzden uluslararası ölçü ve değerde sanat eser
leri meydana getirilemediği hatırlanmalıdır. 

Bir sanat eserinde ımillî renk ve karekterin 
konulardan gelmediği, bunun her şeyden önce 
bir işleyiş 'meselesi olduğunu belirtmek yerinde 
olur. Nitekim, yaibancı sanatçılar Türkiye'nin 
manzaralarını ve Türk hayatından sahneleri 
resmetaıişlerdir. Fakat ,bu resimlerde Türklük 
ve millîlik bulmak mümkün değildir. Buna 
karşılık, soyut şekiller ve soyut renk düzenleri 
içinde kalınarak da, günlük hayatımızdan, geç
mişimizden, menkıbelerimizden, masallaonuzdan 
alınacak konuları, somut şekillerle canlandıra
rak, bir sanatçı fcaabiliyeti ölçüsünden, eserin
de millî havamızı yaşatabilir. 

Bu gerçek, sanatçılarımızın Avrupa'nın bel-
liibaşlı şehirlerinde «Çağdaş 'Türk resim ve hey
kel sanatı» adı altında, sekiz aydanberi teşhir 
edilmekte olan sergi dolayısiyle, tanınmış sa
nat münekkitlerinin makalelerinde de ortaya 
konmuş bulunmaktadır. 

Haftalık Art Gazetesinde çıkan bir yazıda 
şöyle denilmektedir: «Türk sanatçıları geçmiş
lerine hayranlık duyuyorlar; bâzıları geometrik 
eğilimli yahut lirik bir soyut tarz benimsiyor
larsa da, yakından incelendiklerinde, oldukça 
simetrik çizgi uyumları, dili inkâr edilmez bir 
surette Doğuya çalan ve İslâm sanatının mu
tantan arabeskini modern bir anlayışa götüren 
renkli ahenlklerin anlamı tanınıyor.» 

Le Figaro'da «Türkiye Batı sanatının duru
mundan haberli olarak, uluslararası rekabette 
yerini almakta, Batı sanatının araştırmalarına 
katılmakta, ayın meselelerle ilgilenmekte ve 
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bunda faal bir rol oynamağa lâyık olmaktadır.» 
denmektedir. Bir başka makalede de şu satır
lar görülmektedir: «Türk Sanatı Sergisi, Batı 
sanatının etkisini taşımaktaysa da, gayet dik
kate değer, geleneği olan bir esprinin canlılığın
dan uzaklaşmıyan çok ilginç bir özet meydana 
getirmektedir. Türk sanatçıları, soyut sanat 
araştırmalarını mükemmelen sindirmeyi bilmiş-
lerse bu soyut araştırmaların, Doğuya has güzel 
yazı sanatının sonucundan başka bir şey olma
yışındandır. Meseleyi biraz basitleştirmek gibi 
görünüyorsa da, şüphesiz Türkler, buluşların, 
araştırmaların, fikirlerin derinliğine inme ha
reketi içinde kendilerini ifade etmede tamamen 
kişisel bir yol bulmayı bildiler.» 

Güzel sanatlarda millî değer konusunda şu 
hususlar gözden uzak tutulmamalıdır : 

Güzel sanatlarda millî değer anlayışı, basma
kalıp konuların veya melodilerin işlenmesi şek
linde ifade edilemez. 

Sanatta millî değer çok daha yüksek, eııtei-
lektüel bir çaba ile içten bir duyarlığın birleş
mesinden doğar. Gerçek bir sanatçı, hangi ko
nuyu işlerse işlesin, sanat tekniği ne olursa ol
sun, eserine bütün benliğine koyabilen, bir üslû
ba ve bir senteze varabilen sanatçıdır. Bir Türk 
sanatçısının benliğini eserine koyması ise millî 
ruhu yansıtması demektir. 

Devlet resim sergilerinde kullanılan ölçüler 
bu anlayışın ışığında ortaya konmuştur. Yirımi-
beş yıldanberi tekrarlanan ve gelenekleşmiş bu
lunan Devlet Resim ve Heykel Sergisinde, •mem
leketimizin en seçkin sanat adamlarından ku
rulmuş olan ürilerin, hiçbir taassuba kapılmadan 
seçtikleri değerli eserlere yer verilir. Bunlar 
bazan figüratif, bazan nonfigüratif olabilir. 
Meselâ, 24. sergide resimde birinci ve ikinci 
eserler, heykelde birinci olan eser figüratif ve 
klâsik sanat kurallarına uygun eserlerdi. Bu 
yılki 25. sergide resimde birinciliği alan tab
lo da böyle bir eserdir. 

Yukarıda açıklanan gerçekler karşısında 
«Hiçbir değeri olmıyan sözde eserlere, onbinler-
ce lira mükâfat verilmekte, millet parası mille
tin millî ruhunu kundaklama vasıtası olmak

tadır.» hükmü insaftan uzaktır. 
Güzel Sanatlar Akademisinde uygulanan 

eğitim, ve öğretime, bütünüyle sanat hayatımıza 
ve sanatımıza yön vermek amaciyle yeni bir 
tedbir düşünmeğe sebep yoktur. Ancak, sanatı

mızın özgür bir hava içinde gelişmesine hizmet 
etmek maksadiyle, daha geniş imkânlar arana
caktır. 

4. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
in, Burdur ili Ağlasun ilçesinde kurulacak Gül
yağı fabrikasının inşasına hangi yıl başlanaca
ğına dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı Fennî 
Islimyeli'nin yazılı cevabı (7/499) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Ti

caret Bakanı tarafından cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi rica ederim. 

Burdur Milletvekili 
Fethi Çelikbaş 

1. idare merkesi İsparta'da bulunan Gül-
birlik tarafından fennî usullere uyularak gül ya
ğı istihsalini geliştirmek maksadiyle Burdur ili 
Ağlasun ilçesinde kurulması mütehassıs rapo
ruyla uygun görülen gülyağı fabrikasının inşa
sı niçin gecikmiştir? 

2. Ağlasun Gülyağı Fabrikasının inşasına 
hangi yıl başlanabilecektir? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 6 . 7 . 1964 

Teşkilâtlandırma Genel Md. 
6/6572 

Şube remzi ve No. III 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 7 . 5 . 1964 tarihli Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü, 7/499 - 8864/48835 sayı
lı yazıları : 

Burdur ili Ağlasun ilçesinde kurulacak gül
yağı fabrikasının inşasına dair Burdur Millet
vekili Fethi Çelikbaş tarafından verilen yazılı 
soru önergesi incelenmiştir. 

Burdur bölgesi gül ve gülyağı mahsulünün 
değerlendirilmesini teminen Burdur'da bir gül
yağı fabrikası kurulması hususu evvelâ 1962 yı
lında Burdur Ticaret ve Sanayi Odası tarafın
dan Bakanlığımızdan talebedilmiştir. 

işbu talep bir taraftan İsparta Gül ve Gül
yağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine inti
kal ettirilmiş, bir taraftan da bu hususta T. O. 
Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü vasıtasiyle 
tetkikat yapılmıştır. 

Adı geçen banka müşavirlerinden Yüksek 
Ziraat Mühendisi Orhan Erdem'in mahallen 
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yaptığı tetkikat sonunda tanzim etmiş, olduğu 
raporda; bölgede dört fabrika kurulmasına ihti
yaç olduğu ve bu dört fabrikanın kurulmasının 
3 990 000 liraya mal olabileceği belirtilmiş, fab
rikaların kurulabileceği yerler ve kapasiteleri ile 
ilgili olarak, 

1. Ağlasun kaza merkezinde 500 ton kapa
siteli ince gülyağı fabrikası, 

2. Keçiborlu ilçesine bağlı llyas köyünde 
750 ton 'kapasiteli ıgulyağı falbriıkası, 

3. İsparta vilâyeti Gölbaşı köyü sınırları 
içinde 750 ton kapasiteli ikinci bir gülyağı fab
rikası, 

kurulmasının uygun olacağı bildirilmiş, bun 
dan başka, 

4. İsparta Gülcüler istihsal ve Satış Koo 
peratifinin 150 ton kapasiteli fabrikasının kapa
sitesinin 350 tona iblâğı, bu mümkün olmadığı 
takdirde Gölbaşı köyünde kurulacak ince gülya
ğı fabrikası ile bir arada 200 tonluk bir fabri
ka kurulması tavsiye olunmuştur. 

4 000 000 lira civarında malî bir imkâna ih
tiyaç gösteren bu fabrikaların kurulmasının T. 
C. Ziraat Bankası 1962 yılı plasman programı 
çerçevesinde karşılanması mümkün görülememiş, 
bunun üzerine finansman Marşal özel Teşebbüs 
Fonu veya 51 sayılı Liberasyon Anlaşması ile te
sis edilen Sınai Mamuller ihracatı işletme Ser
mayesi Fonundan sağlanması hususu 18.7.1962 
tarih ve 6/9216 sayılı yazımızla Türkiye Sınai 
Kalkınma Bankası Anonim Ortaklığına intikal et
tirilmiştir. 

Adı geçen Bankaya bu konuda birlik tarafın
dan müracaat edilmiş ve banka talep edilen kre
dinin % 55 inin kendileri tarafından temin edil
mesi halinde mütebaki % 45 ini karşılıyabileceği-
ni bildirmiştir. 

Bu durumda birlik tarafından temin edilmesi 
lüzumuna işaret olunan % 55 in, T. C. Ziraat 
Bankasından sağlanması imkânı araştırılmıştır. 

Bu maksatla istenen kredi, Krediler Nâzım 
Kurulunca tesbit edilen 1963 yılı plasman ve kre
di programı çerçevesinde de karşılanamayınca, 
keyfiyetin 7 . 3 . 1964 gün ve 6/1994 sayılı ya
zımızla 1964 plasman programı içinde bir kere 
daha incelenmesi adı geçen bankadan talebedil-
miştir. 

Diğer yandan, adı geçen birliğin son aylar
da faaliyete geçen Sınai Yatırım ve Kredi Ban- I 
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kası Anonim Ortaklığı ile de münasebete geçmesi 
sağlanmış bulunmaktadır. 

Bilginize arz ederim. 
Ticaret Bakanı 
Fennî Islimyeli 

5. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat Akay'-
tn, yabancı memleketlerde, sosyal güvenlik ko
nularında yapılan toplantılara Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı ve l§çi Sigortaları Kuru
munun iştirak edip etmediklerine dair soru öner
gesi ve Maliye Bakanı Ferid Melen'le Çalışma 
Bakanı Bülent Ecevifin yazılı cevapları (7/504) 

Ankara; 13 Mayıs 1964 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Çalışma Ba

kanları tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına aracılığınızı saygılarımla rica ederim. 

Çanakkale Milletvekili 
A. Nihat Akay 

1. —• Yabancı memleketlerde, sosyal güvenlik 
konularında (Emeklilik - maâlûllük - ölüm) za
man zaman yapılan toplantılara, Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı ve işçi Sigortaları Ku
rumu iştirak etmekte midir? 

2. — Yine aynı konuda önümüzdeki aylarda 
Birleşik Amerika'da yapılacak toplantıya her iki 
kurumun iştiraki düşünülmekte midir? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Hazine Genel Müdürlüğü ve 
Milletlerarası iktisadi işbirliği Teşkilâtı 

Temsil ve irtibat Şubesi 
Sayı: 5113-3, 29067 

7 Temmuz 1964 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: 15 . 5 . 1964 tarih ve 7/504 - 8923 - 49494 

sayılı tezkereleri. 
Yabancı memleketlerde sosyal güvenlik konu

larında yapılan toplantılara Türkiye Cumhuriye
ti Emekli Sandığı ile işçi Sigortaları Kurumu
nun iştirak edip etmediği hususunda Çanakkale 
Milletvekili Sayın A. Nihat Akay tarafından ve
rilmiş olan yazılı soru önergesinin Eemekli San
dığı ile ilgili kısmına ait cevabımız aşağıdadır: 

1. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı, 
Milletlerarası Sosyal Emniyet Teşkilâtı olan A. 
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î. S. S. nin âzası olup, bu teşkilâtın 1961 yılında 
istanbul'da, 1962 yılında Madrid'de yapılan top
lantılarına temsilci göndermiştir. 

2. Mezkûr teşkilâtın bu yıl 24 Eylül - 5 
Ekim 1964 tarihleri arasında Washington'da ak-
tedeceği toplantının gündeminde Emekli Sandı
ğının iştigal sahasına giren bir mevzu bulunma
dığı için, sandık, bu toplantıya temsilci gönder
memeyi kararlaştırmıştır. 

Saygı ile arz olunur. 
Maliye Bakanı 
Ferid Melen 

T. C 
Çalışımıa Bakanlığı 23.6.1964 
Araş. Kuruta Bşk. 
Sayı : 8110-149/945 

Konıu : MitUotvek&li A. Nihat 
Akay'ın yazılı soru önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Milert Meclisi ıBaştoamlığı 
Ankara 

•İliği : 15 . 5 .1964 tarih ve 7/5O4H9923-40394 
(Siayıilı yazılanı : 

Çanıalkkame Milletvekili A. Nihat Akay'ım, 
sosyal güvenlik konuHanauda yapılam ıtopiamtir 
lara î ş $ Sigorıtıalam Kuırumuı ve Türkijye öumı-
huıriyeti Eımıekli Samdığımım hatiivp katıimııadık-
Tarı ve Milletlerarası Sosyal Güvenlik Demeği
nim bu yıl Amıerika'daı yaplaoftk olam topılam-
ıtnsniia her iki kuiruıımun iştiraklerinin düşünü
lüp düşümıülmıediğİ! huısıuısumdaki yazılı sonu 
önıergeısi imeelemeıriek istenen bilgiler taşıağıda 
belirtilmiştir : 

(Bilindiği üzere, ımeımleıkeıtâmizin üyesi bu
lunduğu! Milletıleırarası Çalışmta Teşkilâtı, DÜ3> 
ya 'Sağlık Teşkilâttı vıe Avrupa Konseyinin 'ge
rek yıllık kongrelerine ve gerekse bu teşekkül
lere bağlı ıkomisyom ve komite toplamtılammıa il-
ıgiılü Bakanlık, işçi ve işveren teşekkülleri tıem-
ısilciıleri meyıamımdıa işçi Sigortaları Kuruımu 
temsilcileri de iştirak etmeıktedir. 

işçi Sigortlalıarı Kuruımu Genel Müdürlü-
ğünün üyes'i bulunduğu MiHıetılenanası Sosyal 
Güvenlik Dermeğimin iki yılda bir yapılan Ge
nel Kuıruılı toplanltılarına ve buı dermeğim yıllık 
komisyon ve komite toplantılarıma ıadı gecem 
ıkuruınıoa iştirak edilmektedir. 

•Söizıü ediılen derneğim 24 Eylül - 5 Ekim 1964 
tıaırlMeri •anaisımıdıal Wıasıhintgtıon'da »atodedilıecek 
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olan XV. Genel Kurui 'tapiamtıısııyla laymı der
meğim nmhallî miilılî teşelkküıllerte mıüştenekem 
13 - 18 Tıemımuız 1&64 tarihleri 'arasımda Lon-> 
dra'da tertiplediği iş Kazaları ve Meslek Has-
tıalıkılaınmıdam Korumımıa 4 mcü Dünya Kongresi 
'toplamtılarıma da işçi Sigontaılairı Kuımmumea 
iştirak edeeeıktir. 

Aynea, Kurum, iş Kazalarımdan Koınımımıa 
Dünya Kongresi çıaıhışimaılıarım'a da katıkmaktıa-
dır. 

Bilgilerimizle ara olunur. 
(Çalışma Baikaom 
Bülent Eeevit 

6. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'
ın, Ergani Savcısının vatandaşlara hakaret et
mek suretiyle suç işlediği hakkındaki şikâyet 
üzerine Ur işlem yapılıp yapılmadığına dair ya
zılı soru önergesi ve Adalet Bakamı Sedat Çum-
ralı'nın yazılı cevabı (7/509) 

Millet Meclisi Başkanlığıma 
Aşıağıda yakıla ısorumum yazılı olaırlaık Adıaı-

Let Bakamı taradiındaııı cevajplandınlmıasıınıa, de-» 
Lâleltlerinizi saygı ile rica ederim. 

Diyarbakır Milletvekilli 
Adnam Aral 

Etfgami ilçesimâm Gdıat» köyünden IMuısıtıaila 
Özkan'a aiıt mektubum asılı ekli olanak .sumul-< 
muışjtur. Bu mıektuıbaı göre: Erigani Savcısı vaı-
bandaşa hatenet etmek suretiyle suç işlemek
tedir. ilgili iSıavcı hıaikkımda her hangi bir mu
amele yapıhp yapılmadığı, yapılmıakta ise mê  
ticesimim bildirilmesini riea ederim1. 

30. 5.1964 

Sayın Adnan Aral 
Diyarbakır Milletvekili 

Ankara 
Ergani'nin Gisto köyünden Arif Kaplan'la 

aramızda cereyan eden bir kavga yüzünden mu-
hakemdik olup Ergani Asliye Ceza Mahkeme
sinde yargılanmaktayız. 25 . 5 . 1964 tarihli cel
sede duruşmaya geldiğimde, âmme hukukunu 
temsil eden Ergani Savcısı bana hitaben (Sen 
çok edepsiz ve ortalığı kanştıran bir kimsesin. 
Senin müstahak olduğun cezayı vereyim de Ad
nan Aral'da gelsin seni kurtarsın bakalım) de
mek suretiyle hem beni tehdit etmiş ve hem de 
hasımlanma karşı beni cezalı gösterip hasımla-
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rımı şımartmış ve hem de ihsası hükümeylemiş-
tir. 

Mumaileyhin bana karşı olan infiali, bundan 
tahminen üç ay evvel kasabaya 3,5 saat uzakta 
bulunan köyümüzün önünde akmakta olan Dic
le çayında bir kadın boğulmuştu. Hâdisenin ma
hallinde keşfi ile fethimeyt yapılması için Er
gani C. Savcısına haber verildiği halde köye gel-
miyerek boğulan kadının cenazesini kışın şid
detli soğuğu ve yerlerin karla mestur olduğu bir 
zamanda insan omuzları üzerinde kasabaya ge
tirilmiş olması hatalı bir hareket olduğundan bu 
vaziyet her hangi bir muharrir tarafından gaze
teye yazılmış ve Diyarbakır Milletvekili Adnan 
Aral da buna muttali olup keyfiyeti bir önerge 
ile B. M. M. ne bildirmişti. 

İşte kazamızın savcısı bu olup bitenlerin ta
rafımdan yapıldığından şüphe ederek intikam al
mak için hakkımda kötü niyet beslemektedir. 

Bu hususa Asliye Hâkimi, Asliye Kâtibi ve 
Mübaşir ile yargılanmakta olduğumuz Arif Kap
lan şehit olmuşlardır. 

Bu itibarla icabeden tahkikatın yapılmasını 
ve Sayın C. Savcısının bu memlekette buna ben
zer bir çok hâdiseler yaratıp taraf çektiği kolay
lıkla ispat olunacağından hakkında lâzımgelen 
muamelenin ifasına himmet buyurulmasmı say
gılarımla arz ve istika eylerim. 

Şikâyetçi 
Ergani'nin Gisto Köyünden 

Mustafa Özkan 
NOT : 

Bir sureti Adalet Bakanlığına, 
Bir sureti Adliye Müfettişine - Dicle 
Bir sureti Mebus Adnan Aral'a 
Bir sureti de Asliye Ceza Hâkimliğine - Er

gani sunulmuştur. 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 11 . 7 . 1964 

Ceza îş. G. Müdürlüğü 
Sayı :" 17701 

Konu : Diyarbakır Milletvekili Ad
nan Aral'ın yazılı soru önergesinin 
cevaplandırıldığı Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü-
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ğü ifadesiyle alınan 15 . 6 . 1964 gün ve 
7/509-8986/50000 sayılı yazılarına. 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Adnan Aral 
tarafından Yüksek Başkanlıklarına hitaben su
nulup, Bakanlığımıza tevdi buyurulan 30.5.1964 
tarihli soru önergesinde: 

«Ergani ilçesinin Gisto köyünden Mustafa 
Özkan'a ait mektubun aslı ekli olarak sunulmuş
tur. Bu mektuba göre Ergani Savcısı vatanda
şa hakaret etmek suretiyle suç işlemektedir. İl
gili savcı hakkında her hangi bir muamele yapı
lıp yapılmadığı, yapılmakta ise neticesinin bil
dirilmesi» ve sorunun Bakanlığımızca yazılı ola
rak cevaplandırılması talebolunmaktadır. 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Adnan Aral'
ın soru önergesine ilişik olarak tevdi ettiği, Er
gani ilçesinin Gisto köyünden Mustafa Özkan'a 
ait mektup; not kısmında belirtildiği gibi 
25 . 5 . 1964 tarihli şikâyeft dilekçesi olarak Ba
kanlığımıza verilmiş, diğer bir nüshası da tef
tiş mahallinden ayrılmasından sonra Adalet Mü
fettişine gönderildiği cihetle, bilâlıara Bakan
lığımıza intikal ettirilip, öncesiyle birleştirile
rek, derhal keyfiyetin ihzari mahiyette tahkiki
ne tevessül olunmuştur. 

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığınca yapılan 
tahkikat sırasında, müşteki tarafından şalıidola-
rak gösterilen Ergani Hâkimi, bu yer Zabıt 
Kâtibi ile Mübaşiri ve Gisto köyü muhtarı, di
ğer bir hâkim marifetiyle alman ifadelerinde; 
iddia edildiği gibi bir olayın cereyan etmediğini. 
savcının müştekiye karşı hakaret ve tehditte bu
lunmadığını beyan etmişlerdir. 

Bu durum muvacehesinde, iddiayı teyideden 
hiçbir delilin elde edilmemesi sebebiyle, tahak
kuk etmiyen şikâyetten dolayı Ergani Cumhu
riyet Savcısı hakkında muamele tâyinine mahal 
görülmemiş ve keyfiyet dilekçesine eevalben 
müşteki Mustafa Özkan'a tebliğ olunmak üzere 
Diyarbakır C. Savcılığına yazılmıştır. 

Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine de
lâlet buyurulmasmı arz ederim. 

Sedat Çumralı 
Adalet Bakanı 

« . * . »>©<! ı ^ I M ı 
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1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasansına veri

len oyların sonucu 

(Yeter çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğiu 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 
AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Rıza Pol'at 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Muhlis Ete 
ismail Gence 
tbrahim Imirzalıoğlu 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Abdülhak Kemal YörüU 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 161 

Kabul edenler : 151 
Reddedenler : 3 

Çekinserler : 7 
Oya katılmıyanlar : 278 

Açık üyelikler : 11 

[Kabul 
BALIKESİR 

Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Cevat Kanpulat 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Kâmil inal 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Refet Sezıgin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Hilmi incesulu 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
ibrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Hilmi Güldoğan 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
öımer Faruk Sanaç 

edenler] 
ERZİNCAN 

Zeynel Gündoğdu 
ERZURUM 

Cevat Dursunoğlu 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
tbrahim Cemalcılar 
Seyfi öztürk 

GİRESUN 
Nizamettin Erikmen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Nureddin özdemir 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip inal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
7 ahya Dermancı 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İSTANBUL 
Cilıad Baban 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
Kahrettin Kerim Göka> 
Muhiddin Güven 
Sahabettin Orhon 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasdı Osıma 
Kadri özek 

KARS 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
ihsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler 

KONYA 
Kemal Ataman 
irfan Baran 
Ahmet Gürkan 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özlen 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
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Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
ihsan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
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Asım Eren 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Muslihittin Gttrer 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Fevzi Ceylân 
Hâmit Kiper 

13.7.1964 O 
SÎÎRT 

Cevdet Aydın 
SİNOP 

Haşim Tan 
SİVAS 

Adil Altay 
Reşat Turhan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
H. Ali Diaman 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Şener 
Kâmuraaı Ural 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 

Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karaharüı 
Celâl öncel 

UŞAK 
ibrahim Bulanalp 

VAN 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismet Kapısız 

ZONGULDAK 

Kenan Esengin 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilei 

ADANA 
îbraMm Tekin 

[Reddedenler] 
KIRŞEHİR 

Ahmet Bilgin 
NEVŞEHİR 

Ramazan Demirsoy 

[Çekinserler] 
ÇANKIRI 

Kâzım Arar 
ERZURUM 

Tahsin Telli 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibnahimoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 

GİRESUN 

ibrahim Etem Kılıç-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

KAYSERİ 
Albdülhalim Araş 

[Oya katilmıyarilar] 
Hasan Dinçer 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karar 
İsmail Sarıgös 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman (I.) 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 

Mustafa Kemal Erko-
van 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu (I. Ü.) 
Ilyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
thsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken (I.) 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Saffet Eminağaoğlu 

MARAŞ 
Enver Kaplan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Oıhat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolaik 
Kaya Bulut (t.) 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli (B.) 
Ahmet ihsan Kırımlı 
(t) 
Süreyya Koç 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 
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BİNGÖL 

M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BÎTLÎS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki Baltaeıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir (B.) 
Fuat Ümit ^ 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş \\ 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
İbrahim Öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkei 
ismail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik inan 

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

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 

DENlZUt 
Sinan Bosna 
ismail Ertan 
Hüdai Oral (B.) 
Atıf Şohoglu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmuz Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Recai Iskenderoğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 

Süleyman Bilgen 
tlhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Nuretin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrem Müftütgil (I.) 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer (B.) 
Azîiz Zeytimoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğüs (B.) 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 
SâM Zorlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan (I.) 
Uelâl Kılıç 
Sadık Kutlay (t.) 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
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Ziya Altmoğlu 
Suphi Baykam 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
(t.) 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben (I.) 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
tlhami Sancar (B.) 
Selim Sarper (t.) 
tsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Saibri Vardarlı 
Afodurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
thsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Saim Kayga^ 
Nihat Kürşat 
Mustafa Uyar 
Leflbit Yurtoğlu (B.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Okyay 
Sırrı Öktem 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avni Doğan 

Fethi Doğançay (I.) 
Osman Zeki Oktay 
tsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu (t.) 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlam (I.) 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Meıhmet Alâeddin Eriş 
(t) 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
ihsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin (Bşk.V.) 
Rüştü özal 
Pakih Özfakih 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet inönü 
(Başbakan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Muammer Erten (B.) 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Hurrem Kubat 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Hüdayioğlu 
Adnan Karaküçük 
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MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu (î.) 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Cevdet Osfcay 
Turan ŞaMn (EB.) 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Nıı man oğlu 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Refet Aksoy 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat (B.) 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Oüner 
Fuad Sirmen (Bagkan) 
Cevat Yalçın (t.) 

M. Meclisi B : 125 
SAKARYA 

Nuri Bayar 
Hami Tezkan 

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

SÎİRT 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan (t.) 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
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Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
'^evad Odynkmaz 
Güner Sarısözen 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural (1.) 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut, 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 

Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğhı 
Ali Rıza IJlusoy (İ.) 

TRABZON 

Selâhattin Güven 
Nazmi ökteıı (î.) 
Zeki Yağmurdereli 

TUNüELl 
Vahap Kışoğlu 

URPA 
Osman Ağan (î.) 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Ahmet Taihtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş (1. Ü.) 

YOZGAT 
tsmail Hakkı Akdoğan 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizam oğlu 
Celâl Sungur (t.) 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 

I Açık üyelikler] 
Kocaeli 
Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 11 

i>m<t ..<.... 
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Hazinece Türkiye Emlâk Kredi Bankasında açtırılan tevdiat hesaplarından yapılan harcamaların 

tasfiyesi hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Yeter çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
AFYON KARAHlSAR 
Halûk Nur Baki 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Nihat Berkkan 
Muhlis Ete 
ismail Gence 
ibrahim Imirzalıoğlu 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
Abdülhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekimserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
137 
125 
5 
7 

304 
11 

[Kabul edenler] 
Cevat Kanpulat 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BÎTLÎS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Kâmil inal 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Hilmi incesulu 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 

DİYARBAKIR 
Vefi'k Pirinçcioğlu 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Ş e r af ettin Konur ay 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
ibrahim Cemalcılar 
Seyfi öztürk 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Nureddin özdeni îr 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip inal 

İÇEL 
Mazİıar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
ihsan önal 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İSTANBUL 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
Fahrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 
Selim Sarper 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri Özek 

KARS 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
ihsan Şeref Dura 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Vedat Âli Özkan 

KONYA 
Kemal Ataman 
Ahmet Gürkan 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özlen 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Rauf Kıray 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
ilhan Te'kinalp 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 
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ORDU 

Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Ferda Güley 

RÎZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Muslihiıttin Gürer 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 

Fevzi Ceylân 
SÎNOP 

Haşim Tan 
StVAS 

Adil Altay 
Reşat Turhan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 

Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 
Celâl öncel 

UŞAK 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismet Kapısız 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 

ADANA 
ibrahim Tekin 

ANKARA 
ihsan Köknel 

[Reddedenler] 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KONYA 
irfan Baran 

NİĞDE 

Mehmet Altmsoy 

[Çekinserler] 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Oral 
Kemal Sanibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHISAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 

MARAŞ 
Enver Kaplan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

SAMSUN 
Hâmit Kiper 

TOKAT 

H. Ali Dizman 

[Oya Uatılmıymlar] 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman (t.) 
Raif Aybar 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu (t. Ü.) 
Emin Paksüt 
tlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken (I.) 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVÎN 
Nihat Ata 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut (I.) 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî tslimyeli (B.) 
Ahmet ihsan Kırımlı 
(t) 
Süreyya Koç 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir (B.) 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
ibrahim öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
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Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
ismail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik inan 
Eefet Sezgin 

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

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
Necini ökten (t.) 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
ismail Ertan 
ibrahim Kocatürk 
Hüdai Oral (B.) 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu 
Alp Doğan Şen 

EDtRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
Ilhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Ilürrem Müftügil (t.) 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemali Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 
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ERZURUM 

Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Ertuğrul Gazi Sakaryt 
Celâlettin Üzer (B.) 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen (t. 
Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğüs (B.) 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köyraen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan (I.) 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay (I.) 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorraan 
(t) 
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Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben (I.) 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Ilhami Sancar (B.) 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
İhsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Mustafa Uyar 
Leibit Yurtoğlu (B.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay (I.) 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
ismail Hakkı Yıl anlı oğlu 
(t) 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlam (I.) 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
(t) 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
ihsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
(Bask. V.) 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
îsraıet inönü (Başbakan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Muammer Erten (B.) 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Hüdayioğlu 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
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I TUNCELİ 

Vahap Kışoğlu 
Vahap Dizdaroğlu (î.) 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin (B.) 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
(B.) 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 

M. Meclisi B : 1! 
Fuad Siraıen (Başkan) 
Cevat Yalçın (T.) 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Nurettin Ceritoğlu 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Ilyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (1 Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin Özgen 
Adil Ya§a 

SİNOP 
Mahmut Alieanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan (î.) 

[Açık 
Aydın l 
Erzurum 
Hatay ] 
İsparta 
İstanbul J 
İzmir 
Kocaeli 

13.7.1964 O 
SİVAS 

Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural (t.) 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemı 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy (1.) 

TRABZON 
Selâhatıin Güven 
Nazmi Ökten (1.) 
Ahmet Şener 

Yekûn 11 

URFA 
Osman Ağan (î.) 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Göreritaş ( İ Ü . ) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (1) 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 

Ahmet Fuat Ak 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Yusuf Ziya Yüeebilgin 

üyelikler] 
I Manisa 1 

Muş 1 
Trabzon 1 

Zonguldak 1 





Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

YÜZ YİRMÎBEŞÎNCİ BİRLEŞİM 

13 . 7 . 1964 Pazartesi 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURJJLA SUNUŞLARI 
1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 

Ulaştırma Bakanı Ferit Alpiskender'in dönü
şüne kadar kendisine, Devlet Bakanı Malik Yol-
aç'uı vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi (3/921) 

B - İKÎNCt DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna da
ir C. Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi: 1/701, C. 
Senatosu 1/425) (M. Meclisi S. Sayısı : 735 
C. Senatosu S. Sayısı : 472) [Dağıtma tarihi: 
11 . 7 .1964] 

2. — Hazinece Türkiye Emlâk Kredi Ban
kasında açtırılan tevdiat hesaplarından yapılan 
harcamaların tasfiyesi hakkında kanun tasarı
sı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
O. Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/703; C. 
Senatosu 1/426) (M. Meclisi S. Sayısı 736; C. 
Senatosu S. Sayısı : 473) [Dağıtma tarihi : 
11 . 7 . 1964] 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say. 
manlığmın 1964 yılı Mart, Nisan ve Mayıs ay
lan hesabı hakkında Hesaplan İnceleme Ko
misyonu raporu (5/88) (S. Sayısı : 733) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 .1964] 

4. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Ömer Lûtfi Bozcalı'nın, 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ka
nun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonlan ra
porları (2/327) (S. Sayısı : 397) [Dağıtma ta
rihi : 14 . 9 . 1963] 

5. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, 1076 ve 1111 sayılı kanunlar gereğince ihti
yata aynlmış yedek subay ve erlerden yoklama
sını yaptırmamış olanlann para cezalarının af
fına dair kanun teklifi ve Millî Savunma, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (2/366) (S. 
Sayısı : 398) [Dağıtma tarihi : 17 . 9 . 1963] 

6. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, 237 sayılı Taşıt Kanununun 
4 ncü maddesine göre makam hizmetlerine tah
sis edilen taşıtlan gösteren (2) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması ve 7 nci maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Plân 
Komisyonu raporu (2/78) (S. Sayısı : 440) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nın, 1108 sayılı Maaş Ka
nununun 1559 sayılı Kanunla muaddel 2 nci ve 
3041 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in, 1108 sayılı Maaş Kanununun bâzı mad
delerini değiştiren kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporlan (2/95, 2/96) (S. 
Sayısı : 441) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

8. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 3 arkadaşının, Arazi ve Bi
na vergilerinin matrahlarına uygulanacak mi
siller hakkındaki 206 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine bir fıkra ve Kanuna geçici bir madde ek-



lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve I 
Plân komisyonları raporları (2/257) (S. Sayısı : 
443) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

9. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
Kudret Bayhan ve üç arkadaşının, 1111 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi, Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve . 
Ankara Milletvekili Ferhat Nuri Yıldırım'ın I 
5585 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi- 1 
ne dair kanun teklifi, Tokat Milletvekili Ali 
Dizman'ın, Askerlik hizmetinin emeklilik ve ter-
fiden sayılması hakkında kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu izmir Üyesi Hilmi Onat ve Ay
dın Milletvekili Mehmet Yavaş'in, Maaş Kanu
nuna ek 4379 sayılı Kanunla bu kanunu tadil 
eden 5585 ve 6724 sayılı kanunlara bâzı mad
deler ilâvesi hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/62, 2/145, 
2/204, 2/360) (S. Sayısı : 445) [Dağıtma tari
hi : 19 . 9 . 1963] 

10. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan 
ve 5 arkadaşının, 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 33 ncü maddesinin (b) işaretli fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/383) (S. Sa
yısı : 446) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

11. — Konya Milletvekili ihsan Kabadayı ve 
altı arkadaşının, Kaçakçılığın men ve takibi 
hakkındaki 1918 sayılı Kanunun 6846 sayılı Ka
nunla muaddel 60 ncı maddesinde değişiklik ya
pılması hakkında kanun teklifi ve'Gümrük ve 
Tekel, içişleri ve Plân komisyonları raporları 
(2/118) (S. Sayısı : 447) [Dağıtma tarihi : 
20 . 9 . 1963] 

12. — Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu'nun, 
Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun birinci 
ve ikinci maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesine dair 
5585 sayılı Kanuna muvakkat madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân ko
misyonları raporları (2/124) (S. Sayısı : 448) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

13. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine ve 12 arkadaşının, 3656 sayılı 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair Kanuna ek kanun teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonları raporları 
(2/392) (S. Sayısı : 449) [Dağıtma tarihi : 
20 . 9 . 1963] 

14. — Kastamonu Milletvekili ismail Hak
kı Yılanlıoğlu'nun, Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 
4598 sayılı Kanunun muaddel ve 6 ncı maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
PJân Komisyonu raporu (2/371) (S. Sayısı : 
450) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

15. — Bolu Milletvekili Fuat Ümit ve 4 arka
daşı ile Artvin Milletvekilli Saffet Eminağaoğlu 
ve Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, Devlet 
hizmetlerinde iken lise veya lise muadili mesle
kî bir okuldan sonra bir yüksek okul veya fakül
teden mezun olanlar ile yine memuriyetleri sıra
sında akademik derece alanlara yahut ikinci bir 
yüksek tahsili ikmal edenlere bir derece kıdem 
verilmesi hakkındaki kanun teklifleri ve Amas
ya milletvekilleri Nevzat Şener ve ismail Sarı-
göz'ün, memurların tahsil müessesesinde talebe 
olmıyacaklanna dair 4007 sayılı Kanun ile bu 
kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki 4214 sayılı Kanunun yürürlükten kal
dırılmasına dair 183 sayılı Kanuna ek kanun tek
lifi ile Bolu Milletvekili Kâmil înal'ın, 3656 ve 
3659 sayılı kanunların şümulü dâhilinde vazife 
görmekte iken müktesep barem derecesini de
ğiştirecek bir üst tahsil yapanların terfi ve kı
demleri hakkındaki kanun teklifi ve Maliye, Mil
lî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (2/91, 
2/93, 2/104, 2/464) (S. Sayısı : 451) [Dağıtma 
tarihi : 20 . 9 .1963] 

16. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine ve 9 arkadaşının, Ordu men-
suplariyle Emniyet Umum Müdürlüğü ve güm
rük muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarında 
çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Millî Savunma ve Plân komis
yonları raporları (2/189) (S. Sayısı : 464) [Da
ğıtma tarihi : 4 .10 .1963] 

17. — Kayseri Milletvekili Abdülhalim Araş 
ve 3 arkadaşının, Evlenen veya tekaüde tabi 
bir vazifeye giren yetim kızların yetim aylık
larının diğer yetimlere taksimi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/381) (S. Sayısı : 465) [Dağıtma tarihi : 
4 . 10 . 1963] 

18. — Konya Milletvekili ihsan Kabadayı 
ve 8 arkadaşının, Jandarma Genel Komutanlığı 



kadrolarında vazifeli subay, astsubay, mecburi 
uzatmalı ve sivil memurlara, ücretli personele 
fazla mesaileri karşılığında fazla mesai ücreti 
verilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları (2/137) (S. Sayı
sı : 466) [Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

19. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naci Ari'nin, 5434 sayılı T. O. Emekli Sandığı 
Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporlar (2/293) (S. Sayısı : 467) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 10 . 1963] 

20. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin Röntgen, Radyum ve diğer 
nükleer enerji cihaz ve maddeleri ile bunların 
tıpda kullanılması ve kullananlar hakkında ka
nun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Ada
let, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/127) (S. Sayısı : 468) [Dağıtma tarihi : 
4 . 10 . 1963] 

21. — Çanakkale Milletvekili Süreyya En-
dik'in, Sıtma savaş sağlık koruyucuları hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonları raporları (2/130) (S. 
sayısı : 469) [Dağıtma tarihi : 4.10.1963] 

22. — Kastamonu Milletvekili Ismaiü Hakkı 
Yılanlıoğlu ve Malatya Milletvekili Avni Ak-
şit'in, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nunun geçici 65 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/421) (S .Sayısı : 470) 
[Damıtma tarihi: 4.10 .1963] 

23. — Kars Milletvekili Necmettin Akan'ın, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
na geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/423) (S. Sayısı : 471) [Dağıtma tarihi : 
4 .10 .1963] 

24. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç ve 
10 arkadaşının, ikinci defa yüksek tahsil yapan 
subay ve memurlara kıdem verilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Millî Savunma, İçişleri, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/80) 
(S. Sayısı : 472) [Dağıtma tarihi : 4 .10 . 1963] 

20. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ömer Er-
gün ve 26 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı hakkındaki 5434 sayılı Kanuna, 
geçici bir madde eklenmesine dair olan 6153 
sayılı Kanuna bir fıkra ve geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Ulaştırma, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/401) 
(S. Sayısı : 473) [Dağıtma tarihi : 5 .10 .1963] 

26. -— Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç'ın, Tajfu sicil binaları inşası 
için alınacak harçlar hakkında kanun teklifi ve 
İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, Tapu sicil 
binaları yapılması maksadiyle alınacak harç
lar hakkında kanun teklifi ve Geçici ve Plân 
komisyonları raporları (2/153, 2/233) (S. Sa
yısı: 201 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi: 8.10.1963] 

27. — Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğ-
lu ve 5 arkadaşının, 4792 sayılı İşçi Sigortaları 
Kurumu Kanununun 8.3 .1961 tarih ve 344 sa
yılı Kanunla muaddel 20 nci maddesinin (c) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tekli
fi ve Çalışma ve Plân komisyonları raporları 
(2/396) (S. Sayısı : 492) [Dağıtma tarihi : 
9 . 10 . 1963] 

28. — Bolu Milletvekili Kemal Demir ve 18 
arkadaşının, 3204 sayılı Orman Genel Müdür
lüğü Teşkilât Kanununa ek kanun teklifi ve 
Tarım ve Plân komisyonları raporları (2/214) 
(S. Sayısı : 502) [Dağıtma tarihi: 15 .10 .1963] 

29. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli ve 
dört arkadaşının, Orman Umum Müdürlüğü em
rinde çalışmakta olan maaşlı memurları hakkın
da intibak kanunu teklifi ve Tarım, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/165) (S. Sayısı: 
503) [Dağıtma tarihi : 15 . 10 . 1963] 

30. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam 
ve 68 arkadaşının, Tıp personelinin mukavele 
ille çalıştırılmasına dair kanun teklifi ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonları rapor
ları (2/54) (S. Sayısı : 512) [Dağıtma tarihi : 
21.10.1963] 

31. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'-
in, Subay, askerî memur ve astsubaylara birer 
lojman ile tapulu birer dönüm arazi verilmesi 
için kanun teklifi ve Bayındırlık, MiMî Savun
ma, Maliye ve Plajı komisyonları raporları 
(2/406) (S. Sayısı : 517) [Dağıtma tarihi : 
24.10 .1963] 

32. — Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan Kı
rımlı ve 13 arkadaşının, Bayındırlık Bakanlığı 



teşkilât ve vazifelerine dair olan 3611 sayılı Ka
nuna ek kanun teklifi ve Bayındırlık ve Plân 
komisyonları raporları (2/363) (S. Sayısı : 518) 
[Dağıtma tarihi : 24 .10 .1963] 

33. -— Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi 
ile Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk'ün, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
geçici 65 nci maddesinin (j) bendine bir hü
küm eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/461) (S. 
Sayısı : 519) [Dağıtma tarihi : 24 . 10 . 1963] 

34. — Muş Milletvekili Sait Mutlu'nun, 5434 
sayılı Kanunun 41 nci maddesinin 3 ncü fıkra
sının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/107) 
(S. Sayısı : 522) [Dağıtma tarihi : 1 .11 . 1963] 

35. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, Gümrük memurlarından 
bâzılarına verilecek yem bedeli ve yemeklik 
hakkındaki 1615 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçiş
leri ve Plân komisyonları raporları (2/132) 
(S. Sayısı : 523) [Dağıtma tarihi : 1 .11 .1963] 

36. — Kırklareli Milletvekili Abdurrahman 
Altuğ ile Cumhuriyet Senatosu Kırklareli Üye
si A. Naci Ari'nin, 7 Nisan 1340 tarih ve 442 
sayılı Köy Kanununun 16 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/551) (S. Sayısı : 511) 
[Dağıtma tarihi : 17 .10 .1963] 

37. — Kars Milletvekili Hasan Erdoğan ile 
Tunceli Milletvekili Fethi Ülkü'nün, Memurin 
Kanununun bâzı maddeleri ile buna müzeyyel 
olan 1777 sayılı Kanunun 3 ncü maddesini ta
dil eden 2919 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/469) 
(S. Sayısı : 540) [Dağıtma tarihi: 26 .12 . 1963] 

38. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve 4 arkadaşının, Ateşli silâhlar 
ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tarih ve 
6138 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi ile 15 nci 
maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanım teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/511) (S. Sayısı : 572) [Dağıtma tarihi : 
29 .1 .1964] 

i -
j 39. — İzmir Milletvekili Nihat Kürşat'm, 

Ceza Usulü Muhakemeleri Kanununun 104 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/344) 
(S. Sayısı : 570) [Dağıtma tarihi : 28 . 1 . 1964] 

40. — Afyon Karahisar Milletvekili Asım 
Yılmaz ve 4 arkadaşının, 3005 sayılı Meşhut 
suçların Muhakeme Usulü Kanununun 1 nci 
maddesine bir bend ilâvesine dair kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/458) (S. Sa
yısı : 568) [Dağıtma tarihi : 31 . 1 . 1964] 

41. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma ile 
Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'ın, sporla 
ilgili mevzularda işlenen suçlardan ceza gören
lerin affı hakkında kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/434) (S. Sayısı : 618) [Da
ğıtma tarihi : 26 . 2 .1964] 

42. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
öğretmenlerin 788, 1702 ve 4357 sayılı kanun
larla aldıkları disiplin cezalarının affına dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu ra
poru (2/621) (S. Sayısı : 641) [Dağıtma tari
hi : 12 , 3 . 1964] 

43. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Sakıp Önal ve iki arkadaşının, Senato üyesi 
ve milletvekillerinin teşriî vazifeleri dışında 
kazanç sağlıyacak hizmet ifasında bulunmama
ları hakkında kanun teklifi ve Anayasa, Adalet, 
Sağlık ve Sosyal Yardım, Bayındırlık ve Tica
ret komisyonları raporları (2/71) (S. Sayısı : 
649) [Dağıtma tarihi : 2 . 4 .1964] 

44. —- Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
734 numaralı Kanunu Medeninin 134 ncü mad
desine bir fıkra ilâve olunması hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/660) 
(S. Sayısı : 651) [Dağıtma tarihi : 7 . 4 . 1964] 

45. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Ara
kan ve 9 arkadaşının, Kaçakçılığın men ve taki
bine dair 1918 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
tadiline ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi
ne dair 6829 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle 
eklenen birinci maddesine bâzı fıkralar ilâvesi 
hakkında kanun teklifi ve G-ümrük ve Tekel ve 
tdnleri komisyonları raporlara (2/55) (S. 
Sayısı : 49 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 

I 28.4.1964] 



46. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 32 nci maddesine 6842 sayılı 
Kanunla eklenen (g) fıkrasının değiştirilmesi
ne dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân ko
misyonları raporları (1/650) (S. Sayısı : 709) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1964] 

47. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 6122 ve 6422 sayı
lı kanunlarla değiştirilen 39 ncu maddesinin 
(b) fıkrasının birinci bendinin değiştirilmesi 
hakında kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (1/504) 
(S. Sayısı : 713) [Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1964] 

48. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca ve 
3 arkadaşının, Millet Meclisi içtüzüğü hakkın
da Anayasa Komisyonunun benimseme raporu 
(2/379) (S. Sayısı : 346 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 29 .2 .1964] 

49. — Ankara Milletvekili Burhan Apaydın 
ile İstanbul Milletvekili Suphi Baykam'ın, 
1 Kasım 1956 tarihli Dahilî Nizamnameye bir 
fıkra eklenmesine dair İçtüzük teklifi ve Ana
yasa Komisyonu raporu (2/658) (S. Sayısı : 
691) [Dağıtma tarihi : 14 . 4 . 1964] 

50. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Medenî Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu (2/682) (S. Sayısı: 728) 
[Dağıtma tarihi: 2.7.1964] 

5 — 
51. — C. Senatosu Maraş Üyesi Nedim Evli

ya'nın, Gayrimenkule tecavüzün defi hakkın
daki 5917 sayılı Kanunun 1 ve 7 nci maddele
rinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ile Di
yarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın, Gayri-
menkule tecavüzün define dair 5917 sayılı Ka
nunun yürürlükten kaldırılması ve bu kanunun 
tatbikatından doğan suçların ve cezaların affı
na dair kanun teklifi ve Erzurum Milletvekili 
Adnan Şenyurt'un, Gayrimenkule tecavüzün 
men'ine dair 5917 sayılı Kanunun 5 ve 6 nci 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri ve Plân komisyonları rapor
ları (2/84, 2/427, 2/573) (S. Sayısı : 729) [Da
ğıtma tarihi : 2 . 7 .1964] 

52. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'-
in, Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Kuruluşu ve 
görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanuna ek 
2773 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değişti
rilmesine ve 4926 sayılı Kanuna dair kanun tek
lifi ve Millî Eğitim Komisyonu tezkeresi ile Ana
yasa Komisyonu mütalâası ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (2/279) (S. Sayı
sı : 731) [Dağıtma tarihi : 7.7.1964] 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

(Yüz yirmibeşinci Birleşim) 



Dönem : 1 TOC 
Toplantı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : # û ö 

Hazinece Türkiye Emlâk Kredi Bankasında açtırılan tevdiat hesap
larından yapılan harcamaların tasfiyesi hakkında kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/703; 

C, Senatosu 1/426) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 473) 

(hımhuriyel Senatosu 
Genel Sekreterliği 10 . 7 . 1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 4017 

KALIMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN 1710 İN A 

İlgi : 3 . 7 . 1964 gün ve 1/703 sayılı yazınıza karşılıktır : 
1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapılması ve Hazinece Türki

ye Emlâk Kredi Bankasında açtırılan tevdiat hesaplanndan yapılan harcamaların tasfiyesi hak
kındaki kanun tasarısının, Karma Bütçe Komisyonunca kabul edilen metni, Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulunun 9 . 7 . 1964 tarihli 85 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek dos
ya ilişikte sunulmuştur. 

Hazım Dağlı 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı Y. 

Not : 

Ayık oy neticesi (95) 
Kabul ' 94 
Cekinser 1 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Kurma Bütçe Komisyonu 10 . 7 . 1964 
Ksas No. : 1/703 G. S. 1/126 

Karar No. : 411 K. N. 

MİLLET MECLİSİ YÜKSÜK BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosunun 9 . 7 . 1964 tarihli 85 nci Birleşiminde aynen kabul edilen 1964 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Trabzon Milletvekili 
Ali Şalrir Ağanoğlu 



Dönem : 1 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 733 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının 1964 yılı Mart, Nisan 
ve Mayıs ayları hesabı hakkında Hesapları İnceleme Komisyonu 

raporu (5 /88 ) 

Hesapları İnceleme Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Hesapları inceleme Komisyonu 6 . 7 . 1964 

Esas No. : 5/88 
Karar No. : 21 

Yüksek Başkanlığa 

7 179 112 70 Mart 1964 ayı başında bankada 'mevcut para. 
+• 27 5160 ıff7Ö 91 Mart, (Nisan, Mayıs 1964 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para 

34 739 783 01 Toplam 
17 380 691 19 Mart, Nisan, Mayıs 1964 aylarında Ziraat Bankasının İhareadığı para. 

17 359 091 82 Haziran 1964 başında bankada mevcut para. 

T. (B. (M. Meclisi Saymanlığının Mart, Nisan, Mayıs 1964 aylarına ait hesaplan incelendi. 
Mart 1964 de Ziraat Bankasındaki mevcudu ile Mart, Nisan, Mayıs 1964 aylarında Hazineden 

alınarak bankadaki hesaba yatırılan meblâğın ceman 34 739 783,01 lira olduğu! mevcuttan sarf 
olunan miktar tenzil edildikten sonra Haziran 1964 başında bankadaki kasa mevcudunun 
17 359 091,812 liradan ibaret bulunduğunu Saymanlıktaki defatir ve elvrakı sarfiyattın kanun ve 
mevzuata uygun olduğu görülmüştür. 

Umumi Heyetin ıttılaına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Afyon Karaihisar 

V. Başraan 

Denetçi 
Erzurum 
T. Bilgin 

Başkaruvekili 
Gümüşane 

İV. özdemir 

Konya 
A. S. Kuzucu 

Muş 
S. Mutlu 

imzada bulunamadı 

Sözcü Kâtip 
Amasya Yozgat 

M. K. Karan 1. H. Akdoğan 

Ankara Konya 
F. N. Yıldırım A. Gürhan 

Tokat 
B. Şeyhoğlu 

imzada bulunamadı 



Dönem : 1 / ğf* 
Toplantı 2 M İ L L E T M E C L l S l S. Sayısı : 4 4 D 

Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi Kudret Bayhan ve üç arkadaşının, 
1111 sayılı Kânuna bir madde eklenmesi hakkında kanun teklifi, 
Konya Milletvekii Ahmet Gürkan ve Ankara Milletvekili Ferhat Nuri 
Yıldırım'ın, 5585 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi, Tokat Milletvekili Ali Dizman'ın, Askerlik hizmetinin 
emeklilik ve terfiden sayılması hakkında kanun teklifi ile Cumhuriyet 
Senatosu izmir Üyesi Hilmi Onat ve Aydın Milletvekili Mehmet 
Yavaş'ın, Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunla bu kanunu tadil 
eden 5585 ve 6724 sayılı kanunlara bâzı maddeler ilâvesi hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları (2 /62 , 2/145, 

2/204, 2 /360) 

Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi Kudret Bayhan ve üç arkadaşının 1111 sayılı Kanuna bir 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi (2/62) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

1111 sayılı Kanıma bir madde eklenmesine dair olan kanun teklifi ile mucip sebeplen ilişik 
olarak sunul muştur. 

Gereğine müsaadelerini saygılarımızla 'rica ederiz. 

Cumihuriyet (Senatosu Oumlhuriye ıSenatosu , Tunceli , Cumhuriyet Senatosu 
Tunceli Üyesi Niğde Üyesi Milletvekili Kırklareli Üyesi 

M. A. Demir K. Bayhan F. Ülkü A. N. Arı 

Kanunun kabulünü gerektiren hususlar 

Askerlik nıükellefiycitleriın yedek subay tolarak yapan Devlet memurlarının 4379 ve 5585 sayılı 
Kanunlarla askerlik hizmetleri Ihem emeklilikte fiilî "hizmet müddetlerine ve 'hem de terfi müd
detlerine eklenmektedir. Bu suretle iki cihetten faydalandırılmaları sağlanmaktadır. Tahsil dere
cesi bakımından yedek subay olmıyan ve fakat memleket 'hizmetinin her derecesinde memur ol
mak vasıf ve şeraitini haiz vatandaşların Orduda yaptıkları hizmetleri ne memuriyette fiilî hiz
met sürelerine ne de terfilerine sayılmamaktadır. 

Gerek memur olmadan evvel ve ıgerekse memur olduktan sonra askere alman vatandaşların 
askerliklerinin memuriyette 'sayılmaması memurlarımızın- en az iki yıl 'gibi hayata müessir bir 
müddetle emeklilik ve terfi haklarında mafhrumiyetini intaeetmektedir. Nitekim tahsil ve ya§ ba
kımından aynı durumda bulunan ve meslekleri memuriyet olan bayan ve erkek memurlardan 'as
kerliklerini .er olarak yapan erkek memurlar askerlikleri dolayısiyle birbuçuk ilâ öç yıl (gibi bir 
süre maaş, ve (hizmet bakımından bayan arkadaşlarından geri kalmaktadırlar. 

Bu kutsi vazife sonucu iaşesi kendilerine ait aile fertlerinin de zarar görmesine sebebolmak-
tadır. 



Bir vatandaşın başta gelen vatan (hizmeti askerliktir. Bu hususta vatana er olarak Hizmetle 
yedek subay 'olarak hizmet, askerliğin kutsiyetini azaltmaz. 

Diğer taraftan 4379 sayılı Kanun muvazzaf askerliğini yapan memurları bir tefrika tabi tut
madan memuriyetle alâkalarını kesmekte, ıbunlardan ancak yedek subay olanların askerlik hizmet
lerini memuriyetteki terfi ve fiilî Ihiızmet sürelerine saymak suretiyle er olarak vatan vazifelerini 
iıfa edenler arasında bir tefrik yaratmaktadır. Kanunun âmme hizmetleri yönünden ele alınması ge
rekmektedir. Mevzuat 'bakımından müsavi hak ve mesuliyetlerle karşı karşıya bulunan ve (bütün 
memurların eşit muameleye tâbi tutulmaları zarureti kanunun kabulü için başlta >gelen sebeptir. 
Bir kimse-bir kere memur statüsü içine -girdikten sonra artık arada tahsil farkı vardır diye de
ğişik muameleye tabi tutulması içtimai adaletle jbağdaşamaz. 

Bu sebeplerle bir dereceye kadar mağduriyetlerinin önleneceği düşüncesi ile ilişik kanun tasa
rısı hazırlanmıştır. 

O. SENATOSU NİĞDE ÜYESİ KUDRET BAYKAN VE ÜÇ ARKADAŞININ TEKLÜFÎ 

1111 Sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. —. Emekliye tâbi maaşlı veya ücretli bir vazifeye tâyin edilmeden veya edil
dikten sonra muvazzaf askerliğini er olarak ifa edip terhis edilenlerin askerlikte geçen hizmet
leri emekliliklerinde fiilî hizmetten sayılır. 

GEÇlCÎ MADDE : Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel muvazzaf askerliklerini er ola
rak yapanlardan halen emekliye tabi maaşlı veya ücretli vazifede bulunanlar hakkında da 1 nci 
madde hükmü tatbik olunur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayamı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu îzmir Üyesi Hilmi Onat ve Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'm, Maaş Ka
nununa ek 4379 sayılı Kanunla bu kanunu tadil eden 5585 ve 6742 sayılı kanunlara bâzı maddeler 

ilâvesi hakkında kanun teklifi (2/145) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Maaş Kanununa ek 4379 ve bunu tadil eden 5585 ve 6724 sayılı kanunlara bâzı maddeler ilâve
si hakkındaki kanun tasarısı ve esbabı mucibe (Gerekçe) raporu ekli olarak takdim kılınmıştır. 

izmir Senatörü Aydın Milletvekili 
A. H. Onat M. Yavaş 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 445 ) 



- 3 -
Esbabı Mucibe Raporu 

G E R E K Ç E 

Lise ve daha yukarı derecede tahsil görüp de askerliğini bir memuriyete girmeden evvel veya 
sonra yedek subay olarak ifa edenlerin yedek subay okulunda ve yedek subaylıkta geçen asker
likleri 4379 ve bunu tadil eden 5585 ve 6724 sayılı kanunlar gereğince muhtelif barem kanunları
na göre sivil memuriyetteki terfi müddetlerine ve emeklilik hizmetlerine eklenmektedir. 

Liseden aşağı derecede tahsil görmüş olan erkek vatandaşların er olarak askerlikte geçen hiz
metleri ise terfi müddetlerine ve emeklilik fiilî hizmetlerine hiçbir surette ilâve edilmemektedir. 

Aynı yaşta, aynı tahsili görmüş ve aynı zamanda vazife almış biri kafftn, diğeri erkek iki me
mur veya hizmetliden, vatani hizmet için memuriyet vazifesinden ayrılmak mecburiyetinde kalan 
ve terhisinden sonra tekrar memuriyete avdet eden erkek memurun kıdemi, kadın arkadaşına na
zaran askerde bulunduğu müddet kadar noksan kalmaktadır. 

Bu durum çeşitli ve sosyal sebeplerle tahsilini yarıda bırakmak suretiyle erken hayata atılmak 
mecburiyetinde kalan bu nevi erkek memur vatandaşları mağdur etmektedir. 

788 sayılı Memurin Kanununun müzeyyel maddesine göre Millî Mücadeleye er olarak iştirak et
miş olanların askerlik hizmetlerinden bir katı fiilî, ikinci katı da itibari emeklilik hizmetlerine 
ilâve edilmiş ve edilmekte de bulunmuştur. 

Aynı vatani hizmeti hazarda er olarak yapmış olanların bu hizmetlerinin, yedek subaylarda ol
duğu gibi terhislerinden itibaren üç yıl içinde vazife için müracaatta bulunmaları şartiyle çeşitli 
barem derecelerindeki terfi sürelerinin ve uzatmalı jandarma erleri hakkındaki 6981 sayılı Kanuna 
imtisalin ve 5434 sayılı Kanunun geçici 65 nci maddesindeki esaslar dairesinde borçlanmak sure
tiyle de emeklilik hizmetine eklenmesini ve bu hükmün muvakkat bir madde ile de halen askerlik 
vazifesinde bulunanlara da teşmilini teklif eder, bunda büyük bir hakkaniyet ve vatan görevini 
yapanlar arasında eşitlik faydası mülâhaza ediyoruz. 

C. SENATOSU İZMİR ÜYESÎ HİLMİ ONAT VE AYDIN MİLLETVEKİLİ MEHMET YAVAŞ'IN 
TEKLİFİ 

Maaş Kanununa ek 4399 sayılı Kanunla bu kanunu tadil eden 5585 ve 6724 sayılı kanunlara bâzı 
maddeler ilâvesi hakkındaki kanun teklifi 

1; Ek madde: Emekliliğe tabi bir vazifeye tâyininden evvel veya sonra muvazzaf askerliğini 
er olarak yapanların, terhislerinden itibaren 3 yıl içinde yine emekliliğe tabi bir vazife için mü
racaat etmiş olmaları şartiyle Askerlikte geçen hizmetleri ilk vazifetterindeki terfi müddetlerine 
ve artan kısımları da mütaakıp terfi sürelerine ve tâyinleri tarihinden itibaren 9 ay zarfında vâ
ki talepleri üzerine 5434 sayılı Kanunun 65 nci maddesine göre ilk maaş ve ücretleri üzerinden 
borçlanmadan kaydiyle de emekliliğe tabi fiilî hizmetlerine ilâve edilir. 

2. Muvakkat madde: Bu kanunun meriyete girdiği tarihte emekliliğe tabi vazifelerde müs
tahdem olanların er olarak ifa eylemiş oldukları askerlikfleri de halen bulundukları derecedeki terfi 
müddetlerine ve artan kısmın mütaakıp terfi müddetlerine, bu kanunun neşrinden itibaren yukarı
daki ek maddede gösterildiği şekilde borçlanmaları şartiyle de emekliliğe tabi fiilî hizmetlerine de 
eklenir. 

3. Bu kanun neşri tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

4. Bu kanunun hükümlerini icraya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 445 ) 



— 4 — 
Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 9.5. 1962 

Esas No : 2/X4$ 
Karar No : 48 

Yüksek Başkanlığa 

Cumlhuriyet (Senatosu tamir Üyesi Hikni Onat ve Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'in Maaş 
Kanunuma ek 4379 sayılı Kanunla hu 'kanunu tadil eden 5585 ve 6724 isayılı kanunlara bâzı mad
deler ilâvesi hakkında olup Kanunlar (Müdürlüğü 16 . 2 . 1962 gün ve 2/145 sayı ile havale bu-
yurulan 'kanun teklifi Hükümet ıtemsiilcileıri ve teklif sahilbi huzurlarında tetiklik ve müzakere 
olundu. 

Gereği düşünüldü; 25 . 4 . 1962 ıgün ve 31 sayılı Karar konusuna mümasil olan bu teklifin. de 
Bütçe Ko'misyonuna havale buyurulan Kanunlar Müdürlüğü 3 . 1 . 1962 ıgün ve 2/62 sayılı Cum
huriyet Senatosu Niğde Üyesi Kudret EBayhan ve 3 'arkadaşının, 1111 sayılı Kanuna bir madde ek
lenmesi hakkımdaki kanun teklifi ile ıbirlestiırilmesine ve gereği için Yüksek (Başkanlığa sunulma
sına karar verildi. 

Maliye Komisyonu 
[Başkanı 
Kocaeli 

C. Babaç 

Adana 
Y. Aktimur 

. Erzurum 
G. Karaca 

lOrdu 
0. N. Hazinedar 

Başkan V. 
Muş 

S. Mutlu 

Bulu 
K. İnal 

Gümüşane 
N. Küçüker 

Sivas 
B. Çeltekli 

iSözcü 
Aydın 

N. Müren 

Çorum 
/. Tombuş 

Kütahya 
A. Erbek 

Zonguldak 
S. T, Müftüoğlu 

Kâtip 
Ağrı 

İV. Güngör 

Erzincan 
N. Yıldırım 

Manisa 
Y. Yakut 

Tokat Milletvekili H. Ali Dizman'ın, askerlik hizmetinin emeklilik ve terfiden sayılması hakkında 
kanun teklifi (2/204) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Askerlik hizmetinin emeklilik ve terfiden sayılması hakkındaki kanun teklifim ilişiktir. 
Gereğini saygılarımla rica ederim. 

Tokat Milletvekili 
< H. A. Dizman 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 445 ) 



Askerlik biametinin emeklilik ve terliden sayılması hakkındaki kanun teklifinin 

GEREKÇESİ 

Eşit bir tahsille aynı zamanda aynı Devlet hizmetine intisabeden şahıslardan askerlik hizmetine 
tabi olanların bu hizmete tabi olmıyanlardaıı (bayan gibi), askerlik hizmeti sonunda gerek emekli
lik ve gerekse terfi bakımından geride kaldığı malûmdur. 

Askerlik hizmetinin her türlü hizmetten çok. daha mukaddes ve zaruri bulunduğu izahtan va
restedir. 

Böyle mühim bir hizmetin, diğer hizmetlerin kazandırdığı hakkı kazandırmaması ise ne hizme
tin kudsiyeti ve ne de adalet mefhumu ile kabili telif olamaz. Mevzuun ehemmiyeti muvacehesin
de malî imkânlar meselesi de cihetteki bir mazeret teşkil etmekten uzaktır. 

Teklifin birinci maddesi bu zarurete cevap vermek üzere hazırlanmıştır. 
ikinci madde emeklilik için müracaatı hedef tutmaktadır. 
Üçüncü madde keseneklerin askerlik hizmetini takiben, emekliliğe esas aylık veya ücret üze-

rİBtd-en, aakerlik hizmetine ait zamanının hesaplanacağını göstermektedir. 
. Pprdüncü madde daha önceki kanunlarla emekliliğe tabi tutulmuş askerlik hizmetinin müker-

re/rçn terfi ve emekliliğe sayılmasına mâni olmak için hazırlanmıştır. 

TOKAT MİLLETVEKİLİ H. ALÎ DÎZMAN'IN TEKLM 

Askerlik hizmetinin emeklilik ve t er fiden sayümmı hakkında kanun teklifi 

MADDE İl — Askerlik hizmeti emeklilik ve terfi müddetlerine eklenir. 

M4PDE 3. — Emeklilik için, askerlikten sonra memuriyete başlama halinde başlama tarihin-
de&; halen, vg&fede bulunanların ise kanunun neşri tarihinden itibaren altı ay zarfında Emeldi 
Sandığına talepte bulunmaları gerekir. 

MADDE 3. — Emeklilik keseneği için, askerlikten sonra emekli keseneğine tabi maaş veya 
ücret esastır. Buna göre hesabedilecek miktar borçlandırılır ve borç bir senede müsavi taksitlerle 
tahsil edilir. 

MADDE 4. — Daha evvel emeklilik ve terfi müddetlerine eklenmiş olan askerlik hizmeti bu 
defa, eklenmea. 

Geçmiş yıllar için terfi farkı talebedilemez. 

MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer. 

MAPDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve Ankara Milletvekili Ferhat Nuri Yıldınm'ın 5585 sayılı 

Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi (2/360) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Ekli sunulan 5585 sayılı Kanunun tadiline ait esbabı mucibeli teklifimizin' alâkalı komisyon
larına şevkini arz ve teklif ederiz. 

Konya Milletvekili Ankara Milletvekili 
Ahmet Gürhan Ferhat Nuri Yıldırım 

Esbabı Mucibe lâyihası 

1108 sayılı Maaş Kanunuma ek 4379 sayılı Kanunun 1 nei ve 2 nci mıaddellerinim değiştiril
mesi ve bu kanuna geçici maddeler eklenmesine dair 5585 sayılı Kanuna muvalkkat bir madde ilâ
vesi hakkındaki 6724 sayılı Kamımla memuriyete girmeden evvel veya sonra muvazzaf askerlik 
görevini kısa -olarak yapmak üzere silâh altına alınanların Yedek Subay Okulunda ve yedek su
baylıkta geçen müddetlerinin halen bulunduklaTi memuriyetteki terfi müddetlerine ilâve edilme
si ıkabul buyurullmıiiştur. 

Malûm olduğu üzere kanunun mucip sebeplerinden, başlıcası 1939 senesinden sonra yedek su
bay müddetinin uzamış olmasıdır. 

Halbuki aynı durum laskenlik hizmetini ifa etmeden evvel asaleten bir ımemuriyete tâyin edil
miş olup da 1.-1.1939 tarihinden sonra er olarak askere celbolumanlar için vâriıt görülmemesi 
kabili izah değildir. 

Malûm olduğa* üzere bu kanunun mucip sebeplerinden başlıcası 1 .1.1939 dan sonra yedek 
subay müddetinin .uzamış olmasıdır. Halbuki aynı durum 'askerlik hizmetini ifa etmeden evvel 
asaleten bir memuriyete tâyin edilmiş veya askere eelbolunup da terhislerinde memuriyete tâ
yin ,edilenler için varit görülmemektedir. 

1 .1 .1939 tarihinden sonra İkinci Cihan Harbi senesinde memur olarak vazifesinden laüımarak 
veya vazifesini ifa için askere sevk edilenler askerlik hizmetini normal hallere nazaran 2 misli 
fazla ifa etmek mecburiyetinde bırakılmışlardır. 

Bunun neticesi olarak memuriyetlerinde avdet](»rinde bulundukları dereceden başlamak sure
tiyle terfi hakkını kaybetmişlerdir. 
- Halbuki 6724 sayılı Kanundan istifade eden kimseler hiçbir 'memuriyette bulunimadıklan 
halde askerlikten, •avdetlerinde tâyin oldukları sivil vazifede orduda geçen hizmetlerin derhal 
terfi sürelerine ilâve edilmekte ve vazifeye başladıkları gün hemen terfileri de yapılmaktadır. 

Aynı durum asıl memur iken askere alınan bir şahısla, aynı dairede çalışan kadın memur
lar arasında vatani vazifesini ifa eden ve görevine dönen memur arasında hadis olmamaktadır. 

Aynı yaşta olan ve her hangi bir sebeple askerliği tecil •edilerek bir iki sene sonra vatani 
vazifesini ifaya 'giden .biriyle 1939 ve daha sonraki yıllar arasında askerliğini er olarak yapan 
kimse de memuriyette bir tesadüf eseri; olarak fevkalâde Ahvali dolayısiyle fazla müddet vatan 
hizmetinde kalmaktan 'mütevellit bir dereıce kaybetmiş bulunmaktadır. 

1939 ve daha sonraki yıllar arasında askerlik hizmetinin uzaması yedek subaylar için nasıl 
4379 ve 6724 sayılı Kanunla bir hak tanınmasına sebep teşkil etmiş ise aynı sebepler bir me
muriyette iken veya sonradan memuriyete alman erler için de pek tabiî olarak varittir. Nor
mal zamanlarda, hizmete alman şahıslama nazaran İkinci Cihan . Harbi sıralarında bir tesadüf 
eseri olarak hizmete çağrılan şahısların fazla (hizmet ötmek mecburiyetinde •bırakılmaları sivil memuri
yet hayatlarında tekrar memuriyete avdetlerin i e kendilerime sınıf tenzili kabilinden âdeta bir 
ceza verilmiş bu!ummaktadır. 
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Yukarda arz edilen sebeplerden dolayı 1939 ve daha sonraki senelerde asıl memuriyette iken 

er olarak kaskere sevk olunan kimselerin askerlik'te geçen müddetiLerinin 'halen bulundukları me
muriyetteki terfi (Sürelerine ilâvesi icabedeceği izahtan varestedir. 

Aksi talkdirde ortada bariz bir adaletsizlik göze çarpmaktadır. 
Bu itibarla teklif olunan bu ıkanun bir haklu ve adaleti temin gayesini istihdaf etmektedir. 

KONYA MİLLETVEKİLİ AHMET J3ÜRKi\N VE ANKARA MİLLETVEKİLİ F; NURİ YIL-

DIRIM'IN TEKLİFİ 

5585 sayılı Kanıma geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 5555 sayılı Kanuna aşağıdaki muvakkat madde ilâve edilmiştir. 
MUVAKKAT MADDE — Asıl olarak bir memuriyete devam etmekte iken 1 . 1 .1939 ta

rihi ile ve sonraki yıllar arasında er olarak silâh altına alınarak terhis edilenlerden - tekrar me
muriyetine tâyin olunanların askerlikte geçen - müddetleri halen bulundukları memuriyette terfi 
sürelerine eklenir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Maliye Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Maliye Komisyonu 
Esas No. : 2/360 

Karar No. : 50 

23 . 1 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve Ankara Milletvekili Ferhat Nuri Yıldırım'in 55S5 sa
yılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi, ilgili Maliye Bakanlığı, T. C. Emekli 
Sandığı temsilcileri ve teklif sahiplerinin iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Komisyonumuzca 25 . 4 . 1962 tarih ve Karar 31, Esas 2/62, 2/204 numara ile Plân Komisyo
nuna havale edilen kararımızla mahiyet ve muhteva itibariyle bu teklifin aynı olması hase
biyle mezkûr komisyonda yukarda tarih ve numarası zikredilen kararın birleştirilerek görüşül
mesinin muvafık mütalâa edileceği mülâhazasiyle teklifin; havalesi gereğince Plân Komisyo
nuna tevdiine ve keyfiyetin Yüksek Başkanlığa arzma karar verildi. 

Başkan 
Gümüşano 
N. Küçükcr 

Ağrı 
N. Güngör 

imzada bulunamadı 

Sözcü 
Erzurum 
G. Karaca 

Bolu 
, K. înal 

Muş 
tf. Mutlu 

Kâtip 
Kütahya 

A. Erbek 

Kocaeli 
C. Babaç; 

Ordu 
0. N. Hazinedar 

Adana 
Y. Aktimur 

Manisa 
Y. Yakut 
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Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 25 . 4'• . 1962 

Karar No : 31 
Esas No. : 2/62, 2/204 

Yüksek Başkanlığa 

Kanunlar Müdürlüğü 5 . 1 . 1962 gün ve 2/(52 - 226/580 sayı ile havale buyurulan Cumhuri
yet Senatosu Nıiğdo Üyesi Kudret Baykan ve üç. arkadaşının 1111 sayılı Kanuna bir madde 
eklenmesi hakkında ve 16 . 4 . 1962 gün ve 2/204 sayı ile havale buyurulan. Tokat Milletvekili 
H. Ali Dizman'ın, askerlik hizmetinin emeklilik ve terfklen sayılması hakkındaki kanun -takdirleri 
mahiyet itibariyle yekdiğerinin aynı bulunduklarından biri eştiril erk Ilükümet ve Emekli Sandığı 
temsilcilerimin kuzuriyle tetkik ve müzakere edildi. 

Bu tekliflerde kanun tedvinini gerektiren konu muvazzaf askerlik hizmetini er olarak yapmış 
bulunan memurların işbu hizmetlerinin emekliliklerine ve terfilerine sayılmasından ibarettir. 

Her' iki kanun teklifinin gerekçelerinde hukukî mesnetleri belirtilmeden birinde bu bende 1.111 
sayılı Kanuna bir madde eklenmesi suretiyle diğerinde, yeniden bir kanun tedvini suretiyle mey
dana getirilen metinler kanun vaz'ı ve tedvini bakımından maksada elverişli görülmemiştir. 

. Emeklilik ile ilgili bir hükmün 1111 sayılı Askerlik, mükellefiyeti Kanunu ile münasebeti bu-
lunmıyaeağı gibi emeklilik işlemlerini tanzim eden 5434 sayılı Kanuna rağmen ayrıca bir kanun 
tevdinine de lüzum bulıınmıyacağı aşikârdır. 

Komisyonumuz; konuyu 788 sayılı Memurin, 1108 sayılı Maaş, 3656 ve 3659 sayılı Teadül ka
nunlarında mevzu hükümler gözden geçirilmek suretiyle 5434 sayılı Kanunla ilgili bulmuştur. 788 
sayılı Memurin Kanununun dördüncü maddesinin «11» fıkrasında «Hizmeti fiiliyei askeriyesini 
ifa etmiş veya sınıfı ihtiyata nakledilmiş, olmak veya hizmeti askeriyeye elverişli olmadığı sabit 
bulunmak veya tecil edilmek, «kayıtları memur olmanın şartlara» arasında tadadedilmekte ve 81 nci 
maddesinde ise silâh altına davet edilmiş olmaktan dolayı memurlara verilecek Mezuniyet Kanunu 
mahsusuna tabidir denilmektedir. 

Bu kayda nazaran muvazzaflık hizmetini ifa etmemiş bir vatandaşın memuriyete tâyin edilme
mesi icabeder. 

1108 sayılı Maaş Kanununda ise 21 nci maddede «Hizmeti fi il iyesini ifa etmek üzere askere 
lalınan memurların vazifelerinden infiıkâkleri tarihinden itibaren kayıtları terkin edilir.» denil
diğine güre Meîııurin Kanunundaki şarta rağmen bu kanunla muvazzaflık hizmetini ifa etmi-
yenlerin memur olabilecekleri ancak askere alındıklarında kayıtlarının silineceği ifade edilmekte
dir. ' 

3656 sayılı Kanunun ikinci muvakkat maddesinin •«!)» bendinde ve yine 3659 sayılı Kanu
nun muvakkat birinci maddesinin «D» bendinde «ücretle müstahdem iken askerlik hizmetine gi
rerek vazifesiyle irtibatı kesilmiş bulunanların askerliğe çağrılmadan evvelki hizmetleri (A) ben
di mucibince hesabcdilmek suretiyle iktisabedecekleri derece ile yeniden hizmete alınmaları caiz
dir, denilmektedir. 

Şu suretle mevcut mevzuat nıuvecehesindc halen ücretli veya maaşlı bir memuriyette Emekli 
Sandığı iştirakçisi bulunup da muvazzaf askerliklerini er olarak yapmış olanların bu hizmet
lerinin ne emekliliklerine ne de terfilerine, sayılması mümkün görülememiştir. 

Hükümet ve Sandık temsilcileri tarafından da : • 
1. Askerlik hizmetini er olarak ifa edenlerin bu müddet içinde emeklilik hakkından fay-

cla'lannıaılan keyfiyet inin 5434 sayıllı Kanunla. vaz' ve tarif olunan,«fiilî hizmet» anlamı ile bağdaşa-
mıyacağı, 

2. Kanunun borçlanmayı icabettirecek hailen» uymadığı, 
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3. Borçlanmaların sureti umumiyede sandığa altından kalkılamaz külfetler yüklediği, 
Noktaları teklifin aleyhinde serd edilmiş fikirler olarak kaydolunmuştur. 
Hal böyle olmasına rağmen komisyon mer'i Anayasanın 12 nci, 48 nci maddelerinin ışığı altında 

memurlar arasında eşitliği ve sosyal güvenliği sağlamak amaciyle yaptığı tetkikler sonunda emeklilik 
hakkının tesisinde yüksek tahsil görmüş veyahut askerlik yapamıyaeağı raporla sabit olunmuş erkek 
memurlarla sureti umumiyede kadın memurların, muvazzaflık hizmetlerini er olarak yapmış bulunan 
memurlarla aralarında eşitlik.bulunmadığı neticesine varmıştır. 

Diğer taraftan. Emekli bandığı bir sosyal sigorta müessesesi olmak bakımından, tahsis edeceği 
emekli maaşını memurun yaşına, fiilî hizmet müddetine göre yapacağı hesaba istinadettirmek zorun
dadır. 

Bu bakımdan muvazzaflık hizmeti sırasında memuriyetle alâkası mevcut bulunmıyan maaş veya 
ücret alamıyan bir şahsa bu müddet için de ayrıca bir fark ödeyemez. Ancak; bu durumda bulunan 
bir memurun bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte almakta olduğu maaş ve % 14 nisbet üzerinden 
muvazzaflık hizmetini yaptığı müddet süresince borçlanması takdirinde sandığa büyük bir külfet yük
lenmeden emsali ile eşit seviyede emekli maaşı alabileceği anlaşılmıştır. 

Terfi keyfiyetine gelince; aynı sebeplerle eşitliğin temini iktiza eylemekle beraber bu kanunun 
neşrinden önce muvazzaflık hizmetini er olarak yapmış olanların askerlik sürelerinin terfilerine sayıl
ması takdirinde Emekli Sandığına ve Hazineye tahmil edilecek malî külfetin her memur için ayrı ayrı 
hesaplanması müşkül ve karşılığının tahsili mümkün olamıyacağmdan kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten sonrası için bu faydanın temini uygun görülmüştür. 

'Bu gerekçede tesbit edilen esaslara göre; muvazzaflık hizmetlerini er olarak ifa eden memurların 
askerlikte gecen sürelerinin emekliliklerine sayılması hakkında hazırlanıp bağlıca sunulan 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa bir ek madde bir de geçici madde, bir fıkra eklen
mesine bir fıkranın değiştirilmesine mütaallik kanun teklifinin havalesi gereğince Bütçe Komisyo
nuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa takdirine karar verildi. yi 

Başkan Sözcü ! 

Kocaeli Aydın Adana Bolu 
(l Babaç N. Müren Y. Aktimur K. İnal 

Erzurum Gümüşane Ordu 
(i. Karaca N. Küçüker O. N. Hazinedar 
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MALİYİ] KOMlSVONUNUN DttfilŞTİRÎŞl 

5434 saı/ık Türkiye Cumhuriyeti Emekli bandığı Kanununa bir madde ile bir geçici madde, ve bâzı 
maddelerine fıkra eklenmesine veya fıkra değiştirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir. 

Ek Madde — Emekliliğe tabi vazifede bulunduktan sonra muvazzaf askerliğini er olarak yapmış 
bulunanlarla emeklilik hakkı tanınmış bir vazifeye ilk defa girenler veya çalışmakta olduğu vazi
fesi emekliliğe tabi hale getirilenler emeklilik ile ilgilendirildikleri tarihten itibaren altı ay içinde 
dilekçe ile T. C. Emekli Sandığına müracaat ederek istedikleri takdirde yalnız muvazzaf er olarak 
geçirdikleri süreler fiilî hizmetlerine eklenir. 

MADDE 2. — 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci bendine aşağıdaki «I» fıkrası ek
lenmiştir. 

i) Muvazzaflık hizmetini er olarak ifa eden iştirakçiler borçlanmak suretiyle (Çavuş, onbaşı 
ve Yedek Subay Okulunda muvaffak olamayıp er olanlar dâhil.) 

MADDE 3. — 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesine aşağıdaki «m» fıkrası eklenmiştir. 
m) Muvazzaf askerlikte geçen sürenin borçlandırılma suretiyle fiilî hizmetinden sayılmasını is-

tiyen iştirakçinin müracaat tarihinde almakta olduğu aylığın yüzde 14 ü hesabiyle bu süre tutarın-
ca borçlandırılır ve her ay ödemekte olduğu emekli keseneklerinden ayrıca aylıklarından yüzde 14 
kesilmek suretiyle tahsil olunur. 

MADDE 4. — 5434 sayılı Kanunun değişik onyedinci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 
ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

a) (a, b, c, d, e, m) fıkralarında yazılı olanlarla 125 nci maddede derpiş edilen kesenek ve 
karşılıkları aylık ücret ve tahsisatın tediyesi gününü takibeden günden başlamak üzere bir ay için
de; 

üçüncü fıkra : 14 ncü maddenin (a, b, c, ç, d, e, g, m) bendlerinde yazılı sandık varidatı ile «j» 
fıkrasında zikredilen 34 ve 38 nci maddeler varidatı ve 125 nci maddede derpiş edilen kesenek 
karşılıkları için kurumlarınca sandığa aylık bordra gönderilmez. 

Kurumlar bu gelirlerin bordroları yerine her takvim yılmdakini ihtiva etmek üzere şahsi 
emeklilik fişlerine kesinti yapıJldıkça tarihi de gösterilmek suretiyle bu çeşit varidatı kaydederler. 

MADDE 5. — 5434 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
Geçici madde — Muvazzaf askerliğini er olarak yapmış ve halen emeklilik hakkı tanınmış va

zifelerden bulunan iştirakçilerden bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına dilekçe ile başvuranların muvazzaf askerliklerinde er ola
rak geçirdikleri süreler borçlandırılmak suretiyle fiilî hizmetlerine eklenir. 

Bu hizmetlilerin her ay için bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte emeklilik keseneğine esas de
rece tutarlarının yüzde 14 ü Sandıkça adlarına borç kaydedilir. Bu borçlar geçici 66 nci mad
dedeki esaslar dairesinde ve yüzde 7 nisbetinde tahsil olunur. 

Çeşitli kanunlara göre borçlandırılmış bulunanların evvelki borçlanmaları ile bu maddeye göre 
borçlandırıJlacak müddetler toplamı on yılı geçemez. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 7, — Bu kanun hükümlerini Bakarlar Kurulu yürütür. 
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„ Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 13 . 9 .1963 

Esas No : 2/62, 2/145, 2/204, 2/360 
Karar No : 169 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi Kudret Bayhan ve üç arkadaşınım, 1111 sayılı Kanuna bir 
madde eklenmesi, Tokat (Mitlleltveıki'li H. Ali Dizman'm askerlik hizmetinin emeklilik ve terfiden sa
yılması, Cuımlhuriyet ıSenatosu İzmir Üyesi Hilmi Onat ve Aydın 'Milletvekilli ıMeihmet Yavaş/m 
Maaş Kanununa ek 4379, bunu tadil eden 5585 ve 6724 sayılı kanunlara bâzı maddeler- ilâvesi 
haıkkmdaki kanuni .'teklifi ile Konya Milletvekili Ahmet Gürlkan ve Ankara Milletvekili Ferhat Nuri 
Yıldırım'ın, .aynı konudaki ikamın .teklifi ve bu tekliflere dair ıMaHiye Komisyonu raporu Komisyo
numuza havale edilmiş olmakla ilgili Bakanlık temsilcileri hazır olduğu halde incelendi ve »görü
şüldü : 

5434 sayılı Kanunila kurulan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına, hangi kurumların tafbi 
olacağı ve bu «kurumlarda hanlği nevi Ihizımetlerde çalışanların ıSandılktan faydalanabileceği sözü 
geçen kanunun 12 nci ımaddesinıde gösterilmiş, borçlanma suretiyle emekli süresine eklenmesi ka
bul edilen hizmetler de kanunun geçici 65 nei maddesinde açıklanmıştır. 

Muvazzaf askerliğini er olarak yapanlar, daim î bir Ikadroda aylık ve ücretli durumunda bu
lunmadıklarından, Emekli Sandığı Kauıununun 12 nci maddesi şümulüne girmemektedirler. Bi
naenaleyh, bu hizmetlere doğrudan doğruya emek] i hakkı tanınım ası ve her ay ıkesenek kesilerek 
emekliliklerinin yürütülmesi ımüm'kün değildir. 

Emekli Sandığı Kanunu ile, borçlanması ika bul edilen hizmetler, esas itibariyle kanunun 12 nci 
maddesindeki prensibe mütenazır olarak aç]klanm l^ yani evvelice aylık ve ücretli !bir .kadroda 
geçtiği halde, emekli (hakkından faydalanamamış hizmetlere borçlanma hatokı tanınmış olduğun
dan, bu mahiyette bir hizmet olmıyan muvazzaf erlikte geçen hizmetlerin borçlanma şümulüne 
alınması da prensibe uygun bulunmamaktadır. 

ıDiğer taraftan, borçlanma muameleleri, Türkiye Cumhuriyeti Emekli "Sandığına en fazla malî 
külfet tahmil eden -hükümlerden bulunduğu yer^ v e yabancı uzmanların tetkikleri ile ıteısbit edil
miş bulunduğundan, bu 'hükümler meyanma esas itibariyle /borçlanma şümulüne girmiyen hizmet
lerin de dâhil edilmesi ve bu suretle memur ve hizmetli bir kütlenin borçlandırılmasının kabulü, 
Emekli Sandığının malî muvazenesini büsbütün bozacaktır. 

Kaldı ki, öteden beri ve hailen yürürlükte b u l u n a n mevzuata göre yapılan askerlik mükellefiyeti
nin bir mağduriyet olarak mütalâası ve bunun başka yollardan telâfisi için prensiplere aykırı bü
küm ihdası da doğru görülmemektedir. Bâzı iştirakçiler için mer'i mevzuata göre ınevcudolmıyan 
bir hakkın ihdası, sandığın diğer iştirakçilerinin v e dul ve yetimlerinin haklarının . ihlâlini ve 
geleceklerinin tehlikeye düşürülmesini intacedecegi de melhuzdur. 

E r olarak muvazzaf askerlik hizmetinin terfide sayılması hususuna gelince: 
Halen yürürlükte bulunan barem kanunları hükümlerine göre, üst dereceye terfi edebilmek için, 

ilgililerin bulundukları derece aylık ve ücretini ) yA fiilen almaları ve terfie ehil olduklarının tes-
bit edilmiş olması gerekmektedir. 

Yukarıda açıklandığı üzere, aylık ve ücretli bir kadroda geçmiyen ve teadülü bulunmıyan er 
olarak geçmiş hizmetlerin doğrudan doğruya veya borçlandırılmak suretiyle terfie sayılması da 
Barem Kanunu hükümlerine aykırı .düşmektedir. 

Aynı zamanda, er olarak geçen hizmetlerin * örfide nazara alınması ve bu suretle 250 - 300 bin 
civarında memur ve hizmetlinin aylık ve ücretlerinin-yükseltilmesi Devlet, Özel îdarc, Belediye vo 
İktisadi Devlet Teşekkülleri bütçelerine çok ağır bir malî külfet de yükleyecektir, 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 445 ) 
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Bu sebeple, tekliflerin personel rejimi dışında kabulü uygun görülmemiş, reddine karar veril

miştir. 
Raporumuz, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üsse re Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 

Ş. înal 

Artvin 
8.-0. Avcı 

Gümüşane 
S. Savacı 

İmzada bulunamadı. 

Maraş 
Muhalifim. 
E. Kaplm 

Başkan V. 
Balıkesir 

F. İşlimyeli 

Aydın 
0. Apaydın 

Hatay 
A. S. Hocaoğlu 

Sakarya 
N. Boyar 

Sözcü 
Ordu 

A. ff. Onat 

Aydın 
, t. Sezgin 

Konya 
/. Baran 

Siirt 
A. Yaşa 

İmzada bulunamadı. 

Trabzon 
A. Şener 

Kâtip 
Yozgat 

Söz hakkım mahfuzdur 
V. Uyar 

'Balıkesir 
A. A. Bölak 

Konya 
H. C. Yılmaz 

İmzada bulunamadı. 

Sivas 
M. Vural 

İmzada bulunamadı. 

M, MeolM ( S. Sayısı : 445 ) 



Dönem : 1 
Toplantı: 2 M Î L L E T M E C L İ S İ S. S a y ı s ı : 

Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fikret Turhangil ve üç arkadaşı
nın, Araasi ve Bina vergilerinin matrahlarına uygulanacak misiller 
hakkındaki 206 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra ve kanuna 
geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân 

komisyonları raporları (2/257) 

C. Senatosu Başkanlığına 

ArazLve bina. vergilerinin matrahlarına uygulanacak misiller hakkındaki 206 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesinin tatbikatında görülen yanlışlıklar sebebiyle mezkûr maddeye bir fıkra ve kanu
na geçici bir madde eklenmesi hakkında hazırlanan kanun teklifi ve gerekçesi ilişik olarak sunul
muştur. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerinizi saygı ile arz ve rica ederiz. 

C. S. Aydın Üyesi C. S. Niğde Üyesi C. S. Tunceli Üyesi C. S. Kırklareli Üyesi 
F. Turhangil K. Baykan M. A. Demir A. N. Arı 

GEREKÇE 

3 . 1 . 1961 tarihli ve 206 sayılı Arazi ve Bina vergilerinin matrahlarına uygulanacak misil
ler hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi hükmü, 1 . 3 . 1961 tarihinden sonra inşası bitirilen bi
naların, bina, apartman ise daire sahiplerinin, 1837 sayılı Kânunun 6 ncı maddesi gereğince 2 ay 
içinde gerekli beyanda bulundukları, binalarını veya dairelerini mesken olarak kullandıkları tak
dirde 3 yıllık muafiyetin 10 yıl olarak uygulanacağını âmirdir. 

Bu nevi muafiyetler, kanunen bina ve apartman inşa eden şahsa bir daire almak üzere mua
fiyet tanımaktadır. Kanunun ruhu mesken ihtiyacını temin ve meskensiz vatandaşları mesken sa
hibi etmeye matuftur. 

Tatbikatta birçok şahıslar muhtelif banka kredileri temin etmek suretiyle inşası biten ve henüz 
kiraya verilmiyen yeni apartman dairesi sahibi olmak için uzun yıllar maddi "külfet altına girmek • 
suretiyle mal sahibi olmak ve ailesini malî hayatında bir meskene sahip kılmak isterken kendi
sinden birkaç ay evvel aynı şartlar altında bina sahibi olanla malî külfet bakımından farklı bir 
sisteme tâbi olması hak ve vergi adaleti ile kabili telif bulunmamaktadır. Tatbikatta, kooperatif 
idare heyetleri veya apartman inşa ettiren şahısların ilk defa ilerde mesken olarak istemek kaydı 
ile apartman dairelerinin temini için yaptıkları müracaatların, kooperatif ortakları veya dairele
rin sonraki mâlikleri için de muteber sayılması ve 10 yıllık muafiyetten istifade ettirilmesi müna
kaşa kabul etmez bir hakikattir. 

Halen yapılmakta olan kanuni tatbikat, kooperatif ortakları veya T. Emlâk Kredi Bankasından 
mesken kredisi alarak daire sahibi olmak istiyen ve alan kimseleri son derecede mağdur etmekte 
ve vergi sosyal adaletini zedelemektedir. 

Yanlış tatbikata son verilmek maksadiyle işbu kanun teklifini arz eyleriz. 
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Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 15 . 10 . 1962 

Karar No. : 106 
Esas No. : 2/257 

Yüksek Başkanlığa 

12 . 6 . 1962 gün Kanunlar Müdürlüğü 2337 sayı ile Kanunlar Müdürlüğünden havale buyu-
rulan, Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fikret Turhangil ve 3 arkadaşının, Arazi ve Bina vergi
lerinin matrahlarına uygulanacak misiller hakkındaki 206 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fık
ra ve kanuna geçici bir madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifi tetkik ve müzakere olundu; 

Arazi ve Bina vergilerinin matrahlarına uygulanacak misiller hakkındaki 206 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesinin ilk fıkrasiyle 1 . 3 . 1961 (dâhil) tarihinden sonra inşası bitirilen binaların 
(bina apartman ise dairenin) sahiplerine mesken olarak kullanılması halinde 1837 sayılı Kanunun 
değişik 4 ncü maddesinde yazılı üç yıllık muafiyetin, aynı kanunun 6 ncı maddesindeki beyan 
zamanında yapılmak kaydiyle, 10 yıl olarak uygulanacağı ve bu binalardan aynı süre içinde 
Müdafaa ve Buhran vergilerinin de almmıyacağı hükme bağlanmış bulunmaktadır. 

Malûm olduğu üzere; 206 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin şevkinde maksat, daha ziyade 
lüks inşaatı teşvik eden ve iktisadi gelişme bakımından ehemmiyeti münakaşa kabul etmiyen ser
maye piyasasını, millî ekonomi bakımından faydası çok cüzi ve âtıl bir yatırım şekli olan, lüks 
ve pahalı bina inşaatına yönelten 6188 sayılı Kanunun 13 ncü maddesini yürürlükten kaldırarak 
lükse kaçmıyan sosyal mesken ihtiyacını temin ve meskensiz vatandaşları mesken sahibi etmek 
ve bunlara nispî bir vergi kolaylığı sağlamaktır. 

Memleketimizde hakiki şahıslar tarafından bizzat şahsi mesken ihtiyacını karşılamak maksa-
diyle bina inşası, inşaat maliyetinin yüksekliği sebebiyle, banka kredisi temin edilse dahi mahdut 
miktarda kalmakta daha ziyade kooperatif teşkili veya mevcut inşaat kooperatifleri veya müte
şebbisleri tarafından yapılan apartmanların, irtifak hakkı tesisi suretiyle ve bankalardan temin 
edilen (kredilerle, bir dairesi »aıtmalınımak suretiyle bu malksada ulaşılmaya çalışılmaktadır. 

Halbuki; tatbikata konuları 206. sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin birinci fıkrasının sarih 
hükmü karşısında, ıgerek hakiki ve gerekse hükmi-inşaat müteşebbisleri tarafından inşa edilen 
binalar (Ibina apartman ise daireler) hakkında, ilk sahiplerince zamanında beyanda bulunulmasını 
ve bizzat im esken ittihaz edilmediğinden veya edıloımiyoeeğiniden 1837 sayılı 'Bina Vergisi Kanu
nuna göre ıgeçici 3 yıillık bina vergisi ınualfiyetinin tesis edilmesini mütaakıp, kiraya verülımedeıı 
satılması ve satmalanlarca da ve bizzat mesken ittihaz olunması (halinde, müesses 'muafiyetin 10 
yıla çıkarılması ımıümkün lolamamatktadır. 

Diğer taraftan; gerek hakiki gerekse hükmi şahıslar taraflından inşa edilip de ımesıken sahibi 
olmak istiyen vatandaşlara satılın ad a.n ve onlarca mesken ittihaz edilmeden kiraya verilen binalar 
(bina apartman ise daireler) 'hakkında rtatbik edilmiş 'bulunan (muamelenin devam edip eıtmiyeceği 
hususu açık kalmakta ve maddenin birinci fılkrasma ınâtuf olduğu zeha'bını uyandıran ikinci 
fıkrasına dokunulmaktadır. 

Yukarda da açıklandığı üzere, maksat vatandaşı bizzat oturacağı imeyken sahibi etmek ve 10 
yıl gilbi bir müddetle nispî ,bir vergi kolaylığından faydalandır m aktaki ur. Bu itibarla, söz konu
su verigi ıkolaylığınm sadece yeni ibir meskene sahip olacak kimseye inhisar ettirilmesi diğer ta
raftan da özel idarelerin önemli gelir kaynağını teşkil eden bu vergiden her' (halükârda (mahrum 
bırakılmaması gerekmektedir. Esasen 206 sayılı Kanunini toplu olarak tetlkilkimden de duranımın 
böyle olduğu açıkça anlaşılmaktadır. 

M. Meclisi ( S. Sayua : 443 ) 
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Bu sebeple; 3 ncü maddeye eklenmesi teMif olunan frkraya «başkasına kiraya verilmeden» 

kelimelıerinin ilâvesinden sonra 'bir fıkra eklenmiş ve bu şekilde dördüncü fııkra haJlin'e gelecek olan 
eski ikinci fıkra, bu .maksada aııuvazi olarak, değiştirilmiş ve eklenmesi derpiş olunan gieçici 
madde de ilâve edilen ve değiştirilen fıkraları "kavırıyacak hale getirilmiştir. 

Kanun teklifinin yufkardaki (gerekçeye uyguun bağlı değiştiri metninin kabulüne ve havalesi ge
reğince 'Bütçe Komisyonuna tevdi huyıırulımak üzere Yüksek 'Başkanlığa sunulmasına karar ve
rildi. 

Başkan (Başkan V. 
Kocaeli Muş Bolu Erzurum 

C. Babaç S. Mutlu K. tnal , G. Karara 

Oümüşane Manisa Ordu 
N. Küçüker T. Yakut O. N. Hazinedar 

Kütahya 
A. Erbek 

İmzada bulunamadı 

M, İffeti* ( S. SfcyiBi : 44&) 



— 4 — 
C. SENATOSU AYDIN Ü\rESl FİKRET TUR-
HANGİL VE ÜÇ ARKADAŞININ KANUN 

TEKLİFİ 

Arazi ve Bina vergilerinin matrahlarına uygula
nacak misiller hakkındaki 206 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesine bir fıkra ve kanuna geçici bir 

madde eklenmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 3 . 1 . 1961 tarihli ve 206 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesinin birinci fıkrası 
sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Bina ve apartman dairelerinin ilk sahipleri 
veya kooperatif idare heyetlerince zamanında 
yapılan müracaat, sonraki malikler ve ortaklar 
için de muteber olup, mesken olarak kullanılmak 
şartiyle muafiyet 10 yıl olarak uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun 3 ncü mad
desine eklenen 2 nci fıkra hükmü 1 . 3 . 1961 
tarihinden bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar inşası bitirilen binalar ve apartman daire
leri hakkında da uygulanır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

•MALİYE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Arazi ve Bina vergilerinin matrahlarına uygula
nacak misiller hakkındaki 206 sayılı Kanjınun 
3 ncü maddesine iki fıkra ve kanuna geçici bir 
madde eklenmesi ile dördüncü fıkrasının da 

değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 3 . 1 . 1961 tarihli ve 206 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesinin birinci fıkrası 
sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve ikinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bina ve apartman dairelerinin, başkasına ki
raya verilmeden, ilk sahipleri veya kooperatif 
idare heyetlerince zamanında yapılan müracaat 
sonraki malikler ve ortaklar için de muteber 
olup, sahiplerince mesken olarak kullanılmak 
şartiyle, muafiyet 10 yıl olarak uygulanır. 

Ancak; 1 . 3 . 1961 (dâhil) tarihinden son
ra inşası bitirilip de kiraya verilen binaların (bi
na apartman ise dairelerin) bilâhara satılması 
halinde, müesses 3 yıllık muafiyet 10 yıl olarak 
uygulanamaz. 

Mülga 5228 sayılı Kanunun 7 nci ve 6188 sa
yılı Kanunun mülga 13 ncü maddeleri gereğince 
muafiyetten istifade binalann (bina apartman 
ise bir veya birkaç dairesinin) kısmen veya tama
men meskenden gayrı bir maksada, bu madde
ye göre muafiyetten istifade eden binaların (bi
na apartman ise dairenin) kısmen veya tama
men sahibinin ikametinden başka bir maksada 
tahsisi halinde, 1837 sayılı Kanunun 7 nci mad
desinin 1 nci fıkrası hükmü baki kalmak şartiy
le, 10 yıllık muafiyetleri düşer. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun 3 ncü mad
desine eklenen iki fıkra ile değiştirilen dördün
cü fıkra hükmü 1 . 3 . 1961 (dâhil) tarihinden 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar in
şası bitirilen'binalar ve apartman daireleri hak
kında da uygulanır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

M. Meclisi (S. Sayın s 448 } 
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: • ? ' . • ' • Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

•Millet Meclisi 
Bütçeme Plân Komisyonu 14 .9 .1963 

Esas Nö. 2/257 
Karar No: 175 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş buluman «Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fikret Turman-
g'il've* üc-afnkadaşınin, Arazi ve Bina vergilerinin matrahlarına uygulanacak misiller hakkındaki 
206 sayılı •' Kanunun 3 neü maddesine bir fıkra ve ıkanuna geçici bir madde eklenmesi hakkımda
ki kanun teklifi» ilgili Hükümet temsilcilerimin 'de iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi : 

206 ^ayih' Kanunun 3 ncü'maddesinde, «1 Mart 1961 (dâhil) tarihinden sonra inşası bitİTİllerı 
binalarım, (bina, apartman halinde ise dairenin) sahiplerince mesken olarak kullanılması halimde 
1837 say ılf Katı unun değişik 4 ncü (maddesinde yazılı 3 yıllık muafiyet, aynı kamunun 6 nıeı mad
desindeki beyan zamanında yapılmak kaydıyle,lO yıl •• olarak uygulanır ve bu binalardan aynı 
süre içinde- Müdafaa ve Buhran vergileri de alınmaz...» denilmektedir. 

Bu maddenin fatibikaitta bâzı yanlış anlamalar dolayısiyle tereddüde düşüldüğü görüldüğüm
den işbu ikanun teklifi hazırlanmıştır. Hakikatte kanun teklifinin ulaşmak istediği' gaye Mali
ye BakaMığı Gelirler Genel Müdürlüğünün 27701-87/26380-57 sayılı ve 29 Temime 1963 tarihli 
genelgesi ile sağlanmış bulunmaktadır. 

Genelgenin ân<a hatları şunlardır : Hitamı inşadan itibaren '1 aylık kanuni süre içinde beyan
namesi verilen ve sahibi tarafından (ister binayı yaptıran sahibi> tarafından, isterse başkasına 
satılarak, satmalan şahıs tarafından, mesken olarak kullanıllnrası halinde) mesken olaraik kuir 
1 anılmaya başlandığı teshil. olunan binaya, bina apartman ise.'daireye, doğrudan doğruya 10 yıl
lık muafiyet uygulanacaktır. 

İnşası biten ve 2 aylık kanuni süre zarfında 'beyannamesi verilen, fakat sahibi tarafından he
nüz .mesken .olarak kullanılmaya başlanılmamış olun ası sebebiyle 3 -yıllık muafiyet tamnnan bir 
bina, veya daire, mezkûr 2 .aydık müddet geçmeden veya geçtikten sonra sahibi tarafından mes
ken olarak kullanılmaya başlanır ve bu durum ilgili şahıs .tarafından vergi dairesine bildirilir ve
ya vergi dairesince yoklama ile tesbit olunursa müesses 3 yıllık."muafiyet 10 yıl olarak uygulana
caktır. . 

İki aylık süre zarfında ilk sahibi tarafından hitamı inşa beyannamesi verilen ve satışa hazır 
bir vaziyette boş olması sebebiyle 3 yıllık muafiyet tesis olunan bir binayı veya bina apartman 
ise daireyi, 2 aylık süreden sonra satmalan bir kimse boş olarak.satınalmış olduğu bu yeri bizzat 
mesken olarak kullanmıya başlar ve durumuda vergi dairesine 'bildirir veya vengi dairesi yok
lama ile tesbit ederse yine müesses 3 yıllık muafiyet 10 yıl olarak uygulanacaktır. 

Şu kadar ki, Eamanmda beyannamesi verilmekle 'beraber to'oş olması sebebiyle değil de başkası
na kiraya verilmesi sebebiyle 3 yıllık muafiyet (verilmiş bina veya apartman dairelerini satm
alan kimseler, bu yerleri satmaldıkları tarihten itibaren mesken olarak kullanmaya başlasalar da
hi artık bu gibi yerler için müesses 3 yıllık muafiyetin .10 yıl olarak uygulanması balhis konusu ola
nı uyacaktır. ^ 

înşaat kooperatifi erinde de durum aynı olacak, yâni hitamı inşadan itibaren 2 ay 'zarfında tev
zi edilememesi sebebiyle kooperatif hükmî şahsiy etince beyannamesi verilip boş olmaları dolayı
siyle 3 yıllık muafiyet tesis olunan binalarını, bilâhara teslim alan ortakların, bu (binalarını (bina 
apartman ise dairelerini) mesken olarak kullanmaya başlarlar ve durumu da vergi dairesine bil
dirirler veya vergi dairesince yoklama, ile tesbit olunursa, keza, evvelce müesses 3 yıllık muafi
yet 10 yıl 'olarak uygulanacaktır. 

Tapu Kanunun 6217 sayılı kanunla değiştirilen 26 ncı maddesiyle, müşterek /bir arsanın his
sedarları arasında bunlardan birinin veya bir kaçının o (gayrimenkul üzerinde inşa edilecek bi-

M. Meclisi... /.':*> (« . Sayısı : 443 ) * 
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nanın muayyen bir katından veya dairesinden yahut müstakillen istimale elverişli ibir bölümün
den münhasıran istifadesini temin ıgaıyesiyle, Medeni (Kanunun '753 ncü maddesi hükümlerine göre 
irtifak hakka tesisine cevaz verilmekte ve !bu suretle o gayrimenkule sahibolanlar o ıgayrimenku-
lün bir dairesinde veya bölümünde oturm-ak hakkına salhibıolmaktadırlar. Bu itibarla tesis -edilen 
irtifak hakkı ile hissedarlardan her (biri inşa edilen apartmanın muayyen dairelerinin şahsa» sa
hibi durumunda olacaklarından, inşaatın 'bitiminde bu hissedarların süresi içinde 'müştereken ve
ya münferiden verecekleri hitamı inşa beyannameleri muJtelber ve kâfi addedilecek ve bu 'beyan
namelere müsteniden ımuatfiyet tesis olunacaktır. 

İlgililer tarafından hitamı inşa'beyannamelerinin kanunen tâyin edilen süre içinde verilip ve« 
rilmediği hususunun tesbitinde, ileride melhuz bulunan ihtilâfları önlemek maJksadiyle, vengi dai
resince görevlendirileceık ımemur taraflından yapılacak ıtesbitin, ımükdlefîn, ilgili memurun ve kom
şularından tanınmış bir şahsın isim ve soyadlarını, imzalarını ve açık adresleri ile mesleklerini 
ihtiva edecek şekilde düzenlenecek tutanaklara müstenidolması lâzımgelir. Ayrıca ilgililer tara
fından verilen hitamı inşa Ibeyannamelerinin de bunların verildiği tarihten itibaren en kısa za
manda muameleye konularak yoklamalarının yapılması ve tutanaklarının tutulması kabeder. 

Bu esaslara muhalif olarak tesis edilmiş olan muamelelerin (evvelce itiraz edilerek 'komisyon
larca ve nihayet ıDanıştayca muafiyet verilmemesi suretiyle kesinleşmiş olanlar hariç), usulü dai
resinde ıslâhı cihetine ıgidilmesi ieabeder.» 

Bu durum .muvacehesinde ıgaye hâsıl olduğundan kanun tedvinine lüzum görülmemiş ve bu se
beple teklif reddedilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek (Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 
Ş. t nal 

Ankara 
M. Ete 

İmzada bulunamadı 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Siirt 
A. Yaşa 

İmzada bulunamadı 

Başkan V. 
Balıkesir 

F. îsUmyeli 

Hatay 
A. 8. ffocoağlu 

Konya 
R. özal 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

Sözcü 
'Ordu 

A. H. Onat 

îçel 
S. Kutlay 

Maraş 
Muhalifim 
E. Kaplan 

Trabzon 
A. Şener 

Kâtip 
Yozgat 
V. Uyar 

Kars 
K. Okyay 

Mardin 

§. Aysan 
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Toplantı 2 M İ L L E T M E C L l S l S. Sayısı : 4 4 1 

Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nın. 1108 
sayılı Maaş Kanununun 1559 sayılı Kanunla muaddel 2 nci ve 3041 
sayılı Kanunla muaddel 13 ncü maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali De-
mir'in 1108 sayılı Maaş Kanununun bâzı maddelerini değiştiren ka
nun teklifi ve Maliye ve Plân Komisyonları raporları (2 /95 , 2 /96) 

Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nın, 1108 sayılı Maaş Kanununun 
1559 sayılı Kanunla muaddel 2 nci ve 3041 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü maddelerinin değişti

rilmesi hakkında kanun teklifi (2/95) 

. Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

1108 sayılı Maaş Kanununun 1559 sayılı Kanunla muaddel ikinci ve 3041 sayılı Kanunla mu
addel 13 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair olan kanun teklifi ile esbabı rnucibesi ilişikte su
nulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımla rica ederim. 
16 Ocak 1962 

Cumhuriyet Seenatosu 
Kastamonu Üyesi 

A. N. Tuna 

MUCİP SEBEPLER 

788 sayılı Memurin Kanununun 78 nci maddesiyle, her memura azimet ve avdet günleri hariç 
senede bir ay izin verilmekte olduğu ve hastalıkları halinde yine hizmet müddetlerine göre iki 
seneye kadar izin hakları tanınmış bulunduğu halde ücretli memurlar için senelik izin 
müddeti, 1108 sayılı Maaş Kanununun 13 ncü maddesiyle, gidiş ve dönüş günleri dâ
hil âzami 15 gün olarak kabul edilmiş ve hastalık halinde de yalnız iki ay mezun addedil
meleri ve iki aydan fazla devam eden hastalıklarında ücretlerinin ve vazifeleriyle ilişiklerinin ke
silmesi hükmü vaz 'edilmiştir. ' 

Bundan başka 1108 sayılı Maaş Kanununun 2 nci maddesiyle maaşlı memurların tâyin ve na
killerinde tanınmış olan 15 günlük müddet ücretli memurlar hakkında tatbik edilmemekte ve 
ücretli bir memur bir yerden başka yere nakledildiğinde eski memuriyet mahallinden hareketle 
yeni memuriyet mahalline vâsıl oluncaya kadar yolda geçen müddete ait ücreti kesilmektedir. 

Bugünkü mevzuata göre maaşlı ve ücretli memurlar tâyin ve terfilerinde aynı hüküm ve esas
lara tâbi olduğuna ve bunlar için emeklilik hakkı da tanınmış bulunduğuna göre, 788 sayılı Kanu
nun senelik ve hastalık izinlerine mütaallik hükümlerinin ve 1108 sayılı Kanunun, tâyin ve nakil-
lerdeki 15 günlük mehile mütedair ikinci maddesi hükmünün 3656 sayılı Kanunun 19 ncu mad
desi şümulü haricinde ve dâhilinde bulunan ve aynı kanunun 6 nci maddesi hükmüne tevfikan 
ücretle istihdam edilenlere bilûmum ücretli memur ve hizmetlilere teşmili adalet ve nasfet kaide
lerine daha uygun görülmektedir. 
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C. SENATOSU KASTAMONU ÜYEŞl AHMET NUSRET TUNA'NIN KANUN TEKLİFİ 

1108 sayılı Maa§ Kanununun 1559 sayılı Kanunla muaddel ikinci ve 3041 sayılı Kanunla muaddel 
13 ncü maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 1108 sayılı Maaş Kanununun 1559 sayılı Kanunla muaddel ikinci ve 3041 sa
yılı Kanunla muaddel 13 ncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 2. — Yeniden veya naklen bir mahalle tâyin kılınan memur ve ücretlilerle 3656 sayılı 
Kanunun 19 ncu ve 6 ncı maddesine tabi hizmetliler, memuriyetlerinin tebliğ tarihinden itibaren 
âzami 15 gün zarfında o mahalle hareket etmeye mecburdurlar. 

Tahvilen tâyin olunup muayyen seyahat müddeti zarfında memuriyeti mahalline muvasalat 
edenlere nakli tarihinden muvasalatı tarihine kadar sabık maaş ve tahsisatı ücretleri tam olarak 
kadro tasarrufatmdan tesviye olunur. Her ne sebeple olursa olsun muayyen müddetle mahallî 
memuriyetine muvasalat etmiyenlere yolda geçen fazla günler için maaş ve ücret verilmez. 

Ancak, nakil ve tahvil edilen memur, ücretli ve hizmetlilere harcırah tediye emri verilmeksi
zin memuriyetleri tebliğ edilemez. Şu kadar ki, harcırahsız ve müstahak olduğu harcırahın bir 
kısmı ile gitmeyi rızalariyle kabul edenler bu hükümden müstesnadır. 

Madde 13, — Ücretli memur ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine tabi hizmetliler hakkın
da 788 sayılı Kanunun 78 ve 84 ncü maddesi hükümleri aynen tatbik ojunur. 

1076 numaralı Kanunun 14 ncü maddesine göre hazarda talim ve manevra için çağırılan ihtiyat 
subay ve askerî memurlar da bu müddet için mezun sayılarak ücretleri dairelerince tam olarak 
verilir. 

Vazife esnasında bir kaza neticesinde hastalanarak vazifesi başına gelemiyenlerin ücretleri 
hakkında memurin gibi muamele olunur. 

Mukavelename ile istihdam olunanlar bu hususta mukavelenamelerindeki şeraite tabidirler. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden itibaren meriyete girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 1108 sayılı maaş Kanununun bâzı 
maddelerini değiştiren kanun teklifi (2/96) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

1108 sayılı maaş. Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair olan kanun teklifi ile ge
rekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımla arz ve rica ederim. 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 

Mehmet Ali Demir 

G E R E K Ç E 
3656 sayılı Kanunun 19 neu maddesine ve 3659 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine tabi ücretliler 

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ücretlileri, Şeker fabrikaları ücretlileri v. s. bütün ücret
liler bütçenin (D) cetvelinden ücret aldıkları halde hususi kanunlarla biribirlerinden farklı durum

dadırlar. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 441 ) 
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1. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ücretlileri ölüm yardımı, senede bir ay izin ve tedavi 

ücreti ve çocuk zammı almaktadır. 
2. 3659 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine tabi ücretlilerde bir ay izin, tedavi ücreti, hattâ 

ailelerine tedavi ücretti almaktadır. 
3. Buna mukabil 3656 sayılı Kanunun 19 ucu maddesine tabi ücretliler senede 15 gün izin 

2 aya kadar hastalık izni almakta çocuk zammı tedavi ücreti gibi haklardan istifade edememekte
dirler. Hattâ Maliye Bakanlığının kanunda yeri olmadığı halde hükmü karakuşi bir izahnamesiyle 
mazeret izninden dahi muaf tutulmaktadırlar. Ayrıca maaştan ücrete geçen bir memurun emekli 
keseneği normal olarak 3 yılda bir artmakta olmakla beraber yine Maliye Bakanlığının hükmü kara
kuşi bir karariyle bunlar maaşa dönmek istedikleri takdirde müktesep hakları olan emekli kese
neği karşılığı olan, maaşa geçememekte ve ancak maaşı bıraktıkları aylıkla tekrar maaşa geçiril
mektedirler. 

Bu haller aynı (D) cetveli ücrete tabi memullar arasında ikilik yaratmakta ve memurların kıs
mı küllisini teşkil eden ücretlilerin huzursuz olmalarını sağlamaktadır. 

Bu kanun tasarısı bu gibi haksız karar ve kanunları düzeltmek amaciyle hazırlanmıştır. 

C. SENATOSU TUNCELİ ÜYESÎ MEHMET ALÎ DEMİR'ÎN KANUN TEKLİFİ 

1108 sayılı maaş Kanununun bâzı.maddelerim değiştiren kanun teklifi, 

MADDE 1. — 1108 sayılı maaş Kanununun 13 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
a) Ücretle müstahdem olanlara senede âzemi bir ay izin verilir. 
b) Ücretle müstahdem olanlara (raporla taayün eden hastalıklardan dolayı) hizmet sene

lerine göre, 788 sayılı Memurin Kanununun 84 ncü maddesindeki yazılan esaslar dahilinde me 
zuniyet verilir. 

c) Ücretlel müstahdem olanlara mecburi sebeplere ve meşru mazeretlerine göre senede 15 
güne kadar izin verilebilir. 

d) 1076 sayılı Kanunun 14 ncü maddesine göre hazarda talim ve manevra için' çağrılan ücretle 
müstahdem, yedek subay ve askerî memurlar da bu müddet için mezun sayılır. 

e) Vazife esnasında bir kaza neticesinde hastalanarak vazifesi başına gelmiyemlerin ücretleri 
hakkında memurin gibi muamele olunur. 

f) Anlaşma ile istihdam olunanlara izinleri ioin anlaşma hükümleri gereğince işlem yapılır, 
g) a, b, c, d, e maddeleri gereğince mezun addedilen ücretli müstahdemlerin ücretleri tam 

olarak ödenir. 
MADDE 2. — 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine tabi ücretliler maaşlı bir kadroya geç

mek istedikleri takdirde T. C. Emekli Sandığına kesilen emeklilik aidatı karşılığı maaşa geçe
bilirler. . 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinden itibaren muteberdir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

M. Meclisi ( S. Sayışa : 441 ) 



4 
Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 25 . 4.1962 
Esas No. 2/95, 2/96 

Karar No. 32 
Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli üyelerimden Mehmet Ali Demir'in, 1108 sayılı Maaş> Kanunu
nun 'bâgı' maddelerinin değiştirilmesine mütaallik Kanunllar Müdürlüğü 23 .1 .1962 tarih ve 2/9G 
sayı ile havale buyurülan kanun teklifi ile aynı mahiyette bulunduğu (anlaşılanCumhuriyet Se
natosu Kastamonu üyelerinden Ahmet Nuısret Tuna'nın, Kanunlar Müdürlüğü 19 .1 .1962 gün 
ve 2/9,5 sayılı ile havale buyurülan kanun teklifi 'birleştirilerek tetkik ve müzakere olumdu. 

788 sayılı Memurin Kanununun birimci maddesinde memur «Kendisine Devlet hizmeti tevdi 
oluman ve ^sicilli mahsusunda mukayyet olarak umumi veya hususi bütçelerden maaş allan kim
selere memur demir.», müstahdem ise «Devlet işlerinde ücretle kullanılan ve memurin sicilin
de 'mukayyet 'bulunmıyan, memurum hukuk ve saHâhiyetinden .müstefit oüamıyan kimseye müs
tahdem. denilir.» diye tarif ol/ummuştur. 

788 ısayılı Kamumum 4 ncü /maddesinde ise memur ve müstahdem olabilme ş artıları sayılmakta 
ve müstahdemler için Türk olmak, âmme hizmetinden /mahrumiyete mahkûm olmamak, iyi ah
lâk sahibi ve yüz kızartıcı ibir suçla veya alelıtlak ağır hapisle mahkûm bulummamak, sâri has-
taHıklara müptelâ olmamak şartları kâfi görülmektedir. 

3656 sayıllıı Kanunun. 19 ımcu maddesi müteferrik müstahdem unvanı 'altında memur olmıyan 
ücretlileri saymıştır. Bunlar : Odacı, kolcu, bekçi, evrak müvezzii, gemi mürettebatı, ücretli, 
aüdatlı tahsildar, daktilo, steno gibi müstahdemlerdir ki, 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi
nin son fıkrasında yazıldığı veçhile. Bütçe Kanununa bağlı «D» cetvelinde ücretler takdir olu
nur. Ayrıca 'muvakkat müddetlerle ifası icabeden ve daimî mahiyet arz etmiyen hizmetlerin 
karşılığı 'bütçe kanumla-rına bağlı «E>> cetvelleri ile alınacak kadrolarla temin olunur. 

3659 sayılı Kamumum 10 mcu maddesinde ise1 muvakkat veya müteferrik müstahdemlerin ve 
aıldlûmum işçi, usta, uıstabasıllarım 'bu kanunun hükü mil erine tabi tutulmadığı tesbit edilmiştir. 

Maaş veya aylık ücret karşılığımda Devlet hizmeti ifaı edenler ile Devlet dairelerinde mu
vakkat ve müteferrik müstahdem sıfatiyle daimî "bir iş yapanların' yekdiğerlerine karıştırılmala
rı ve aynı haklara (sahip bulunmaları caiz olamaz. 

Ancak hasta Ziraat Bakanlığı olmak üzere bâzı Devlet daire ve müesseselerinde yaptıkları 
hizmet itibariyle ücretli memur durumunda 'Oldukları halde .kadroları bütçenin «D» cetveline 
alınmış ve müteferrik müstahdem durumunda kalmış olanların durumlarını ıslah için kanun 
tedvinine lüzum, bulunmadığı meticesime varılarak her iki kanun teklif inin de reddine ve işbu ka
nuni 'tekliflerinin havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Riyaset Ma-
kamiınıa, sunulmıasına oy birliği ile karar verildi. 

Maliye Koni. 
Başkamı Başkanvekili Kâtip 
Koca elli Muş Ağrı Adana 

O. Babaç, S. Mutlu N. Güngör Y. Ahtimur 

Oümüsamc Kütahya Ordu 
K. Küçük er A. Erbek O. N. Hazinedar 

Bolu Erzurum 
K. İnal G. Karaca 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 441 ) 
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No: 2/95, 2/96 
Karar No: 176 

U . 9 . 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nm 1108 sayılı Maaş Kanununun 
1559 sayılı Kanunla değiştirilen 13 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkındaki, Cumhuriyet Sena
tosu Tunceli Üyesi M. Ali Demir'in aynı kanuna bâzı hükümler ilâvesi hakkındaki teklifleri ilgili 
Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle incelendi ve görüşüldü : 

Kanun teklifleri ücretli memurlara da maaşlılar gibi tâyinlerini mütaakıp 15 günlük işe başla
ma hakkı tanınması, hastalık ve yıllık izinlerin memurlara tanınan miktarlara çıkarılmasını hedef 
tutmaktadır. 

Mer'i mevzuattaki ücretli memurlar statüsü muvacehesinde teklifin kabulünün yerinde olamıya-
cağı, yeni personel rejiminde nakdî statü bakımından daimî hizmetlilerin de maaşlı memurlar kate
gorisine alınmaları prensibi mevcut bulunduğu, 15 milyonluk portesi olacağı mülâhazalariyle teklif 
komisyonumuzca uygun görülmiyerek reddedilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
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Kırşehir 
A. Bilgin 

Siirt 
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Balıkesir 

F. îslimyeli 
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Toplantı : 2 M t L L E T M E C L İ S İ S. Sayi*l : 

Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın, 237 sayılı Ta
şıt Kanununun 4 ncü maddesine göre makam hizmetlerine tahsis edi
len taşıtları gösteren (2) sayılı Cetvelde değişiklik yapılması ve 7 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Plân 

Komisyonu raporu ( 2 /78 ) 

28 . 12 . 1961 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

237 sayılı Taşıt Kanununun 4 ve 7 nci maddelerinde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun teklifim gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

G-ereğine müsaadelerinizi saygı ile rica ederim. 
Artvin C. Senatosu Üyesi 

F. Alpaslan 

•0- E R E K Ç E 

237 sayılı 5 . 1 . 1.901 tarihli Taşıt Kanununun 4 ncü maddesinin makam hizmetlerine tah* 
sis edilen taşıtları gösteren (2) sayılı cetvele, bu cetvelin 22 nci sırasında yer alan (il vali
leri) nden sonra (Ankara, İstanbul ve İzmir C. savcıları) ve 24 ncü sırasında yer alan (kay
makamlıklar) dan sonrada (adalet daireleri - kulanılması zaruri olan taşıtların adedi, cinsleri 
ve müddetleri Bakanlar Kurulunca belirtilir) kayıtların ilâvesine ve ayrıca 7 nci maddenin 
4 ve 5 nci fıkralarına 'memur, subay ve hizmetliler ibarelerinden sonra (işçiler) ibaresinin 
konulmasına lüzum ve zaruret vardır. 

Hâkim olmasına çalışılan yeni Anayasanın ruhu esasen bir üçüncü kuvvet olan adalet 
mekanizmasının, hususiyle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi çok merasime iştirak ve bizzat vakıa
ya el koymayı gerektiren illerimizdeki C. Savcılarına behemahal birer taşıt tahsisi lüzumu
nu ortaya koymaktadır. 

Bu yerlerde, adlî bakımdan C. savcılarının emirlerinde bulunan emniyet müdürlerine taşıt 
tahsisini gerektiren sebeplerin tamamı, C. savcıları için de fazlasiyle varit olduğu gibi, taşıt 
verilmemesinden mütevellit mahzurlar da alabildiğine çoktur. Evvelâ temsil mevzuunda mil
letçe arzulanan bir vaziyetin ihmal edilmekte olduğu görülerek bundan üzüntü duyulmakta
dır. Birçok ehemmiyetli vakıaya geniş tecrübeleriyle ışık tutma kudret ve kabiliyetinde ola
cak bu yerler C. savcılarının bizzat işe el koymaları imkânsız hal aldığı için beklenmiyen ne
ticelerle karşılaşmak ve umumi sızlanma ve şikâyetlerin vukuu mukadder olmaktadır. Ve 
nihayet bu yerler C. savcıları, âdeta mahiyetlerindeki emniyet müdürlerinden istianede bulu
nur hale düşmektedirler. Bunun sonunda da vatandaşın hukukunu kamu adına takip imkânı 
kalmamaktadır. 
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Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek imkânların elverdiği nisbette ve mutlak ihtiyaç için

de bulunan C. (Savcılıklarına 'birer taşıt tesM de hem sürat istiyen adaletin tecellisine yardım
cı olacak hem de hizmetlerin daha ucuza ve daha emniyetle görülmesini sağlıyacaktır. öy
le adalet daireleri vardır ki, suçüstü ödeneğinden bir yılda- sarf ettikleri para ile iki taşıt. 
alınabilir ve iki üç taşıtın yıllık giderleri karşılanabilir. Yetki Bakanlar Kuruluna verildiği
ne göre de istenilen kanuni imkândan her hangi bir mahzurun doğması bahis konusu olnıaz. 

7 nci maddenin 4 ve 5 nci fıkralarının vaz'ında müessir olan ve gerçek ihtiyacı karşılayan 
memur, subay ve hizmetlilerin de yine Bakanlar Kurulunca tasdik olunacak esaslar daire
sinde resmî taşıtlardan faydalanması mevzuu, mahallin hususiyetine ve işin mahiyetine göre 
işçiler için dahi aynı derecede lüzum ve zaruret arz edebilir. 

îş mevzuatına göre, resmî daire ve kurumlarda çalışan işçilerin iş sahasında mesken ihtiyaç
larının karşılanması üzerinde durulabilirse de gerçekler odur ki, bu mümkün olmamaktadır. 
Yine bir gerçektir ki, bâzı fabrikalar için işçiler hizmetlilerden ve hattâ bâzı ahvalde me
murlardan daha müıhilm hizmetler görmek mevkiindedir]er ve işçilerin çalıştığı o fabrikada 
memur ve hizmetliye resmî taşıttan istifade imkânını veren daire veya kurumun temelini teş
kil etmektedirler. 

Bunun misali vardır. Meselâ, Rize Çay Fabrikasında çalışan kalifiye işçiler vardır. Fab
rika, belediye sınırları içerisinde kalmakla beraber Rize Belediyesi, hizmetin gerektirdiği 
saatlerde bu istikamete vasıta sevk edememektedir. Fabrika semtinde oturulabilecek ev temini 
de mümkün değildir. Devamlı yağmur yağan Rize'de işçiler ya saatlerce yağmur altında yürü
mek mevkiinde kalmakta veyahut da yevmljyelerine tekabül eden bir ücret vermek suretiy
le hususi vasıta temini mecburiyetine düşmektedirler. Her iki halde de kendilerinden bir me
murdan ve bir hizmetliden daha çok istifade edilmesi gereken bu kabîl işçilerin nasıl bir 
randıman vereceklerini dikkate almak zor bir şey değildir. 

Bu misal memleketin diğer bâzı yerlerindeki işçi hayatına da teşmil olunabilir. 
î§te bu durumda olanların, Bakanlar Kurulunca tesbit olunarak bunlara da resmî taşıt

lardan faydalanma imkânının verilmesi, müesseseden beklenilenin alınması için şart olabi
lir. Bu gibi zaruretlerin takdiri de mümkün ve tabiîdir. 

Bu sebeple işçilerin de memurlar ve hizmetliler meyanma alınması faydalı, lüzumlu ve za
ruridir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 440 ) 
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C. SENATOSU ARTVİN ÜYESİ FEHMİ ALPASLAN'IN KANUN TEKLİFİ 

237 sayılı Taşıt Kanununun 4 ncü maddesine göre makam hizmetlerine tahsis edilen taşıtları gösteren 
(2) sayılı cetvelde değişiklik yapılması ve 7 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 237 sayılı Taşıt Kanununun 4 ncü maddesindeki makam hizmetlerine tahsis edilen 
taşıtları gösterir (2) sayılı cetvel aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

[2] SAYILI CETVEL 

Aded 

Başbakanlık (Yabancı misafirler için) 
Başbakanlık müsteşarlıkları 
Yargıtay Başkanı 
Danıştay Başkanı 
Sayıştay Başkanı 
Üniversite rektörleri 
Diyanet İşleri Başkanı 
Cumhuriyet Başsavcısı 
Askerî Yargıtay Başsavcılığı 
Danıştay Başsavcısı 
Genelkurmay İkinci Başkanı ve (J) Başkanları 
Kara, Deniia, Hava Kuvvetleri' Kurıraaty Başjkanlıikları 
Ordu, Kolordu, Tümen, Donanma, Hava Kuvvet ve 
Yunt İçi Bölige kumandaaılılklıarı 
Harb Akademileri Kumandanı 
Jandarma Genel Kumandanı 
General veya amiral rütbesi ile fiilen işgal edilen 
diğer bütün makamlar 
Bakanlıklar müsteşarlıkları 
Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
İl valileri 
Ankara, İstanbul ve İzmir C. Savcıları 
Ankara, İstanbul, İzmir Emniyet müdürlükleri 
Kaymakamlıklar 
Adalet daireleri (Kullanılması zaruri olan taşıtla
rın adedi, cinsleri ve müddetleri Bakanlar Kuru
lunca belirtilir.) 
Emniyet daireleri (Kullanılması zaruri olan taşıtla
rın adedi, cinsleri ve müddetleri Bakanlar Kuru
lunca belirtilir.) 

3 
1 er 
1 

er 

er 
er 

1 er 
1 
1 

1 er 
1 er 
1 
1 
1 er 
1 er 
1 er 
1 er 

1 er 

1 er 

Cinsi 

Binek 

Arazi binek 

En az kullanma 
süresi 

5 yıl 
5 » 
5 » 

5 » 
5 » 
5 » 
5 » 
5 » 
5 » 
5 » 
5 > 

5 » 
5 » 
5 » 

5 » 
5 » 
5 » 
5 » 
5 » 
5 » 
5 » 
5 » 

o » 

5 » 

MADDE 2. — Aynı kanunun 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
Fıkra — 4 ve 5 nci fıkralar gereğince görevli memur, subay ve hizmetlilere tahsis olunabilecek 

ve bunlar için kullanılabilecek taşıtlardan işçiler de aynı şartlar dairesinde f aydalandırılabilir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 440 ) 
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

T. B. M. M.' 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/78 , . . . 
Karar No. : 172 

14 . 9 . 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın 237 sayılı Taşıt Kanunumun 4 ncü mad
desine göre makam hizmetlerine tahsis edilen taşıtları gösteren (2) sayılı cetvelde değişiklik 
yapılması ve 7'nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun teklifi, ilgili Hükümet tem
silcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü : 

Teklifin birinci maddesiyle adalet dairelerine birer otomobil verilmesini teminen 237 sayılı 
Kanunun 4. ncü maddesine ekli 2 sayılı cetvelde değişiklik yapılmasını, ikinci maddesiyle de aynı 
kanunun 7 ııci maddesine bip fıkra ilâve edilerek kurumlarınca ve Devlet dairelerince temin edilen 
taşıtlardan işçilerin de faydalanmalarının teminini istihdaf etmektedir. 

Teklifin birinci maddesi bütün adalet dairelerine ve savcılara da teşmil edileceği düşünüle
rek personel masrafları ile yıllık malî portesinin dört buçuk milyon lira olacağı plânla har
camaların sınırlandığı bir zamanda sınırlılık prensibini zedeliyeceği, ikinci maddenin de; Taşıt 
Kanununun tatbikatında işçilerle diğer personel arasında bir fark gözetilmeden halen işçilerin 
de Devlet taşıtlarından istifade etmekte oldukları yönünden,, teklif Komisyonumuzca yerinde gü
rül m iyerek reddedilmiştir. 

Raporumuz, Cîencl Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulıtr. 

Başkan 
Hatay 

S. İnal 
• -* 

Ankara 
M. Ete 

İmzada bulunamadı 
Kırşehir 

A. Bilgin 

Başkan V. 
Balıkesir 

F. tslimyeli 

Hatay 
A. S. IJocaoğlu 

Maraş 
Muhalifim 
E. Kaplan 

Sinop 
M. AUca.noğlu 

Sözcü 
Ordu 

A. 11. Onat 

îçel 
S. Kutlay 

Mardin 
Ş. Aysan 

Trabzon 
A. Şener 

Kâtıip 
Yozgat 
V. Uyar 

Kars 
K. Okyay 

Siirt 
A. Yaşa 

tmzada bulunamadı 

M. Meclisi (S. Sayısı : 440 ) 
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Dönem : 1 
Toplantı : 2 M Î L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 

Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın 1076 ve 1111 sayılı Kanun
lar gereğince ihtiyata ayrılmış yedek subay ve erlerden yoklamasını 
yaptırmamış olanların para cezalarının affına dair kanun teklifi ve 

Millî Savunma, Adalet ve Plân komisyonları raporları (2 /366) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

1076 ve 1111 sayılı kanunlar gereğince ihtiyata ayrılmış bulunan yedek subay ve erlerden yok
lamasını yaptırmamış olanların para cezalarının affına dair hazırlanan kanun teklifi gerekçesi ile 
birlikte takdim kılınmıştır. 

Gereğini saygı ile arz ve rica ederim. 7 . 11 . 1962 
Bursa Milletvekili 
Sadrettin Çanga 

GEREKÇE 

İhtiyata ayrılmış bulunan yedek subay ve erlerin, terhislerini mütaakıp, 1111 ve 1076 sayılı ka
nunların hükmü gereğince Iher yıl yaptırmakla mük ellef oldukları yoklamaları zaman zaman bâzı mü
kellefler tarafından yerine getirilemediği ve bu sebeple bu gibi mükelleflerin muhtelif para cezaları
na tabi tutuldukları malûm bir keyfiyettir. 

ihmal ve unutkanlık askerî görevlerde affı gerektiren ve bu görevin önemini bertaraf edebilecek 
bir sebep değildir. Ancak, 27 Mayıs Devrimini mütaakıp yurt ölçüsündeki çeşitli olayların üzerine 
eğilmek sebebiyle birçok mükelleflerin yoklama mükellefiyetlerini yerine getirmedikleri anlaşılmakta
dır. 

Bu itibarla, 27 Mayıs Devrimini takibeden günlerde muhtelif vesilelerle çıkan af kanunları içinde, 
ihtiyata ayrılmış yedek subay ve erlerden yoklamasını yaptırmamaları sebebiyle para cezalarına uğ
ratılanların, bir defaya mahsus olmak üzere, işbu cezalarının affı cihetine gitmek hakkaniyete uygun 
düşecektir. 

Kaldı ki, malî portresi pek cüzi olmakla Hazineyi hissedilmiyecek derecede bir gelirden mahrum 
bırakacak böyle bir tedbir sayesinde bugüne kadar muameleleri birikmiş ve adeta altından çıkılmaz 
bir hale gelmiş takipler tasfiye ve yoklama kütüklerinin yeni baştan düzenlenmiş olması gibi faydalı 
bir sonuç sağlanacaktır. 

BURSA MİLLETVEKİLİ SADRETTİN ÇANGA'NIN TEKLİFİ 

1076 ve 1111 sayılı kanunlar gereğince ihtiyata ayrılmış yedek subay ve erlerden yoklamasını yaptır
mamış olanların para cezalarının affına dair kanun' teklifi 

MADDE 1. — 1076 ve 1111 sayılı kanunlar gereğince ihtiyata ayrılmış bulunan yedek subay 
ve erlerden, bu kanunun yayımı tarihine kadar yoklamalarını yaptırmamış olanlar hakkında ce
zai takibat yapılmaz. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Millî Savunma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No: 2/366 
Karar No: 27 

29.5.1963 

Yüksek Başkanlığa 

Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'n^n, 1076 ve 1111 sayılı kanunlar gereğince ihtiyata ayrıl
mış bulunan yedek subay ve erlerden yoklamasını yaptırmamış olanların para cezalarının affına 
dair kanun teklifi, ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakleri ile komisyonumuzda görüşüldü. 

Bakanlık temsilcilerinin, teklifte adı geçen cezaların, 218 sayılı Af Kanununun kapsamına gir
diğini ve' bu sebeple ayrıca böyle bir kanuna lüzum olmadığını belirtmeleri üzerine, kanun tek
lifinin reddine komisyonumuzca karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Erzurum 

§. Konuray 

Amasya 
/. Sarıgöz 

| îzmir 
§. Akkan 

Başkanvekili 
Kars 

S. öktem 

Ankara 
H. Ataman 

imzada bulunamadı 

Kastamonu 
î. Ş. Dura 

İmzada bulunamadı 

Sözcü 
Niğde 

A. Eren 

Aydın 
H. Aydınger 

Kocaeli 
H. Kısayöl 

Ordu 
P. Güley 

İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Balıkesir 
S. Koç 

İstanbul 
H. Ölen 

Muş 
S. öztürk 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 

Esas No: 2/366 
Karar No: 88 

Adalet Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

7.6.1963 

Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın, 1076 ve 1111 sayılı kanunlar gereğince ihtiyata ayrıl
mış bulunan yedek subay ve erlerden yoklamasını yaptırmamış olanların para cezalarının affına 
dair kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonunun raporu, ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de 
iştiraki ile komisyonumuzda tetkik ve müzakere olundu : 

Bakanlık temsilcileri teklifte adı geçen cezaların, 218 sayılı Af Kanunu ile affedildiğini bu se
beple ayrıca bir lüzum olmadığını belirtmeleri üzerine, kanun teklifinin Millî Savunma Komis
yonunun kararında olduğu gibi komisyonumuzca da reddedilmesi uygun görülmüştür. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 398 ) 
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Havalesi gereğince Plân Komisyonuna havale buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Adalet Komisyonu 

Başkanvekili Sözcü Kâtip 
Erzurum Giresun îzmir Çanakkale 
N .Diler A. Cüceoğlu M. Uyar B. Arat 

Niğde 
İV. Güray 

-Kars 
L. Aküzüm 

Konya 
8. Aytan 

Siirt 
C. Aydın 

Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

^ Esas No: 2/366 
Karar No: 163 

Bütçe ve Plân Komisyonu rapora 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

11 . 9 . 1963 

Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nm 1076 ve 1111 sayılı kanunlar gereğince ihtiyata ayrıl
mış yedek subay ve erlerden yoklamalarını yaptırmamış olanların para cezalarının affına dair ka
nun teklifi, Millî Savunma ve Adalet komisyonları raporları, komisyonumuz da ilgili Hükümet tem
silcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Portesi meveudolmayıp, esasen 218 sayılı Af Kanunu şümulüne girmiş olduğundan, böyle bir kar 
nunun tedvinine lüzum görülmiyerek teklif reddedilmiştir. 

Eaporumuz, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 

Ş. İnal 

Artvin 
8. 0. Avcı 

Gümüşane 
S. Savacı 

İmzada bulunamadı 

Konya 
H. C. Yılmaz 

imzada bulunamadı 

Başkanvekili 
Balıkesir 

F. tsUmyeli 

Aydın 
0. Apaydın 

Hatay 
A. 8. Hocaoğlu 

Maraş 
E. Kaplan 

Sivas 
M. Vural 

İmzada bulunamadı 

Sözcü 
'•' Ordu 

A. H. Onat 

Aydın 
/. Sezgin 

Konya 
1. Baran 

Sakarya 
N. Boyar 

Trabzon 
A. Şener 

Kâtip 
Yozgat . 

V. Uyar 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

Konya 
R. özal 

Siirt 
A. Yaşa 

M, MeclM ( S. Sayısı : 398 ) 



Dönem : 1 
Toplat: 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayıs ı : 

Cumhuriyet Senatosu İzmir üyesi Ömer Lûtfi Bozcalı'nm 5434 sayılı 
Emekli Sandığı Kanununa ek kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis

yonları raporları (2 /327) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

5434 ısayılı T. C Emekli iSandığı (Kanununa ek kanun teklif tasarısı ve mueip sebepleri havi 
lâyiha ekli olarak 'takdim olumımuştur. 

Gereğine delâletlerinizi arz ve rica ederim. 
17 . 10 . 1962 

İzmir (Senatörü 
Ömer Lûtfi Bozcah 

MUOÎP SEBEPLERİ 

Kadın memurlardan fiilen yirmi sene hizmet edenlerin, kendi is t e Meniyle emekliye ayrılmala
rında aşağıda sıraladığım faydalar meveudolduğundan ODU kanun tasarısının hazırlanımasma lüzum 
hâsıl olmuştur : 

1. Yinmi sene hizmet, kadınlar için enerjik, -sıhhatli ve »muvaffakiyetli bir çalışma hududu
dur. Aksamadan, tenkide uğramadan, takatinin sonu bir yıpranışa vanmaldan şerefli ve başarılı 
bir hizmelt yapmış olacaktır. 

2. (Kadın memurlar yaradılış teşekkülâtı ve hassasiyeti dolayısiyle : 
a) SJ'öz altında kalmamak veya hizmetinde tam bir başarıyı elde etmek içim fazla çalışmak 

mecburiyeti, 
h ) Hilkaten daha nazik ve az .tahammülİli oldukları için bedenen, 
c) Aynı zamanda, evlerinde eşlerine ve çocuklarına ait hizmetlerde bir ev hanımı olarak ça

lışmak (mecburiyetinde oldukları için de maddeten daha çabuk yıpranırlar. 
3. Yirmi sene hiametten sonra, kadında, beden ve ruhiyatımda bitkinlik, bıkkınlık ve imkâm-

sızlıldlar başlar. [Bu yüzdem etıbbanın ıbeyanma göre, maddi ve bilhassa asabi rahatsızlıklar iş kud
retini azaltır. Raporlar ve istirahat!er bu kudreti sıfıra indirir. Devlet -memuırısuzluktan, halk hiz-
metsizlikten, 'aile huzursuzluktan ıstırap çekmeye başlar. 

4. (rücıü ve taıkati sona ermeden, sade ve mahdut ve fakat ıtatlı ve şerefli bir enıeklli aylığı ile 
hayatının som kıısmmı yalnız yuvasına vakfedebilecek bir anme bahtiyar bir öımür sürecektir. Hem 
vatan ve milletine hizmet etim iş olmamın zevk ve ferahını, hem yuvada anne olmanın şefkat ve 
saadetini beraberce duyacaktır. Evli ise, eşinin emekli aylığına bir tutam tuz olacak, değilse kim
seye muhtacolmadan ve şerefi ille yuva&mıda bir hizmet ve güven unsuru olacak ve .belki de bu 
yüzden /tekrar evlenmek şansını kazanabilecektir. 

f). Yirmi senelik hizmetle emeklilik hakkının 'kazanılması kadın münevverler arasında vatana 
hizmet bahsinde bir teşvik vesilesi de olacak, yirmi sene sonra alacağı emeklilik aylıiğı ile yıpran
madan yuvasında kalabilmek ümidi genç. ve münevver kızlarımızı bugünkü iktisadi hayatımızda 
-erkeğe ve yuvaya yardıım idealini daha kolaylıkla kabul ettirecektir. 
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Kadın, erkek beraber çalışmak mecburiyetini, ferahlı ibir hizmet olarak zihinlere işliyecektir. 
6. 25 - 30 sene gioi uzun süren bir hizmeti, kadın ıruh ve vücudunun önceden kabulü, taham

mül edenler için devam ettirmesi zor ve müşküldür. Hizmet veren müesseseler için son* hizmet 
senelerinde enerjik verim beklemek ve nihayet otuz sene hizmetten sonra dayanabilir bir kadın 
memurdan .evinde hizmet beklemek zordur.. 

İkramiye almadan, yalnız maaşla emekliye sevkı, memur ıgücıü ve halk hizmeti a l e saadeti, 
sıhhat ve umumi mahiyeti bakımlarından devlete hayırlı ve verimli bir hizmet olacaktır. 

7. Kadın memurların yirmi sene hizmetten sonra kendi arzulariyle emekliye sevkı, kadroların 
açılmasına ve ev geçindirmek meclburiyetinde olan ve Ikaclrosuzluk yüzünden tâyin edilemiyen 
yüksek tahsilli fgençlerin hizmet almalarına yol açacaktır. 

8. Emekli (Sandığı ikramiye vermediği için, muayyen bir- meblâğı tasarruf edecek ve 'her gün 
artan pana darlığı da kısmen olsun önlenmiş olacaktır. 

5434 sayılı Emeklilik (Kanunu vücut 'gücü azalan ve re'sen dairece emekliye sevkı arzulanan 
(60) yaşındaki kimseler için, yirmi senelik hizmeti kâfi görmesindeki sebep o, memurdan tam bir 
hizmet lalınamamasındandıir. Kadın mıeımurun yirmi »ene hizmeti ('60) yaşma gelen erkek ımemurun 
hizmeti mesabesindedir. Şu itibarla esasen kanun vâzıı bu ciheti nazara almıştır. 

Emeklilik Kanununun, emekli aylığının tesbitinde 41 nci maddeye 'giren cetvelde yirmi senelik 
asgari hizmeit müddetini ve yirmi yıl fiilen hizmet eden 'bir memur için almakta olduğu aylığı
ndın % 40 nisbetinde emekli aylığı veriüımesini kabul etmiştir. 

©u tasarı, bir kısıım kadın memurlarımız ve doktorlarımızla istişare edilerek ve .onların d)a ar
zu ve tasvipleri üzerine âmmenin menfaatine uygun olduğu için ihzar olunmuştur. Tasarının ka
bulünü ve kanunlaşmasiyle kendi arzulariyle aynlaclak olan kadın memurlarımıza, imkân veril
miş ve umumi bir fayda sağlanmış olacağı kanaatinde olduğumuzu da arz eylerim. 

O. SENATOSU IZMÎE ÜYESÎ ÖMER LÛTEİ ıBOZCALT'NIN TEKLÎFÎ 

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununca ek kanun teklifi 

MADDE 1. — Fiilî hizmet müddetleri yirmi yılı doldurmuş iştirakçi kadın memurlar istekleri 
üzerine emekliye sevk edilirler. 

Emekliye sevk edilen kadın memurlara Emekli Sandığı Kanununun 41 nci maddesi hükümleri 
dairesinde emekli aylığı bağlanır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer, 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 16 .1 .1963 

Esas No. 2/327 
Karar No. 41 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi öımer Lûtfi "Bozea'h'nın, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 

KaUununa ek .kanun teklifi ilgili Maliye Bakanlığı, T. C. Emekli Sandığı temsilcileri ve teklif 
sahibinin iştirakiyle komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Teklifte, kadın memurlardan yirmi seme hizmet edenlerin kendi istekleriyle emekliye ayrılma
ları 'halinde, Emekli 'Sandığı Kanununun 41 nci maddesinin taitbikı istenmektedir. 

Memleketimizde 'kadın memurlar için ayrı bir emeklilik mevzuatı olmadığı gibi, ileri bir me
deni seviyede bulunan yabancı memleketler tatbikatımda dahi buna emsal 'bir vaziyet müşahe
de edilmemektedir. 'Kaldı ki teklifte beynelmilel taahhütlere uygun olmıyan bir hüküm ihdas 
ediliyor. 

Aktuaryal hesapları göz önüne almak zorunda ve mecburiyetindeyiz. 
Emeklilikte cari olıaıı umumiyet prensibini zedeler mahiyette telâkki edilen işbu teklifin, 

emeklilik mevzu atiyle ilgili umumi tadil meyanında getirilmesinin daha muvafış olacağı mülâha-
zasiyle, malî portesi halkım nidan Sandığa çok ağır yük tahmili eder mahiyette görülen teklifin 
reddine ve havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa arzı
na karar verildi. 

Başkan Sözcü 
Clü mü şan o Erzurum Adana Aydın Ağrı 

N. Kücül-or (i. Karaca Y. AkUmur. N. M üren N. Güngör 
tmzakla bulun anladı 

Bolu Kocaeli Manisa Muş Ordu 
K. hal C. Babaç Y. Yakut S. Mutlu O. N. Hazinedar 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

piillet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 10 . 9 . 1963 

Esas No. : 2/327 
Karar No. : 156 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ömer Lûtfi Bozca-
lı'nın, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa ek kanun teklifi» Maliye Bakanlığı ve Emekli San
dığı Umum Müdürlüğü temsilcilerinin de iştirakleriyle tetkik ve müzakere olundu : 

Kanun teklifinde 20 yılını dolduran kadın memurlara emeklilik hakkının tanınması derpiş olun
maktadır. 

Malî- yükünün 100 milyon liranın üstünde oluşu münferit olarak ele alınmasının yeni personel 
rejimini rencide edeceği, plân ve 1963 yılı programının sosyal güvenlik bölümünde öngörülen per
sonel prensiplerine aykırı düşeceği ve personel rejiminin getireceği hükümlerle çelişeceği, kadın 
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memurlar lehine bir tefrik yapılmasının sosyal sigortalardaki, umumiyet prensibine de aykırı 
bulunuşu sebepleriyle Hükümet görüşünü belirten Başbakanlık Komisyonunca uygun görülmi-
yen teklif, komisyonumuzca da reddedilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bu rapor 

Başkan Başkan V. Sözcü Sözcüsü ve Kâtip 
Hatay Balıkesir Ordu Yozgat 

Ş. İnal F. Islimyeli A. H. Onat V. Uyar 

Ankara Artvin Aydın Kars 
M. Ete S. O. Avcı /. Sezgin K. Okyay 

İmzada bulunamadı. 

Konya Sakarya 
R. özal N. Bayar 

Trabzon 
A. Şener 

Siirt Sinop 
A. Yaşa M. Alicanoğlu 
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