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rula sunuşları. 628 
1. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga 

hakkında Başkanlık Divanı Kararı 628:629 
2. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 

Grülcr'in çeşitli tedaül ve teşkilât kanun-
lariyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve 
ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkın
daki 28 . 2 . 1959 tarih ve 7244 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifinin İçtüzüğün 36 ncı 
maddesi gereğince gündeme alınması hak
kında önergesi (2/712, 4/439) 629 

3. — Gaziantep Milletvekili Kudret 
Mavitan ve 37 arkadaşının, Malatya böl
ge Tayycrc Tamir Fabrikası tamirhanesi
ne ait bir kerpiç depo ile içinde bulunan 
malzemeden bir kısmının 25 . 1 . 1949 
da yanması neticesi meydana gelen 
515 925,44 kuruş alacağın affı hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/820) 629:630 

Sayfa 
630 5. — Görüşülen işler. 

1. — Devlet Personeli meslek teşek
külleri kanun tasarısının Millet Meclisin
ce benimsenmiyen maddeleri hakkında 
Karma Komisyon raporu ile Millet Mec
lisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Ko» 
misyon metinleri (Millet Meclisi 1/546; 
Cumhuriyet Senatosu 1/434) (S. Sayısı: 
543 e 2 nci ek) 630:632 

2. — Özel öğretim kurumları kanun 
tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa 
Üyesi Ferit Alpiskendcr'in, Hususi öğre
tim müesseseleri kanunu teklifi ve Kır
şehir Milletvekili Mcmduh Er demir'in 
Âmme menfaatine hizmctgayesiylc kuru
lan dernekler tarafından açılan Özel okul 
öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri hak
kında kanun teklifi ile Adana Milletve
kili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 55 arka
daşının, Âmme menfaatine hizmet gaye
siyle kurulan dernekler tarafından açılan 
özel okul öğretmenlerinin sosyal güven
likleri hakkında kanun teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 



Sayfa 
değişiklikler hakkında Millet Meclisi Ge
çici Komisyon raporu (1/539, 2/581, 2/617 
2/6.18) (S. Sayısı 495 e 2 nei ek) 632:639 

3. — Millî Müdafaaya hiyanet suçun
dan müebbet hapse hükümlü Alman uy
ruklu Wilfried Herbrecht hakkındaki 
hapis cezasının affı hakkında kanun tasa
rısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/671) 
(S. Sayısı: 741) 639:640 

4. — Seçimlerle ilgili kanunların bâzı 
hükümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunla-

ra bâzı hükümler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet, İçişleri ve Anaya
sa komisyonlarından 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/841) (S. Sa
yısı: 975) 640:658 

5. — Silâhlı Kuvvetlerde görevli mu
vazzaf tabip, diş tabibi ve eczacılara taz
minat verilmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Geçici Komisyon raporu (1/861) (S. 
Sayısı: 976) " 658:672 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

BİRİNCİ OTURUM 
Yapılan yoklama sonucunda yeter çoğunluk 

olmadığı anlaşıldığından saat 15,00 te toplanıl
mak üzere Birleşime ara verildi. 

İKİNCİ OTURUM 
Tokat Milletvekili Mehmet Kazova, Tokat'

ın bâzı köylerinde vukua gelen dolu felâketi 
sebebiyle zarar görenlere zamanında yardım 
yapılması borçlu köylülerin borçlarının tecili ve 
pancar avansalrının zamanında verilmesi, 

Afyon Karahisar Milletvekili Şevki Güler, 
Başbakanın gezisi sırasında köylülerin, kendi
sine milletvekilleri seçim bölgelerine gelmiyor 
diye şikâyette bulundukları. Meclislerin de
vamlı çalışmaları ve işlerin önemi sebebiyle 
Parlâmentoda bulunmaları gerektiği için seçim 
bölgelerine gitmelerinin mümkün olmadığı ko
nularında gündem dışı demeçte bulundular. 

Sayın üyelerden bâzılarına Başkanlık tez
keresinde gösterilen sürelerle izin verilmesi ka
bul olundu. 

İzmir Milletvekili Arif Ertunga'um, millet
vekilliği sıfatının düşüp düşmiyeceği hususunda 
karar ittihazının Meclis Heyeti Umumiyesine 
aidolduğuna dair Başkanlık Divanı kararının 
onaylanamıyacağı hakkında Maraş Milletvekili 
Kemal Bağcıoğlu'nun önergesi tekrar açık oya 
sunuldu ise de ayırım sonunda yeter çoğunluk 
sağlanamadığı bildirilerek saat 16,15 te topla
nılmak üzere Birleşime ara verildi. 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Yapılan yoklama sonucunda yeter çoğunluk 

olmadığı anlaşıldığından 8 . 6 . 1965 Salı günü 
saat .10,00 da toplanılmak üzere (saat 16,20 de) 
Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Meliki Keskin 

Kâtip 
Kastamonu 
Sabri Keskin 

Kâtip 
Yozgat 

İsmet Kapısız 

SORU 

Yazılı Soru 
1. '-— Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın, 

vatandaşa karakollarda uygulanan hâkısız ve 

kanunsuz işlemlerin önlenmesi için ne yapıla
cağına dair yazılı soru önergesi, Adalet ve İç
işleri Bakanlıklarına gönderilmiştir (7/738) 

626 
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2. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-

oğlu ve iki arkadaşının, Avukatlık kanunu tek
lifi (2/732) (S. Sayısı: 989) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 
Çoğunluk olmadığı için saat 15,00 te toplan-

Tektif 
2. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal 

ve 13 arkadaşının, Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu 
Kanununa bir ek ve bir geçici madde eklenme
sine dair kanun teklifi (2/864) (Dışişleri ve 
Plân komisyonlarına) 

mak üzere oturumu kapatıyorum. 
Kapanma saati : 10,05 

ı m » 

B Î R Î N O Î O T U R U M 
Açılma saati: 10,00 

BAŞKAN — BaşkanveMli Ferruh Bozbeyli 
KÂTİPLER : Süreyya öner (Sürt), Veli Uyar (Yozgat) 



İ K İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 
KATİPLER : Süreyya öner (Siirt), Veli Uyar (Yozgat) 

m 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 124 ncü Birleşiminin 2 nci oturumunu açıyorum. 

3. —YOKLAMA 
BAŞKAN — Yoklama, isim okunmak su

retiyle yapılacaktır. Sayın üyelerin yerlerinden 
burada olup olmadıklarını işaret etmeleri gere
kir. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza

kerelere başlıyoruz. Gündem dışı iki arkadaşı
mız söz istemişlerdir. («Kanunlar var, verme
yin» sesleri.) Bunlardan yalnız bir kişiye ve 

i. — tzmir Milletvekili Arif Ertunga hak
kında Başkanlık Divanı karan. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gün
demimizin 7 nci sırasında İzmir Milletvekili 
Arif Ertunga hakkında Başkanlık Divanının 
sunuşuyla ilgili oylama vardır. Ancak üç arka
daşımız, Melih Kemal Küçüktepepmar, Nevzat 
Güngör ve Reşat özarda imzalı iki önergeyle 
gündemimizde bulunan bu meselenin de öğle
den evvel görüşülecek işler arasına ithali ta-
lebedilmektedir. Bunlarla ilgili önergeleri oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
İzmir Milletvekili Arif Ertunga ile ilgili 

Başkanlık Divanı kararının da, sabah toplantı
larında görüşülecek işler arasına alınmasını 
arz Ve teklif ederim. 

Aydın 
Kesat özarda 

Başkanlığa 
Gündemin sunuşlar kısmının 7 numarasm-

daki Başkanlık Divanı Kararının saat 10 da 

daha evvel alınmış bir karar gereğince 5 daki
kayla kayıtlı olmak üzere söz vereceğim. Bu
yurun Sayın Halûk Nur Baki. 

HALÛK NUR BÂKİ (Afyon Karahisar) — 
Arkadaşların umumi arzusu üzerine başka bir 
güne bırakıyorum. 

BAŞKAN — Sarfınazar ettiniz, peki efen
dim. 

görüşülecek meseleler arasına alınarak görü
şülmesini arz ve teklif ederiz. 

Adana Ağrı 
Melih Kemal Küçüktepepmar Nevzat Güngör 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Bu önerge ile ilgili mi efen
dim? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Aleyhinde is
tiyorum. 

BAŞKAN — Aleyhinde buyurun Sayın Ata-
öv. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem 
arkadaşlarım, Meclisin çalışma saatlerini dü-
zenliyen, bundan birkaç gün önce Sayın Re
şat Özarda tarafından verilmiş olan önerge 
üzerinde konuşurken de arz etmiştim, o gün
den beri öğleden evvelki toplantılarda 15 ki
şiyi geçmediğimiz bir vakıadır. Riyaset Divanı 
ya yoklamaya lüzum görmeden veyahut yalnız 
gelenleri tesbit etmek suretiyle celseleri kapat
maktadır. Şimdi çıkmasını arzu ettiğimiz me
seleleri öğleden evvele stok etmek suretiyle 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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bunları atıyoruz. Şu işte samimi olmak mecbu
riyetindeyiz. Kimi aldatıyoruz? Kendimizden 
başka kimi aldatıyoruz? Meseleleri neticeye 
bağlamadan o şekilde bırakmak bir yaranın de
vam etmesini temin etmektir. 

Sayın Arif Ertunga'nm durumunu tesbit 
etmeden Meclisi devre sonuna götürmek, bu 
meseleden dolayı Riyaset Divanını sorumlu bı
rakmak veyahut da bu sorumluluğu Büyük 
Meclis kendi üzerine almamak gibi bir duru* 
ma gelmiştir. Bir Anayasa meselesidir. Anaya
samıza göre, bir milletvekili arkadaşımızın 
milletvekilliğinin devam edip etmemesinin ka
rara bağlanması meselesidir. Bu meseleyi yü
züstü bırakmak demek bu konuda da Büyük 
Meclisin bir teamüle gitmemesi demektir. Bun
da da bâzı grupların yine birbirine taviz ver
mesi demektir. Bu işlerden kaçınmak mecbu
riyetindeyiz. 

Ben basın yolu ile liderlere hitabetmiştim. 
Meclisimizde mevcut bütün partilerin lider

lerini vazifeye çağırmıştım. Nerede milletvekili 
arkadaşlarımız? Neden toplantılara gelip ekse
riyet sağlanmıyor? Ekseriyet sağlanmıyacaksa 
bu Meclisi tatile sokalım arkadaşlar. Millet 
bekliyor. Hâkimler feryadediyor, bizim tazmi
nat kanunumuz çıkmıyor diye. Memurlar fer
yadediyor bizim personel kanunumuz çıkmıyor 
diye. Biz burada oturmuşuz Meclis saatlerini 
işimize göre ayarlıyoruz. Önemli konuları sa
baha atıyoruz. Yani görüşülmesini sürünceme
de bırakmak, neticelendirmemek istediğimiz 
konuları sabaha bırakıyoruz. Sabahleyin de 
Meclis içerisinde olduğumuz halde bu salona 
gelmiyoruz. Bunun hesabını kim verecek evve
lâ? Aziz arkadaşlarım, gayet açık bir muvazaa
dadır ki arkadaşlarınız. Netice alamıyacağımz 
konuları sabah toplantısına diyoruz, sabah top
lantı yapamıyoruz. Yapamadığımız bir toplan
tıya meseleleri aktarmak demek bu işin altın
dan kaçmak demektir. Ben Büyük Meclisi ve 
Büyük Meclisin Parlâmento içi çalışmalarını 
idare eden grupları ikaz ediyorum. Tekrar va
zifeye çağırıyorum. Riyaset Divanının bütün 
yoklamaları ismen yapmak suretiyle toplantı
lara gelmiyen milletvekilleri hakkında içtüzü
ğü tatbik etmesini istiyorum. Artık devre so
nuna gelinmiştir. Daha fazla başkalarını aldat-
mıyalım aziz arkadaşlarım. Ya bu vazifeyi ya
palım veya buradan çekip gidelim. Böyle tak-

8.6.1965 O :2 
rirlerle meseleleri yüzüstü bırakmanın sorum
luluğunu ben kabul etmiyorum. Onun içindir 
ki bu önergeye oy vermiyeceğim ve sizlerin de 
oy vermemenizi hassaten istirham ederim. 

BAŞKAN — önerge hakkında başka söz is-
tiyen?.. Yok. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, çeşitli teadül ve teşkilât kanunlariyle 
diğer kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutar* 
larınm değiştirilmesi hakkındaki 28 . 2 . 1959 
tarih ve 7244 say ıh Kanunun 5 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifinin İçtüzü
ğün 36 ncı maddesi gereğince gündeme alınma' 
sı hakkında önergesi. (2/712, 4/439) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Çeşitli teadül ve teşkilât kanunlariyle diğer 

kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutarlarının 
değiştirilmesi hakkındaki 28 . 2 . 1959 tarihli 
7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin değişti
rilmesine dair 17 . 4 . 1964 tarihinde yapmış ol
duğum kanun teklifinin İçtüzüğün 36 ncı mad
desine göre gündeme alınmasını arz ederim. 

Afyon Karahisar 
Şevki Güler 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

3. — Gaziantep Milletvekili Kudret Mavitan 
ve 37 arkadaşının, Malatya Bölge Tayyare Ta
mir Fabrikası Tamirhanesine ait bir kerpiç de
po ile içinde bulunan malzemeden bir kısmının 
25 . 1 . 1949 da yanması neticesi meydana gelen 
515 925,44 kuruş alacağın affı hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporla
rı. (2/820) 

BAŞKAN — Kanun teklifinin öncelikle ve 
gündemde bulunan diğer işlere takdimen gö
rüşülmesi için, Bütçe ve Plân Komisyonu Söz
cüsü tarafından verilmiş olan önergeyi okutu
yorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Komisyonumuzun 28 . 5 . 1965 tarihli otu

rumunda müzakere olunarak esas 2/280, karar 
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M. Meclisi B ; 124 
54 sayılı maddeleri aynen kabul olunan Millet 
Meclisi 981 sayıda kayıtlı olup hakkında ivedi
lik ve öncelik kararı verilen kanun teklifinin 
Meclis protokoluna alınarak gündeme ithalin
de içtimai fayda bulunduğundan gereğini say
gı ile arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Sözcüsü 
Sakarya 

Nuri Bayar 

8.6.1906 Ö;â 
BAŞKAN —- önergede öncelikle beraber 

gündemde bulunan sair işlere takdimen görü
şülmesi de istenmiştir. Başkanlık Divanı sade
ce öncelikle görüşülmesi isteğini uygun bul
muştur. öncelikle görüşülmesini oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

• Şimdi gündemimizde bulunan ve öncelikle 
görüşülmesi kararlaştırılan işlere geçiyoruz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1, — Devlet personeli meslek teşekkülleri ka
nun tasarısının Millet Meclisince benimsenmi-
yen maddeleri hakkında Karma Komisyon ra
poru ile Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu 
ve Karma Komisyon metinleri. (Millet Meclisi 
1/546; Cumhuriyet Senatosu 1/434) (S. Sayı
sı : 543 e 2 nci ek) (i) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
kanun tasarısı Meclisimizde görüşüldükten 
sonra Senatoya intikal etmiş, Senatodan gelen 
metin üzerinde yapılan değişikliklerden bâzıla
rı Millet Meclisi Komisyonunca benimsenme-
diği için Karma Komisyona gitmiştir. Karma 
Komisyondan gelen metih üyelere dağıtılmış
tır. Yüksek Meclisin bu üç metinden birisini 
müzakeresi/, tadilsiz, değiştirmeden, sadece üç 
metinden birisinin kabulü mevzuubahistir, 

Karma Komisyonun bize intikal ettirdiği 
maddeleri 4 maddeden ibarettir. Karma Komis
yonun ilk madde olan 7 nci maddesini okutu
yorum. 

MADDE 7. — 1. Anayasa Mahkemesi Baş
kan ve üyeleri ve raportörleri, Yüksek Hâkim
ler Kurulu Başkan ve üyeleri ve raportörleri, 
hâkimler ve savcılar ile Danıştay Başkan ve 
üyeleri, kanunsözcüleri ve yardımcıları; 

2. Sayıştay üyeleri, savcıları, raportörleri 
ve denetçileri; 

3. Valiler, kaymakamlar ve bucak müdür
leri; 

4. Müsteşarlar, müsteşar yardımcıları, ge
nel müdürler ve katma bütçeli dairelerle kamu 

(1) 543 e 2 nci ek sıra sayılı basmayazı tu
tanağın sonundadır. 

iktisadi teşebbüslerinin ve özel kanunlarla ve
ya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak 
kurulan banka ve teşekküllerin genel müdür 
yardımcıları; , 

5. 15 Temmuz 1963 tarihli ve 274 sayılı 
Sendikalar Kanununun 2 nci maddesinin 1 nci 
bendinin 4 ncü fıkrası hükmü saklı kalmak 
kaydiyle askerî şahıslar ile Millî Savunma Ba
kanlığı ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekre
terliği memurları; 

6. 15 Temmuz 1963 tarihli ve 274 sayılı 
Sendikalar Kanununun 2 nci maddesinin 1 nci 
bendinin 4 ncü fıkrası hükmü saklı kalmak 
kaydiyle Jandarma Genel Komutanlığı ve Em
niyet Teşkilâtı memurları; 

7. Millî İstihbarat Teşkilâtı (Millî Emni
yet Hizmeti) memurları; 

8. Kanuna göre silâh taşımaya ve zor kul
lanmaya yetkili kamu hizmeti personeli; 

9. Dışişleri Bakanlığı memurları ve dış 
misyonlarda çalışan memurlar; 

10. (Yönetim Kurulundaki işçi temsilcisi
nin işçi sendikalarına üye olma hakkı saklı 
kalmak kaydiyle) kamu iktisadi teşebbüsleri
nin ve özel kanunlarla veya özel kanunların 
verdiği yetkiye dayanılarak kurulan banka ve 
teşekküllerin yönetim kurulu üyeleri; 

11. Din ve ibadet işlerinde çalışanlar; ve 
12. Devlet personel heyeti başkan ve üye

leri, 
bu kanuna göre sendika kuramaz ve bu kanu
na göre kurulan sendikalara üye olamazlar.» 

BAŞKAN — Bu okunan madde hakkında 
komisyon söz istiyor. Buyrun efendim, yeriniz
den ifade edin. 
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KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Bu maddenin ikinci ben
dinde «Sayıştay üyeleri..» deniyor. «Sayıştay 
Başkan ve üyeleri..» olarak düzeltilmesini rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsünün ifade et
tiği husus şudur : 7 nci maddenin 2 ile başlı-
yan fıkrasında «Sayıştay üyeleri» diye başlı-
yan ibare «Sayıştay Başkan ve üyeleri» olarak 
tashihan oyunuza sunulması istenmektedir. Di
ğer kuruluşlarda başkan ve üyeleri kaydı var
dır. 

Şimdi bu başkan yani Sayıştay Başkanı ilâ
vesiyle bu metin hakkında söz ist iyenl. Yok. 
Metni oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyondan gelen 14 ncü madde : 
«Madde 14. — Türkiye Büyük Millet Mec

lisi Karma Komisyonu Millet Meclisince kabul 
olunan metrd aynen teklif etmektedir.» 

BAŞKAN — Komisyon Millet Meclisinin 
metnini aynen kabul etmiştir. Millet Meclisinin 
.14 ncü madde ile ilgili metnini okutuyorum. 

Yasak faaliyetler 
MADDE 14. Devlet personeli teşekkülleri : 
a) Her hangi bir suretle siyasi faaliyette bu

lunamazlar ; 
b) Siyasi partilerden veya onlara bağlı te

şekküllerden, 15 Temmuz 1963 tarihli ve 274 sa
yılı Sendikalar Kanununa göre veya Esnaf ve 
Küçük sanatkârlar Kanunu gereğince kurulan 
veyahut kamu kurumu niteliğindeki meslek ku
ruluşu vasfını taşıyan işçi ve işveren meslekî te
şekküllerinden her hangi bir surette maddi yar-
dini kabul edemez; onlara maddi yardım yapa
maz ve onların teşkilâtı içerisinde yer alamazlar; 

c) Bir siyasi partinin adı altında kurula
mazlar ; 

d) Hiçbir siyasi teşekkülün leh veya aley
hinde her hangi bir davranışta bulunamazlar; 

e) Üyelerine doğum ve ölüm halindeki dinî 
törenler için gerekli sosyal yardımların yapıl
masından başka hiçbir dinî faaliyete girişemez 
ve katılamazlar; 

f) Grev teşebbüs ve faalyetlerini destekle
yici davranışlarda bulunamazlar. 

g) Gelirlerini mevzuatın ve. tüzüklerinin 
gösterdiği amaç ve haller dışında harcıyamaz-
lar; 
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h) Organlarının toplantı ve çalışmalarım; 

bu kanunun 2 nci maddesinde yazılı kurumlara 
ayrılmış yerlerde, çalışma saatleri dışında da 
olsa, yapamazlar; 

i) Devlet personeli hukukuna veya kamu 
hizmeti görevlilerine ilişkin mevzuatın uygulan
masına dair isteklerini açıklamak veya destek
lemek amaeiyle açık yer toplantıları ve gösteri 
yürüyüşleri yapamazlar; 

j) Bakanlar Kurulundan bir kararnamey
le izin alamadıkça dış kaynaklardan hiçbir su
retle yardım kabul edemezler; 

k) Bakanlar Kurulundan bir kararnamey
le izin alamadıkça milletlerarası teşekküllere 
katılamazlar; 

Bu Kanunun 2 nci maddesine göre Devlet 
personeli sendikası kurabilecek veya bu sendi
kalara üye olabilecek kimselerin memurluk vas
fını esas alarak kuracakları veya üye olabile
cekleri dernekler hakkında da bu maddede ya
zılı yasaklamalar uygulanır. 

Bu Kanunun 7 nci maddesinde yazılı Devlet 
personelinin memurluk vasfını esas alarak ku
racakları veya üye olabilecekleri dernekler, bu 
Kanunun 13 ncü maddesinin (f), (g), (h), (1), 
(m), (n) ve (o) bendlerinde gösterilenler dı
şında faaliyette bulunamazlar. 

BAŞKAN — 14 ncü madde hakkında söz is-
tiyen?.. Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15 nci maddeyi okutuyorum. 
Organlarda görev alamıyacak olanlar 

MADDE 15. — Devlet personel teşekkülle
ri mensuplarından siyasi partilere kayıtlı olan
lar, bu teşekküllerin organlarında ve yönetim, 
denetim ve temsil görevlerinde bulunamazlar. 

Yukardaki fıkra hükmü, bu kimselerin, söz 
konusu teşekküllerin ve bu teşekküllerin şube
lerinin genel kurullarında üye olma hakkını 
ortadan kaldırmaz; ancak, bu kimseler, genel 
kurulların başkanlık divanlarına üye seçilemez
ler.» 

BAŞKAN — Bu 15 nci madde hakkında 
söz ist iyenl. Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun 16 nci maddesi. Bu, Millet 
Meclisinin 15 nci maddesini 16 nci madde ola-
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rak, Millet Meclisinin alâkalı maddesini okutu
yorum. 

Gelir ve mallar 
MADDE 16. — 1. Devlet personeli teşekkül

lerinin gelirleri : 
a) Üyelerinden alacakları aidattan; 
b) Mevzuata ve tüzüklerine göre yapabi

lecekleri faaliyetlerden doğan gelirlerden; ve 
c) Bağışlardan ibarettir. 
2. Bu teşekküller üyelerinin Ödiyecekleri 

aidat miktarı Cemiyetler Kanunundaki kayıt
larla bağlı olmaksızın, genel kurullarının kara-
riyle tesbit edilir. 

3. Bu teşekküllerin bağış kabul etmeleri, 
Bakanlar Kurulu kararnamesiyle sınırlandırıla
bilir veya yasaklanabilir. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz isti-
yen?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ve bu 
tasarı da kanuniyet kesbetmiştir. Memlekete ve 
millete hayırlı olsun. 

2. özel öğretim kurumlan kanunu tasarısı 
ile Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Ferit 
Alpiskender'in, Hususi eğitim ve öğretim mü
esseseleri kanunu teklifi ve Kırşehir Milletveki
li Memduh Erdemir'in, âmme menfaatine hiz
met gayesiyle kurulan dernekler tarafından açı
lan özel okul öğretmenlerinin sosyal güvenlik
leri hakkında kanun teklifi ile Adana Milletve
kili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 55 arkadaşının, 
âmme menfaatine hizmet gayesiyle kurulan der
nekler tarafından açılan özel okul öğretmenle
rinin sosyal güvenlikleri hakkında kanun tekli
fine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan de
ğişiklikler hakkında Millet Meclisi Geçici Ko
misyon raporu. (1/539, 2/581, 2/617, 2/618) 
(S. Sayısı: 495 e 2 nçi ek) (1)' 

BAŞKAN — Bu tasarı ve birlikte mütalâa 
edilen teklifler Meclisimizde kabul edildikten 
sonra Senatoya intikal etmiş, Senato bâzı mad
delerde değişiklik yapmıştır. Millet Meclisi Ko
misyonumuz yapılan değişiklikleri tamamen be
nimsemiştir. Şimdi bu maddeleri sırasiyle oku
tuyorum. 

(1) 495 e 2 nci ek sıra sayılı basmayazı tu
tanağın sonundadır. 
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özel öğretim Kurumlan Kanunu 

MADDE 1. — Özel öğretim kurumları; 
Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler, 
özel hukuk tüzel kişileri veya özel hukuk hü
kümlerine göre idare edilen tüzel kişiler tara
fından açılan her derecedeki okullar, haberleş
me ile öğretim yapan yerler, çeşitli kurslar, 
dershaneler, biçki - dikiş yurtları ve benzeri 
kurumlar ile yabancılar tarafından açılmış bu
lunan öğretim kurumlarıdır. 

BAŞKAN —• Komisyonumuz, Senatonun 
yaptığı değişikliği benimsemiştir. Benimsemeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Benimseme kabul edilmiş ve madde kesin
leşmiştir. 

MADDE 3. — Özel öğretim kurumu aça
bilmek için önce, «kurum açma izni alınır.» 

Bu izin Millî Eğitim Bakanlığınca usulüne 
göre verilir 

Özel öğretim kurumu açma izninin verile
bilmesi için gerekli şartlar tüzükle belirtilir. 

Özel öğretim kurumları, Devletin ve diğer 
özel öğretim kurumlarının kullandıkları isim 
ve unvanları her ne şekilde olursa olsun kulla
namazlar. 

BAŞKAN — Komisyonumuz, bu madde ile 
ilgili Senatoca yapılmış tadilâtı da benimsemiş
tir. Benimsemeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş, 
madde kesinleşmiştir. 

MADDE 5. — Yabancı uyruklu gerçek ve
ya tüzel kişiler, kendi adlarına veya Türkiye 
Cumhuriyeti uyruklu gerçek veya tüzel kişiler 
adına her ne suretle olursa olsun Türkiye'de 
yeniden özel öğretim kurumu açamazlar. 

Ancak, bu kanunun hükümlerine göre ku
rulmuş özel okullara, Türk Millî Eğitiminin 
amaçlarına uygun olarak çalışmak üzere ve 
Millî Eğitim Bakanlığının izniyle, öğretim ele
manı ve ders araç ve gereçleri yardımında hu-
Ilınabilirler. 

BAŞKAN — Saym üyelere dağıtılmış olan 
raporda «5 nci madde kesinleşmiştir» kaydı 
vardır. Bu bir matbaa hatasıdır. 5 nci madde 
ile ilgili tadilAtı da komisyonumuz benimsemiş
tir. Bu benimsemeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Yabancılar tarafından açıl
mış özel öğretim kurumları, kurucularının ve-
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ya yetkililerinin arzusu ile Millî Eğitim Bakan
lığına devredilebilir. 

Bu takdirde bu öğretim kurumlarının yöne
tim, eğitim ve öğretim özelliklerinden, korun
ması faydalı görülenler Millî Eğitim Bakanlı
ğınca tesbit olunur. 

BAŞKAN — Komisyonumuz tadilâtı benim
semiştir. Benimsemeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Özel bir öğretim kurumunu 
açacak veya açılmış bir kurumu devralacak 
olan gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişileri
nin temsilcilerinde şu şartlar aranır : 

1. Medeni hakları kullanma ehliyetine sa-
hibolmak, 

2. Ağır hapsi gerektiren veya yüz kızartı
cı bir suçtan mutlak surette, yahut kasti bir 
cürümden dolayı 6 ay veya daha fazla hapis 
cezası ile mahkûm edilmemiş olmak, 

3. Ahlâkan kötü bir şöhrete sahip bulun
mamak. 

BAŞKAN — Komisyonumuz tadilâtı benim
semiştir. Benimsemeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — özel öğretim kurumu açma 
izni belgesinin verilebilmesi için : 

Kurumun bina veya binalarının tapu ile 
maliki veya sözleşme ile intifa hakkına sahibol-
duğu, kullanılış maksatlarına her bakımdan 
uygun ve yeterli olduğu ve belli bir öğrenci 
sayısı esas olmak suretiyle kurumun ihtiyacını 
karşılıyabileceği ilgili merciler tarafından tes
bit edilir. 

Millî Eğitim Bakanlığı birinci fıkrada ken
disine tanınan yetkiyi yüksek dereceli özel 
okullar için, kendi teşkilâtına dâhil kurumlar
la lüzumu halinde üniversitelerden alınacak öğ
retim üyelerinden müteşekkil bir uzmanlar he
yeti vasıtasiyle kullanır. 

Üniversiteler Millî Eğitim Bakanlığınca is
tenen nitelikteki öğretim üyelerini usulüne gö
re seçerek Millî Eğitim Bakanına bildirir. 

Bu heyete dâhil kişilere ifa edecekleri hiz
metler için yönetmeliğine göre tâyin edilecek 
ücretler Millî Eğitim Bakanlığınca ödenir. 

Kurum açma izni belgesinin verilmesine 
esas teşkil eden hususlardan herhangi birinde 
değişiklik yapılması, Millî Eğitim Bakanının 
onayına bağlıdır. 
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BAŞKAN — Komisyonumuz bu madde ile 

ilgili tadilâtı da benimsemiştir. Benimsemeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Benimseme kabul 
edilmiş, madde kesinleşmiştir. 

MADDE 9. — Özel öğretim kurumlarına ait 
bina veya binalar içinde, aynı kurucuya ait 
farklı mahiyetlerde ve iki ayrı kurucuya ait 
aynı veya farklı derece veya mahiyetlerde özel 
okul bulunamaz. 

BAŞKAN — Komisyonumuz değişikliği be
nimsemiştir. Benimsemeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bir özel öğretim kurumun
da öğretime başlıyabilmek için (öğretime baş
lama izni) alınır. Bu iznin, kurum açma izni 
belgesine sahip kurucuya Millî Eğitim Bakan
lığınca verilmesi aşağıdaki hususların yerine 
getirilmesine bağlıdır : 

1. Kuruma ait ders araç ve gereçleriyle, 
lâboratuvarların, kitaplığın ve beden eğitimi 
imkânlarının maksat ve ihtiyaca yeterli görül
düğü kesin teftiş raporuna veya yüksek dere
celi okullar için 9 ncu maddede yazılı uzman 
heyeti raporuna bağlamak; 

2. Kurumun yönetici, öğretmen ve hizmet
lileri sayı ve nitelikleri yönünden uygun bu
lunmak ve bu kurumda çalışacakları hususu 
usulüne göre belgelendirilmiş olmak, 

3. Kurumu yönetmelikleriyle müfredat 
programı bakanlıkça incelenip onanmış olmak, 

Öğretime başlama izni almadıkça, kurum 
öğrenci kaydı yapamaz. 

BAŞKAN — Komisyonumuz bu madde ile 
ilgili değişikliği de benimsemiştir. Benimseme
yi kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 12. — Evvelce açılma izni verilmiş 
olup 8 nci ve 10 neu maddelerdeki şartları ta-
mamlıyarak öğretime başlama izni için müra
caat eden ilk ve orta dereceli okulların denk
liği, öğretime başlama izni ile birlikte tanınır. 

ilkokullarla orta dereceli okulların 1 nci ve 
2 nci devreleri ayrı bütünler olarak kabul edi
lir. 

Bakanlıkça, öğretim, eğitim veya yönetim 
bakımından, özel yönetmeliğine göre veya lü
zum görülecek hallerde yaptırılacak teftiş so
nucunda, çalışmaları ve durumu yeterli görül-
miyen okullar bu hususta uyarılır. Mütaakıben 
yaptırılan teftişte durumunu düzeltmediği an-
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laşılan okulların denkliği kaldırılır. Ertesi yıl 
yaptırılacak teftişte de çalışmalarının yeterli 
olmadığı tesbit olunan okullar ders yılı sonun
da kapatılır. Bu halde ö yılki imtihanlar ba
kanlıkça özel olarak yaptırılır. 

BAŞKAN — Komisyon bu madde ile ilgili 
değişikliği de benimsemiştir. Benimsemeyi ka
bul edenler... Kabul etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi 13 ncü maddeye geldi sıra. Bu, Mil
let Meclisinin kabul ettiği 13 ncü maddeyi Se
nato tayyetmiştir. Komisyonumuz da bu tay 
keyfiyetini benimsemiştir. Sadece bu tay keyfi
yetini, komisyonumuzca benimsenen bu hususu 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiş ve 13 ncü madde metinden 
çıkarılmıştır. Şimdi 13 ncü madde metinden çı
karılınca 14 ncü maddeyi 13 ncü madde olarak 
okuyoruz. 

MADDE 13. — Yüksek dereceli özel okul
larda diplomaya esas olan teorik ve pratik 
derslerin imtihanları Millî Eğitim Bakanlığınca 
yaptırılır. 

imtihan kurulları birisi dersin öğretmeni 
olmak üzere ilgili özel okulda görevi bulunmı-
yan ve o dersin üniversitedeki öğretim üyeleri 
veya yine o dersin resmî yüksek okuldaki öğ
retmenleri arasından seçilecek 2 üye ile birlik
te 3 üyeden kurulur ve imtihanlar üniversite
nin veya resmî yüksek okulun usulüne göre 
yapılır. 

İmtihan kurullarına katılacak üniversite 
veya bilimsel özerkliğe sahip yüksek okul öğ
retim üyeleri, Millî Eğitim Bakanının istemesi 
üzerine ilgili fakülte veya yüksek okullarca, 
usulüne göre seçilir. 

İmtihan kurulu üyelerinden okulun mensu
bu olmıyanlara verilecek ücret Millî Eğitim 
Bakanlığınca tesbit olunur ve ilgili özel öğre
tim kurumunca ödenir. 

İmtihanların hangi derslerden olduğu, ne 
zaman ve ne şekilde yapılacağı her özel yük
sek öğretim kurumunun yönetmeliğinde göste
rilir. 

İmtihan hakları ve askerlik durumları bakı
mından özel yüksek okul öğrencilerine, resmî 
yüksek okul öğrencileri gibi işlem yapılır. 

BAŞKAN — Komisyonumuz bu değişikliği 
13 ncü madde olarak benimsemiştir. Benimse-
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meyi kabul edenler... Etmiyenler... Madde, 
13 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Kurum açma izni belgesini 
alıp da 3 yıl içinde öğretime başlama iznini al-
mıyan kurucunun kurum açma izni geri alınır. 

Öğretime başlama izni almış olan bir ku
rum, iki yıl içinde fiilen öğretime başlamazsa 
veya fiilen öğretime başladıktan sonra öğreti
me ara verirse veya iznin açılış maksadından 
başka maksatlarla kullanıldığı teftiş raporiyle 
sabit olursa öğretime başlama izni geri alınır. 

BAŞKAN — Senatonun yaptığı değişikliği 
Komisyonumuz 14 ncü madde olarak benimse
miştir. Benimsemeyi kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiş, 14 ncü madde kesin
leşmiştir. 

MADDE 15. — Kanun, tüzük ve yönetme
liklere veya umumi emirlere aykırı hareketi 
veya aykırı harekette ısrarı tesbit edilen özel 
öğretim kurumu, hareketinin sağlık derecesine 
göre, geçici veya sürekli olarak Millî Eğitim 
Bakanlığınca kapatılabilir. 

BAŞKAN — Komisyonumuz madde ile il
gili tadilâtı 15 nci madde olarak benimsemiş
tir. Benimsemeyi kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Özel bir okulun kurucusu 
bakanlığa, yönetici, öğretmen ve öğrencilere en 
az üç ay önce yazılı olarak bildirmek şartiyle 
ve ancak öğretim yılı sonunda okulunu kapa
tabilir. 

Bunun dışında bir özel okul kurucusu tara
fından öğretim yılı içinde hiçbir şekilde kapa
tılamaz. 

Yukardaki şartlara uymadan okulunu ka
patan bir kurucuya tekrar bir özel okul açma 
veya ortak olına izni verilemez, öğrenci velile
rinin kurucular aleyhine umumi hükümlere 
göre açacakları dâvalar saklı kalmak şartı ile 
ayrıca kurucu, öğrencilerden o yıl için aldığı 
taksitleri aynen iade eder. 

BAŞKAN — Komisyon değişikliği, 16 ncı 
madde olarak benimsemiştir. Benimsemeyi ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 17. — Kapanan veya kapatılan ku
rum, mühürlerini, yönetici öğretmen ve öğren
cilerle ilgili bütün defterlerini, dosyalarını ve 
diğer evrakını ilgili valiliğe devir ve teslim et-
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meye mecburdur. Devir ve teslimden kaçman 
veya bu görevi savsaklıyan kurucu veya tem
silcileri hakkında Türk Ceza Kanununun 
526 ncı maddesiyle birlikte bu kanunun 16 ncı 
maddesinin 3 ncü fıkrası da uygulanır. 

BAŞKAN — Komisyonumuz okunan metni 
17 nci madde olarak benimsemiştir. Benimse
meyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 18. — Açma ve öğretime başlama 
izinlerinin verilmesi, kurumun kapanma veya 
kapatılması veya denkliğinin kaldırılması ile 
ilgili kararlar Millî Eğitim Bakanlığınca ve il
gili öğretim kurumu tarafından Bakanlıkça uy
gun görülecek şekilde ilân olunur. 

BAŞKAN — Komisyonumuz bu metni 18 nci 
madde olarak benimsemiştir. Benimsemeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — özel öğretim kurumlarının 
yerleri, binaları, tesis ve müştemilâtı ile ilgili 
standartlar, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yar
dım, İmar ve İskân bakanlıklarının mütalâala
rı alınmak suretiyle Millî Eğitim Bakanlığınca 
tesbit ve ilân olunur. 

BAŞKAN — Komisyonumuz bu madde ile 
ilgili değişikliği 19 ncu madde olarak benimse
miştir. Benimsemeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten önce yabancılar tarafından açıl
mış bulunan özel öğretim kurumlarının binala
rı genişletilemez, çoğaltılamaz, şubeleri açıla
maz; bu kurumların mevcut binalarının yerine 
kaim olmak üzere yeniden binalar inşa edile
mez, her hangi bir suretle mülk edinilemez ve
ya kiralanamaz. 

Mevcut binalarda ihtiyaç halinde yapılacak 
tamirat Millî Eğitim Bakanlığının iznine bağ
lıdır. 

BAŞKAN — Komisyonumuz bu maddeyi 
20 nci madde metni olarak değişikliği benim
semiştir. Benimsemeyi oylarınıza sunuyorum... 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — özel öğretim kurumlarında 
yönetim, eğitim ve öğretimin, asıl görevi bu ku
rumlarda olan yönetici ve öğretmenlerle yürü
tülmesi esastır. 

Her derece ve tipteki özel öğretim kurum
larının yöneticilik ve öğretmenliklerinde, en 

8.6.1965 0 : 2 
az dengi resmî öğretim kurumlarının yönetici
lik veya öğretmenliklerine atanabilmek için 
gerekli nitelik ve şartları taşıyanlar görevlen
dirilebilir. 

Bu esasa göre, okulların özellikleri göz 
önünde tutularak yönetici ve öğretmenlerinde 
aranılacak nitelik ve şartlar yönetmelikte be
lirtilir. 

İhtiyaç halinde, esas görevi resmî öğretim 
kurumlarında olan öğretim elemanlarına, aylı
ğı karşılığında okutmakla yükümlü olduğu 
ders saatlerine halel gelmemek ve resmî öğre
tim kurumlarında okuttukları ders saatlerinin 
yarısını geçmemek üzere, yetkili mercilerin izni 
ile özel öğretim kurumlarında ücretle ders ve
rilebilir. 

Ancak, bu kanunun yürürlüğe girişinden 
sonra veya bir özel okulun kuruluşundan itiba
ren 5 yıl içinde öğretmen yetiştirmek üzere ge
rekli tedbirler de alınmak suretiyle, mevcut 
kadronun en az üçte birinin esas görevi bu 
okullarda olan öğretmenler tarafından kurul
ması zorunludur. 

Resmî öğretim kurumlarında öğretim ele
manı iken, yetkili mercilerin izni ile özel öğre
tim kurumlarında yöneticilikle görevlendirilen
lerin kendi kurumları ile ilişikleri kesilir. Bun
lar özel öğretim kurumlarında çalıştıkları süre
ce maaşsız izinli sayılırlar. Bu kanun yürürlü
ğe girdiği tarihten itibaren, bir özel öğretim 
kurumu, için bu yoldan yönetici görevlendiril
mesi üç yılı geçemiyeceği gibi, bir öğretim ele
manı da bu şekilde üç yıldan fazla maaşsız 
izinli sayılmaz. 

BAŞKAN — Komisyonumuz okunan bu 
metni 21 nci madde metni olarak benimsemiş
tir. Benimsemeyi oylarınıza sunuyorum... Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Her özel öğretim kurumu 
Millî Eğitim Bakanlığına karşı sorumlu bir 
müdür tarafından yönetilir. Bir kimse birden 
fazla kurumun kurucusu olabilir; fakat müdü
rü olamaz. 

Gerekli vasıfları taşıyan kurucu kurumun 
müdürü de olabilir. Üzerinde müdürlük görevi 
bulunmıyan kurucu veya kurucular temsilcisi 
kurumun eğitim ve öğretimine ve bunlarla ilgili 
yönetim işlerine karışamaz. 
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BAŞKAN — Komisyonumuz okunan metni 

22 nci madde olarak benimsemiştir. Benimse
meyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Özel öğretim kurumlarının 
müdürleri, kurucuları tarafından; diğer yöne
tici ve öğretmenleri genel olarak müdürleri ta
rafından seçilir ve istihdamları 22 nci madde
nin şartları bakımından Millî Eğitim Bakanlı
ğının iznine sunulur. 

Millî Eğitim Bakanlığının iznine sunulma
dan önce, müdür diğer yönetici ve öğretmenler 
işe başlatılamazlar. 

İzin talebini, Millî Eğitim Bakanlığının red
dinin tebliğ edildiği günden itibaren de vazife 
gördürülemezler. 

BAŞKAN — Komisyonumuz bu değişikliği 
23 ncü madde olarak benimsemiştir. Benimse
meyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiş ve madde kesin
leşmiştir. 

MADDE 24. — Türkçeden başka dille öğre
tim yapan ve yabancılar tarafından açılmış bu
lunan özel okullar müdürleri bu okulların 
Türkçe veya Türkçe kültür dersleri öğretmen
lerinden birini müdür başyardımcısı olarak tâ
yin ve işe başlatılmasına müsaade edilmesi hu
susunu Millî Eğitim Bakanlığına bildirir. 

Bu atamayı uyarmaya rağmen bir ay içinde 
yapmıyan veya bildirmiyen okulların müdür 
başyardımcılarını Türkçe ve Türkçe kültür 
dersleri öğretmenleri arasından Millî Eğitim 
Bakanlığı seçer ve işe başlatır. 

BAŞKAN — Okunan metni komisyonumuz 
24 ncü madde olarak benimsemiştir. Benimse
meyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miş ve madde kesinleşmiştir. 

MADDE 25. — Bu kanunun yayımı tarihin
de mevcudolup 23 Ağustos 1923 tarih ve 340 
sayılı Kanuna bağlı Andlaşmanm 40 ve 41 nci 
maddeleriyle ilgisi bulunan okulların özellik 
göstermesi gereken hususları tüzükle tesbit edi
lir. 

Tüzük, ilgili memleketlerin bu konulardaki 
mütekabil mevzuat ve uygulamaları dikkate 
alınmak suretiyle hazırlanır. Tüzükte belirtil-
miyen hususlarda resmî okullar mevzuatı uy
gulanır. 
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Bu okullarda yalnız Türk vatandaşlarının 

çocukları okuyabilirler. 
BAŞKAN — Okunan metni komisyonumuz 

25 nci madde olarak benimsemiştir. Benimse
meyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miş ve madde kesinleşmiştir. 

MADDE 26. — özel okullarda yönetim ve 
eğitim, öğretim aynı derecedeki Devlet okulları 
ile erişilmek istenen seviyeye göre düzenlenir. 
Özel öğretim kurumlarının yönetmelikleri ve 
müfredat programları Millî Eğitim Bakanlığın
ca onanır. 

BAŞKAN — Okunan metni komisyonumuz 
26 nc\ madde metni olarak benimsemiştir... Be-
ıvi.nsemeyi oylarınıza sunuyorum... Kabul eden
le!'... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Özel öğretim kurumları, eği
tim, öğretim ve yönetim bakımlarından bu ka
nunin ve kurumlarla ilgili olarak, çıkarılacak 
tüzü'j: ve yönetmeliklerle tesbit edilen esaslar 
i<;:T.'le Millî Eğitim Bakanlığınca lüzum görüle
cek tedbirleri, alırlar. Bakanlık bu tedbirlerin 
jerino getirilmesini belirli bir süreye bağlı tu
tabilir. 

BAŞKAN — Komisyonumuz okunan metni 
27 nci madde metni olarak benimsemiştir. Be
nimsemeyi oylarınıza sunuyorum... Kabul eden
ler .. Etmiyenler... Kabul edilmiştir ve madde 
kesinleşmiştir. 

MADDE 28. — Bir özel okula alınabilecek 
yabancı uyruklu öğrenciler sayısı, o okulda 
okuyan Türk vatandaşı öğrencilerin yüzde yir
misini aşmamak kaydiyle, Millî Eğitim Bakan
lığınca tâyin olunur. 

BAŞKAN — Komisyonumuz bu okunan 
metni 28 nci madde olarak benimsemiştir. Be
nimsemeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Benimseme kabul edil
miş ve madde kesinleşmiştir. , 

MADDE 29. — Özel öğretim kurumlarında 
okutulacak olan ders kitapları ile her türlü yar
dımcı kitapların ve kullanılacak araçların seçil
mesi, resmî okullarda uygulanan usuller daire
sinde, Millî Eğitim Bakanlığının iznine bağlı
dır. 

BAŞKAN — Komisyonumuz bu okunan 
metni 29 ncu madde olarak benimsemiştir. Be
nimsemeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 30. — özel öğretim kurumları ilân 

ve reklâmlarının birer örneğini ilgili valiliğe 
vermeye mecburdurlar. Kurumlar, ilân ve rek
lâmlarında gerçeğe aykırı beyanlarda buluna
mazlar. 

BAŞKAN — Okunan metni komisyonumuz 
30 ncu madde olarak benimsemiştir. Benimse
meyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 31. — Özel öğretim kurumları üc
retlerinin hangi esaslara göre tesbit ve tâyin 
olunacağı tüzükle belirtilir. 

özel öğretim kurumlarının öğrencilerinden 
alacakları ücreti artırabilmeleri öğretim yılı 
sonundan en az 6 ay önce yeni tarifelerini ilân 
etmeleri ile mümkündür. 

Haklı sebepler mevcudolduğu takdirde, Mil
lî Eğitim Bakanlığının müsaadesi ile ücretlerin 
artırılması bu hüküm dışında da yapılabilir. 

BAŞKAN — Komisyonumuz bu okunan 
metni 31 nci madde metni olarak benimsemiş
tim. Benimsemeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiş ve madde kesinleşmiştir. 

MADDE 32. — Özel okullarda çalışan mü
dür, diğer yönetici ve öğretmenleriyle bu ku
rumların kurucuları veya kurucular temsilci
leri arasında hizmet akdi en az bir yıl süreli ol
mak kaydiyle yazılı olarak yapılır. Yazılı söz
leşmede görevin çeşidi, süresi, ders sayısı, aylık 
ücret veya ders saati başına verilecek ücret 
miktarı, terfi süreleri, zam nisbetlcri ve sözleş
menin uzatılması ve fesih şartları belirtilir. 

Bu şartlarda değişiklik ancak, yeni bir söz
leşme ile olur. Asıl görevi özel öğretim kurum
larında olan yönetici ve öğretmenlerle yapıla
cak sözleşmeler aylık ücret esasına göre düzen
lenir. 

Bu sözleşmelerde ilgililerin ihtiyari veya 
mecburi sosyal sigorta bağlantı yardımlarından 
faydalanma imkânlarını kısıtlayıcı, tehlikeye 
düşürücü önleyici şartlar hükümsüzdür. 

Süresi öğretim yılı içinde sona eren sözleş
meler öğretim yılı sonuna kadar kendiliğinden 
yenilenmiş sayılır. 

özel okullarda yöneticilik ve öğretmenlik 
yapanların, Millî Eğitim Bakanlığı emrinde gö
rev kabul ettikleri takdirde özel öğretim ku
rumlarında geçirdikleri sürenin üçte ikisi kı
demlerine sayılır. 
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BAŞKAN — Okunan metni komisyonumuz 

32 nci madde metni olarak benimsemiştir. Be
nimsemeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — Özel okullarda müdür, diğer 
yönetici ve öğretmenlere dengi resmî okullar
da uygulanan asgari başlangıç maaş veya ders 
saati ücretinden az ücret verilemez. 

BAŞKAN' — Okunmuş bu madde ile ilgili 
tadilâtı komisyonumuz 33 ncü madde metni ola
rak benimsemiştir. Bu benimseme ile ilgili ola
rak Sayın Saadet Evren söz istemiştir, buyu
run. 

SAADET EVREN (İstanbul) — Efendim 
benim söz istediğim kısım, öğretim üyelerinin 
ücretleri ile ilgili kısım idi. 

BAŞKAN — Şimdi biz 33 ncü maddeyi mü
zakere ediyoruz. C. Senatosunun kabul ettiği 
33 ncü maddeyi okuttuk. Millet Meclisi bunu 
benimsemiştir. Şayet sizin söz istediğiniz kısım 
değil ise sırası geldiği zaman size söz vereyim 
efendim. 

SAADET EVREN (istanbul) — Peki efen
dim. 

BAŞKAN — 33 ncü madde ile ilgili değişik
liği komisyonumuz benimsemiştir. Benimseme
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 34. — Özel okul kurucuları veya 
kurucu temsilcileriyle müdür, diğer yönetici 
ve öğretmenler arasında yapılan yazılı sözleş-
'•ı»]er örnekleri ilgililerin atanmalarına izin ve
rilmesine esas olacak evrak ile birlikte tescil 
edilmek üzere Millî Eğitim Bakanlığına gönde
rilir. 

BAŞKAN — 34 ncü madde metnini komis
yonumuz benimsemiştir. Benimsemeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
Jp'\ Kabul edilmiştir. 

MADDE 35. — Yazılı sözleşmede kararlaştı
rılan ücret, bordro ile her ay sonunda verilir. 
Yönetici ve öğretmenlere ücretlerini zamanında 
ödemiyen kurumlar bu ücretleri, geçen her gün 
için yüzde üç zammı ile öderler. Yönetici ve 
öğretmenlerin aylık ücretleri, yönetmeliklere 
;örc yükümlü bulundukları görevleri yapmala

rı şartiylc, ders yılı içindeki tatil günlerinde, 
imtihan ve tatil aylarında da ödenir. 

BAŞKAN — Bu okunan metni komisyonu
muz 35 nci madde metni olarak benimsemiştir. 
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Benimsemeyi oylarınıza sunuyorum... Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 36. — Özel okul kurucuları veya 
kurucu temsilcileri ile müdür, diğer yönetici 
ve öğretmenler arasında yapılacak sözleşmelere 
33 ve 35 nci maddeler ile verilen hakları düşü- ; 
recek hükümler konulamaz. I 

BAŞKAN — Sayın Komisyon; bu 36 ncı ;. 
madde metnindeki atıf maddeleri, doğrudur de- ' 
ğil mi efendim? 

Şu halde Komisyonumuz okunmuş olan bu 
metni 36 ncı madde metni olarak kabul etmiş
tir. Benimsemeyi kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — Muvazzaf askerlik devresi 
hariç, başka suretle askerlik hizmeti için silâh 
altına alman özel okul yönetici ve öğretmenleri
nin askerlik hizmeti karşılığı aldıkları aylık, 
kurumlarında aldıkları aylık ücretten az ise 
aradaki fark, iki aya kadar kendilerine kurum
larınca ödenir. 

BAŞKAN — Komisyonumuz okunan bu 
metni 37 nci madde metni olarak benimsemiştir. 
Benimsemeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden- ! 

t 

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. ) 
MADDE 38. — İki aya kadar olan hastalık- [ 

larını resmî tabip veya hastane veya acele hal
lerde özel sağlık kurumu raporu ile belgelen-
diren, yönetici ve öğretmenlerin aylık ücretle- [ 
ri tam olarak ödenir. \ 

BAŞKAN :— Okunan maddeyi Komisyonu- \ 
muz 38 nci madde olarak benimsemiştir. Be- ' 
nimsemeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka- • 
bu l edilmiştir. i 

MADDE 39. — Kadın yönetici ve öğret- j 
menlerin hamilelikleri halinde doğumdan önce I 
ve sonra Sosyal Sigortalar Kanunu hükümle- \ 
rine göre izin verilir. 

BAŞKAN — Komisyonumuz okunan mad- \ 
deyi 39 ncu madde olarak benimsemiştir. Be- i 
nimsemeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka- \ 
bul edilmiştir. • 

MADDE 40. — Özel okul yönetici ve öğ
retmenlerinin ölümü halinde eşine ve çocukla
rına, bunlar bulunmadığı takdirde geçimi ken- ; 
dişine bağlı ailesi fertlerine müteveffanın aylık j 
ücretinin üç katından az olmamak üzere özel 
okulca ölüm tazminatı verilir. 

BAŞKAN — Komisyonumuz okunan mad- j 
deyi 40 ncı madde olarak benimsemiştir. Be-
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nimsemeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiş, madde kesinleşmiştir. 

MADDE 41. — özel okulların yönetici ve 
öğretmenleri, tören ve teşrifatta benzeri resmî 
okullar yönetici ve öğretmenlerinin haklarını 
haizdirler. 

BAŞKAN — Maddeyi Komisyon 41 nci 
madde olarak benimsemiştir. Benimsemeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 42. — Tesisler veya kamu yararı
na çalışacak dernekler tarafından ticaret ga
yesi gözetilmeksizin kurulmuş bulunan Özel 
Öğretim kurumlarına Devletçe malî yardımda 
bulunulabilir. Bu maksatla Millî Eğitim Ba
kanlığı bütçesinde (Özel öğretim Kurumları
na yardım) adı altında bir fasıl açılır. 

Bu yardımların esas şekil ve şartları tüzük
te belirtilir. 

BAŞKAN — Okunan metni Komisyon 42 nci 
madde olarak benimsemiştir. Benimsemeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş mad
de kesinleşmiştir. 

MADDE 43. — Her derece ve nitelikteki 
özel öğretim kurumları eğitim, öğretim ve yö
netim bakımından Millî Eğitim Bakanlığınca 
özel yönetmeliğine göre teftiş ve denetlemeye 
tabi tutulur. 

Özel okulların teftiş ve denetlemeleri okul
ların özellik ve seviyeleri dikkate alınarak ya
pılır. 

BAŞKAN — Okunan metni Komisyonumuz 
43 ncü madde olarak benimsemiştir. Benimse
meyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 44. — Amaç ve faaliyetleri ara
sında özel öğretim kurumu işletmeciliği bulu
nan tesislerin teftiş makamı Millî Eğitim Ba
kanlığıdır. Bu gibi tesis, dernek ve şirketle
rin işletmecilikle ilgili her nevi işlem, karar,. 
faaliyet ve evrakını teftiş ve denetlemeye ve 
bu kurumların toplantılarında Hükümet komi
seri bulundurmaya Millî Eğitim Bakanlığı yet
kilidir. 

BAŞKAN — Değişikliği Komisyonumuz 
44 ncü madde olarak. benimsemiştir. Benimse
meyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miş ve madde kesinleşmiştir. 

MADDE 45. — Sözleşmesi yürürlükte olan 
yönetici ve öğretmenlerden yetersizliğine iki 
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teftiş ve denetleme raporuna dayanılarak Mil- ' 
lî Eğitim Bakanlığınca karar verilenlerle hiz
mete devamında sakınca görülenlerin Bakan
lıkça verilmiş olan çalışma izni iptal olunur. 
Ve bu durum ilgili kuruma, bildirilir. Bu bil
diriş sözleşmenin feshine ve ilgilinin kurumla 
ilişiğinin kesilmesine yeter sebep teşkil eder. 

BAŞKAN — Değişikliği Komisyonumuz 
45 nci madde olarak benimsemiştir. Benimse
meyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miş ve madde kesinleşmiştir. 

MADDE 46. — Özel öğretim kurumunun 
teftiş ve denetlenmesi sırasında, zaruret görü
len durumlarda, Millî Eğitim Bakanlığı o ku
rumun müdürü ve öğretmenlerine işten el çek-
tirebilir. Bu takdirde Millî Eğitim Bakanlığı 
geçici olarak sorumlu bir müdür ve öğretmen 
atanması hususunda, kurumun mütalâasını da 
göz önünde bulundurmak suretiyle, gerekli 
tedbirleri alır. 

BAŞKAN — Tadilâtı Komisyonumuz 46 ncı 
madde olarak benimsemiştir. Benimsemeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ve 
kesinleşmiştir. 

MADDE 47. — özel okulların yönetici ve 
öğretmenleri hakkında, okulun bünyesine göre 
789, 1702 ve 4357 sayılı kanunlarda yazılı olan 
ve bu okul öğretmenlerinin özelliklerine göre 
uygulanması mümkün bulunan cezalarla bu ce
zalara ilişkin aynı kanunların diğer hükümleri 
uygulanır. 

BAŞKAN — Okunan maddeyi Komisyonu
mu?: 47 nci madde olarak benimsemiştir. Be
nimsemeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiş, madde kesinleşmiştir. 

MADDE 48. — Yukarclaki maddede yazılı 
cezalar ilk öğrenim derecesindeki özel okul öğ
retmenleri hakkında 1702 sayılı Kanunun 36 
ve mütaakıp maddelerinde yazılı il millî eğitim 
disiplin kurulu, orta ve yüksek öğrenim veren 
özel okul öğretmenlerine Millî Eğitim Bakan
lığı Disiplin Kurulu tarafından verilir. 

BAŞKAN — Okunan maddeyi Komisyonu
muz 48 nci madde olarak benimsemiştir. Benim
semeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miş, madde kesinleşmiştir. 

MADDE 49. — Özel öğretim kurumlarının 
yönetici, öğretmen ve memurları, suç işlemeleri 
halinde veya görevlerinden ötürü kendilerine 
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karşı işlenen suçlardan dolayı Türk Ceza Ka
nununun uygulanması bakımından memur sa
yılır. 

BAŞKAN — Değişikliği Komisyonumuz 
49 ncu madde olarak benimsemiştir. Benimse
meyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Madde kesinleşmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanun yürürlüğe-
girdiği tarihte mevcut özel öğretim kurumları
nın, bu kanuna intibak, şekil, şart ve müddeti 
tüzükle belirtilir. 

Bu kanuna ait tüzük ve yönetmelikler ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı 
ay içinde çıkartılır. 

BAŞKAN — Millet Meclisinin geçici mad
desi Cumhuriyet Senatosunca tadil edilmiştir. 
Komisyon da bu tadili benimsemiştir. Benim
semeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 50. — Bu kanun yayımı tarihinden 
altı ay sonra yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Değişikliği komisyon benimse
miştir. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 51. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Okunan yürürlük maddesini 
Komisyonumuz 51 nci madde olarak benimse
miştir. Benimsemeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Böylece tasarı da kanunlaşmıştır, hayırlı 
olsun. 

3. — Millî Müdafaaya hiyanet suçundan mü
ebbet hapse hükümlü Alman mjruklu Wilfried 
Herbrecht hakkındaki hapis cezasının affı hak
kında kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/671) (S. Sayısı: 741) (1) 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu.8? Yerinde. 
Adliye Vekili burada. Tümü hakkında söz is-
tiyen? Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Raporda ivedilikle görüşülmesi hususu tek
lif ediliyor. İvediliği oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

(1) 741 S. Sayılı basmayazı tutanağın SQ-
nundadır. 
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Alman uyruklu Wilfried Herbresht'in geri 

kalan cefasının affı hakkında Kanun 
MADDE 1. — Millî Müdafaaya hiyanet su

çundan müebbet hapse hükümlü Almanya'nın 
Dortmunrl şehrinde Klâra HiFden doğma. Al
ınan tâbiiyetinden Lodwick Karioğlu, 1924 do
ğumlu "VVilfriod Herbercht'nin, Ankara Garni
zon Kumandanlığı Siyasi Mahkemesinin 24 Ey
lül 1957 tarihli esas 1957/55, karar 1957/16 
ve Askerî Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 
9 Aralık 1957 tarih ve esas 1957/3912, karar 
1957/3658 sayılı ilâmiyle hükümlü bulunduğu 
müebbet hapis cezasının geri kalan kısmı affe-
dilmiştir. 

Adı geçen hakkında Türk Ceza Kanununun 
101 nci maddesi hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiycn? 
Yok. Komisyon maddede bâzı değişiklikler tek
lif etmiştir. Önergeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 

Affı istenen Alman uyruklu "VVilfriod Her-
bereht'in hükümlü bulunduğu cezanın nevi 

ağır hapistir. 
Bu itibarla 1 nci maddenin ilk fıkrasının 

sondan bir evvelki fıkrasında müebbet kelime
sinden sonra (ağır) kelimesinin ilâve edilme
sini VG beşinci satırda yazılı soyadındaki bas
kı hatasının (Hcrbrcht) olarak düzeltilmesini 
ve o şekilde oya arz edilmesini teklif ederim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

İsmail Hakkı Tckinel 

B.AŞKAN — Değiştirge önergesini oyunuza 
sunuyorum..»Kabul edenler... Etmiycnlcr... Ka
bul edilmişiir. 

Komisyonca verilmiş olan önergedeki tadil
le birlikte i birinci maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabu; edenler... Etmiycnlcr... Kabul edil
miştir. \ 

MADDE TL — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe gircY. 

BAŞKAN A- Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet ve Millî 
Savunma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiycnlcr... 
Kabul edilmiştir. Tasarı da Meclisimizce kabul 
edilmiştir. 
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4. — Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hü

kümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı 
hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet, İçişleri ve Anayaoa komisyonlarından 
5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/841) (S. Sayısı: 975) (1) 

BAŞKAN — Geçici Komisyon yerini alsın 
lütfen. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen? Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporda ivedilikle görüşülmesi teklifi de 
vardır. İvediliği oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 
Soçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin 
değiştirilmesi ve bu kanunlara bası hükümler 

eklenmesi hakkında kanun 
MADDE 1. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve "306 

sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun, 17 Nisan 
1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 24 Ma
yıs 1931 tarihli ve 334 sayılı Cumhuriyet Se
natosu üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nci 
maddesi gereğince Cumhuriyet Senatosu üyele
ri seçiminde de uygulanan 15 nci maddesinin 
1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Siyasi partiler aday listelerini ve adayları
nın listelerdeki sıralarını kendi tüzükleri gere
ğince; seçim çevrelerinde demokratik usuller 
dairesinde yapacakları yoklamalarla, oy verme 
gününden önceki 55 nci gün tesbit ederler.» 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? Bu
yurun Sayın Savacı. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Muhterem arkadaşlarım; burada müddet, oy ver
me gününden 55 gün beriye doğru uzatılmakta 
yani propaganda müddetini iki aylık bir müddet 
tesbit etmiş bulunmaktadır. Şimdi, memleketin 
bir seçim için iki aylık bir propaganda müddetine 
tahammülünü bendeniz biraz uygun mütalâa ede
miyorum. Türkiye'de seçimlerin iş hayatına nasıl 
tesir ettiğini, Devlet hayatına ne derece tesirli ol
duğunu Yüksek Heyetinizi teşkil eden muhtetem 
üyeler gayet iyi bilmektedirler. Bendeniz bu iki 
ayın milletimiz için, memleketimiz için yorucu ol-

(1) 975 S. Sayılı basmayazı tutanağın $o-
nundadır. 
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duğu kanaati ile bunun bir miktar daha aşağı in
dirilmesini talebedcceğim. Hor ne kadar bu müd
det içerisinde ancak yapılacağı ifade ed.lmekte ise 
de muhterem arkadaşlarım bu husus bundan ev
vel 30 - 35 günde rahatlıkla yapılabiliyordu ve 
bu rahatlıkla yapılan müddet de, Devlet eli ile 
değil, doğrudan doğruya imkânlardan mahrum 
partiler tarafından yapılıyordu. Şimdi bu işi 
Devlet yapacak. Devlet bütün imkânlarla müceh
hez. Daha fazla müddet talebediliyor. Ben bunu 
da bu imkânlar karşısında uygun mütalâa edemi
yorum. Bu itibarla memleket bakımından mah
zurlu gördüğüm iki aylık yorucu propagandanın 
memlekete faydalı olamıyaeağı kanaati ile bu 
müddetin hiç olmazsa 40 güne veya 45 güne indi
rilmesini bir takrirle talebedcceğim, saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon söz mü istiyor, efen
dim? Buyurunuz Sayın Tombuş. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İHSAN 
TOMBUŞ (Çorum) — Muhterem arkadaşlarım, 
bu made 306 sayılı Kanunun 15 nci maddesini ta
dil eden bir maddedir. 306 sayılı Kanunun 15 nci 
maddesi 35 gün evvel adaylar tesbit edilir, diyor. 
Bu müddet adayların tesbitine mütedair bir mad
dedir. Adayların ne zaman tesbit edileceğini be
lirten bir maddedir. Propaganda ile hiçbir alâka
sı ve ilgisi yoktur. Propaganda için tâyin edilen 
müddetler 306 sayılı Kanunla değil 198 sayılı Ka
nunla tesbit edilmiştir ve yirmiiki gün evvel baş
lar. Bu bakımdan bu maddenin hiçbir surette 
propaganda ile alâkası yoktur ve bu önergenin 
kabul edilmesine de imkân ve ihtimal yoktur. Ar
kadaşımdan rica edeyim, bu önergesini geri al
sın. Çünkü esas 198 sayılı Kanunda müddetler 
aynen muhafaza edilmektedir. Bu müddet değiş
miş bulunmamaktadır. Bu bakımdan önerge oya 
konulduğu takdirde reddedilmesini arz ederim. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Ali Dizman, 
konuşmak mı istiyorsunuz, sualiniz mi varî 

ALİ DİZMAN (Tokat) — Konuşma yapaca
ğım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon Son
ra sual için size söz sırası vereceğim. 

Buyurun efendim Ali Dizman. 
ALİ DİZMAN (Tokat) — Muhterem arka-, 

daşlarım, aday yoklamalarının seçimden 35 gün 
evvel yapılması bundan evvel derpiş edilmiş idi. 
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Bundan kasıt da şu idi; seçimler daima Pazar gü
nü yapıldığı için aday yoklamaları da bu şekilde 
Pazar gününe tesadüf ettirilmekte idi. Şimdi bu 
müddet 55 güne çıkarılmaktadır. 55 gün olunca, 
seçimlerimiz hemen daima bir Pazar günü yapı
lacağına göre, aday yoklamaları Cumartesi günü
ne gelmektedir. Halbuki Pazar günü seçim için 
de olsa, aday yoklamaları için de olsa münasip 
bir gündür. Bu itibarla birinci maddedeki 55 ra
kamının 56 olarak değiştirilmek suretiyle, her se
çim Pazara rastlıyacağma göre, aday yoklamala
rının da yine bu şekilde Pazara rastlaması temin 
edilmiş olur. (54 olacak, sesleri.) 55 yerine 54 ola
bilir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Buyurun Sa
yın Ülker. 

REŞİT.ÜLKER (İstanbul) —Muhterem ar
kadaşlarım, bendenizden evvel konuşan kıymetli 
arkadaşım meseleye temas ettiler. Hakikaten 
ufak bir hesap hatası olmuştur. Ayın 16 sına ge
liyor, Pazartesidir, Cumartesi değil. Ayın 16 sı
na geliyor 55 değil, 56 nci gün olması lâzım. Za
ten 35 te yedi yedi hesaplanmak lâzım. Yedi 
kere sekiz ellialtı olur, beş kere yedi otuzbeş 
eder, onların çarpımı olması lâzım gelir. Bu şe
kilde düzeltilmesi lâzım. Aksi halde Pazara de
ğil 16 sına Pazartesine gelmektedir. Ben bir 
takvim aldım, teker teker geriye doğru hesap
ladım böyle çıkardım. Belki bir yanlışlık yap-
mışımdır. Yanlışlık yapmışsak arkadaşlarımız 
düzeltirler. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?... Yok. 
OĞUZ ORAN (İstanbul) —Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Siz soru soracağım demiştiniz. 
OĞUZ ORAN (İstanbul) — Sordum, tat

min olmadım. Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Peki. Sizi söz istiyenler sırası

na kaydedeyim. Buyurun Sayın Savacı. 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşano) — 

Muhterem arkadaşlar, ben propoganda müdde
tini kasdetmedim sözlerimde. Adaylar tesbide-
dilir edilmez memlekette propogandamn baş-
lıyacağmı ifade ettim ve bu iki aylık müddetin 
memleket için yorucu olduğuna işaret ettim. 
Şimdi nasıl başlıyacak? Arkadaşlar, adayların 
tesbitini mütaakıp propaganda fiilen başlamış} 
demektir. Bu itibarla iki aylık müddet memle
ket için yorucudur, mahzurludur. Tekrar edi
yorum. Takdir Yüksek Heyetinizdir. 
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BAŞKAN —' Oğuz Oran. 
OĞUZ ORAN (İstanbul) — Değerli arka

daşlarım, hiç şüphesiz adayların yoklama niza-
mı, siyasi partilerin mensupları için en ehemmi
yetli konulardan bir tanesidir. Uzun müzake
relerle hazırlamış olduğumuz Partiler Kanunu
nun temel esprisi mümkün olduğu kadar de
mokratik esaslara istinadecek ve mümkün ol
duğu kadar parti teşkilâtını geniş ölçüde oyla
rını kullanmaları suretiyle kendi temsilcilerini 
iradeleriyle ortaya koyacaklardır...Temel pren
sibimiz budur. 

Getirilmiş olan bu tadil teklifi ile görülü
yor ki, bu yoklama tarihi Devletin tatil günü
nün dışında bir güne tesadüf etmektedir. Siya
si partiler içinde yoklama mekanizması işliyor 
diye, elbette ki, parti teşkilâtında bulunan in
sanları kendi vazifelerinin dışında mütalâa et
memize imkân ve ihtimal yoktur. Bu hesaplara 
göre ilk yoklama tarihi bir Cuma gününe tesa
düf etmektedir. Cuma günü dükkânını kapat
mamış esnafı, kendi işlerinde olan, serbest çalı
şan, çeşitli müesseselerde çalışan partili arka
daşlarımızın, yoklamalara rahatça iştirak ede
memeleri gibi bir durumu kanunla ihdas etmiş 
duruma düşmekteyiz. Benim ricam komisyon
dan bunun bir tatile, haftasının pazar gününe 
tesadüf ettirilmek suretiyle yeni baştan tarihi
nin ayarlanmasıdır. Mücerret ellibeş gün diye 
kesin bir isim konmaz, 52 gün diye söylenmez, 
fakat ufak bir tadille, ilk tatil haftası Pazar gü
nü yoklama yapılır, kaydı konmak suretiyle bu
nu yapmak imkânı hâsıl olur. Eğer Partiler Ka
nununun esprisine sâdık kalmak istiyorsak bu 
teklifin de bu şekilde tadilinde zaruret vardır. 

BAŞKAN — thsan Ataöv. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar
kadaşlarım ; komisyon sözcüsü arkadaşımız bu 
maddenin nedenini gayet vazıh olarak ifade et
ti. Sayın Sabahattin Savacı arkadaşımız da iki 
ay evvel yapılacak propogandanın memleket 
için çok yıkıcı ve zararlı olacağını beyan etti. 
Aday tesbitini, propoganda müddeti olarak 
tahdideden arkadaşım hatalı bir anlayışın içe
risindedir bana kalırsa. Zira aday seçildikten son
ra propaganda yapar diye bir şey yoktur. Millet
vekili, zaten seçildiği günden, tekrar seçileceği 
güne kadar propaganda yapan insandır. Eğer 
o propaganda mahzurlu ise baştan sona kadar de-
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vam eden bir propaganda hayatı içinde yağıyo
ruz. Şimdi arkadaşlarımızdan propaganda yap-
ınıyan var mı? 

Bu bakımdan, Sayın Bakan, bu kanunun ive
dilikle, öncelikle bir Geçici Komisyona havale 
edilmesini istiyen takririni izah ederken, teklif 
edilen maddelerin Yüksek Seçim Kurulu tarafın
dan empoze edildiğini ve önümüzdeki seçimlerin. 
intacettirilebilmesi için bu değişikliğin yapılması 
gerektiğini, adayların, adaylık niteliklerini 35 
günde, 40 günde tesbit edemiyeceklerini, 55 gün 
gibi bir zaman içinde ancak üyelerin durumları
nın tesbit edilebileceğini ifade buyurdular Sayın 
Bakan. Onun için bu değişikliğe lüzum görüldü
ğünü söylediler. Bu bakımdan Hükümet tarafın
dan getirilmiş olan maddenin, Sayın Komisyon 
Sözcüsünün de izah ettiği gerekçe dâhilinde ay
nen kabul edilmesinde fayda vardır. Ancak yok
lama gününün bir Pazara tesadüf etmesinde de 
mutlak zaruret vardır. Yoklama gününü bir Paza
ra getirecek şekilde komisyonun madde üzerinde 
tadil yapmasında fayda vardır. Ancak 55 günün 
aşağı indirilmesinde Yüksek Seçim Kurulunun ça
lışmaları bakımından fayda yerine zarar olacağı 
kanaatindeyim. Bu bakımdan Sabahattin Savacı 
arkadaşımızın takririne iltifat edilmemesi gerek
tiği kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Komisyon, hemen mi söz istiyor
sunuz? Bir arkadaş daha var. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NİZA-
METTİN ERKMEN (Giresun) — Görüşsün 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Gilgin, buyurun efendim. 
TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Muhterem 

arkadaşlar, bendeniz de Sabahattin Savacı arka
daşımızın teklifine oy vermenizi istirham edece
ğim. Benim mucip sebebim şudur: Yoklama mu
ayyen günde, 55 gün evvel yapılırsa - gayet rea
list olalım, gayet samimî ifade ediyorum - bu Par
lâmentonun çalışmalarını, istediğimiz şekildeki 
çalışmalarını aksatmak ihtimalimiz var. Şimdi bu 
Parlâmentonun üyelerinin her birinin, pek tabiî 
olarak hakkı, yoklama mücadelesine iştirak ede
cektir. Gerek Hükümetin, gerekse grupların çıkar
mak istediği elde kanunlar vardır. Bu kanunla
rı sıralayıp saymıyacağım. Ama, Öyle tahmin edi
yorum ki ve inşallah yanılırım bu Parlâmento 
eğe]1, bu seçim 55 güne tesadüf ettiği yani, Ağus-
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tosun ilk veya 2 nci haftasında yapıldığı kabul 
edildiği takdirde, biz Meclisin çalışmalarını bu 
ayın sonuna kadar zor götürebileceğiz. Çünkü, 
bütün arkadaşlarımız teker teker seçim bölgeleri-

.ne gitmekte ve pek haklı olarak yoklama faaliyet
lerine şimdiden başlamaktadırlar. Kazandırılacak 
10 - 15 günün bu Parlâmentodaki çalışmalarımıza 
inikas etmesi umumi efkârın beklediği kanunların 
çıkmasına imkân verecektir. 

Arkadaşlar burada 55 gün evvelden tesbit 
edilir dediğimize göre Ağustosun onunda veyahut 
da onbeşinde bu seçim yapıldığı takdirde birbu-
çuk aylık normal bir propaganda yani bu propa
gandadan kastım her milletvekilinin seçmenleriy
le görüşebilmesi ve seçmenlerine kendilerini ka-
zandırabilme imkânlarını temin edebilmek için 
münasebet tesis edebilmesi imkânları ortadan kal
kacaktır. Bu sebeple 40 güne indirildiği takdir
de bu Parlâmentonun asgari onbeş gün daha me
sai yapması imkânına sahibolacağız. 

Muhterem arkadaşlar, realist olalım, biz bu 
Meclisin çalışmalarını 55 gün devam ettirdiği
min takdirde şu dakikada burada bulunan ar
kadaşlarımız, her şeyin üstünde bu kanunların 
çıkmasını nazarı itibara alacak, belki burada 
bulunacaklardır, kendilerinin zararı pahasına 
da olsa bulunacaklardır, fakat büyük bir ço
ğunluk bulun mıyacaktır, gidecektir, Mecliste 
ekseriyet temin edilenıiyecektir, meselâ bir Top
rak Reformu Kanunu, Personel Kanunu gibi bü
yük kanunların çıkarılmasına da imkân kalmıya-
caktır. Bu 15 günün nazara alınarak arkadaşım 
Sabahattin Savacı'nm teklifinin desteklenme
sini rica edeceğim. Devletin elinde her türlü 
imkân vardır. Müşterek oy puslalarmm zama
nında dağıtılmaması gibi her hangi bir tehlike 
bahis konusu olamaz. Seçimlerde, Devlet bütün 
vasıtalarını seferber edebilir ve icabeden yere 
gönderebilir. Bu bakımdan 40 günlük teklife 
oy vermenizi istirham ediyorum, hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili olarak se
kizinci arkadaşımıza, Sayın Vardarlı'ya söz ve
riyorum, buyurun efendim. 

SABRI VARDARLI (İstanbul) — Muhte
rem arkadaşlarım, evvelâ, Sabahattin Savacı 
arkadaşımızın teklifi üzerinde konuşmak iste
rim. Biraz evvel konuşan Turan Bilgin, bu şe-
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kilde kabul edilirse Meclis çalışmaları aksıya-
caktır, ve Hükümetin istediği kanunlar çık-
mıyacaktır, dediler. Ben öyle görüyorum ki, 
daha henüz seçimler kanunun müddetleri tâyin 
etmeden Hükümet zaten bir propagandaya gi
rişmiş bulunuyor. Biz günlerdir Mecliste Hü
kümet üyelerini arıyoruz, Hükümetin her âzası 
şu anda Türkiye'nin dört bir tarafına dağılıp 
seçim propagandasına girişmiş vaziyette. Bina
enaleyh, müsaade etsinler bu propagandaya 
biz de beraberce girmiş olalım. Bu bakımdan, 
sırf bu bakımdan müddetin azaltılmasında hiç 
fayda yoktur. Bilâkis öyle de olsa, şöyle de ol
sa seçim propagandasına müştereken girmek 
yolunu herkesin arıyacağı tabiîdir. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — İstanbul 
Milletvekili olarak konuşuyorsunuz, Doğu mil
letvekilini de düşünmek lâzım. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz 
efendim. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Efendim 
arkadaşımız bir İstanbul milletvekilidir, İstan
bul milletvekillerinin işi kolaydır. Şark millet
vekillerinin halini düşünün. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim, 
lütfen. 

SABRI VARDARLI (Devamla) — Turhan 
Bey ben sizi dinledim, müsaade edin de siz ele 
beni dinleyin. Bunun dışında birinci madde
nin... 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Şark mil
letvekillerinin halini düşünün... 

BAŞKAN — Yerinizden lütfen müdahale 
etmeyiniz efendim. Hatip konuşmasına devanı 
etsin. 

SABRI VARDARLI (Devamla) — İstanbul 
milletvekillerinin dışmdakilerinin bu müddetin 
70 güne, 80 güne çıkartılmasında daha büyük 
menfaat sahibi olduklarını tahmin ediyorum, 
hesap hatası yapmıyorsa Sayın Turhan Bilgin. 
Bir de bu maddede arkadaşlar, kendi tüzükleri 
gereğince, tâbiri vardır. Halbuki biz, aynı za
manda Siyasi Partiler Kanununu da çıkarmak 
üzereyiz. Öyle zannediyorum ki, Siyasi Partiler 
Kanununun çıkması ile her partinin kendi tü
züğünü Siyasi Partiler Kanununa uydurması 
arasında seçimlere kadar bir zaman geçecek ve 
müddet yetmiyceektir. Bu bakımdan ben ko
misyondan bir sual soracaktım, ancak durum 
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Yüksek Seçim Kurulunun işleri selâmetle yü
rütmesi bakımından istediği mehli vermeye 
matuf olduğuna göre, artık bunun üzerinde 35 
nci gün ibaresine sadık kalarak yirmi gün tem
dit suretiyle esas metne aykırı olmıyan bir ta
dil getirilmiştir. Şimdi, arkadaşlarımızın iste
diği tadilin şöyle bir mahzuru olacaktır; bun
lar kanunun düzenlediği bir manzume olarak 
birbirine sirayet eder müddetler şeklinde ıslah 
edilmiştir. Eğer 55 nci gün şu veya bu mülâha
za ile değiştirilirse, onu takibeden 50 nci gün 
de, 40 nci gün ve böyle gün olarak tesbit edil
miş bütün maddelerde yeniden bir revizyon 
yapmak zarureti ile karşı karşıya kalabiliriz. 

Bu bakımdan çok mutlak bir mecburiyet 
görmediğimiz bu teklife komisyon olarak ilti
fat etmiyoruz. 

Propaganda konusuna gelince; her ne ka
dar Sabahattin Savacı arkadaşımız birinci ko
nuşmasından sonra tekrar söz alarak bir açık
lama yapmış ise de, 298 sayılı Kanunun propa
gandaya mütedair hükümleri sarihtir. Bunlar 
oy verme gününden 21 gün önce propaganda
nın bağlıyacağını, kapalı ve açık yerlerde han
gi süre ile bu propagandaların devam edeceği
ni tesbit etmiştir. O halde yoklamaların 55 nci 
gün yapılmasının propaganda ile bigûna alâ
kası mevcut değildir. 

M. Meclisi B : 124 
daha çok tavazzuh etmiş oldu. Ayrıca, «kendi 
tüzükleri» tâbirinden sonra «Siyasi Partiler 
Kanunu» gereğince ibaresinin de bu metne ilâ
vesi takdirinde metnin daha ziyade vazıh ola
cağı kanaatini besliyorum. Bir de 55 gün mev
zuu, hakikaten tam hesabedilirse Pazardan baş
ka bir güne gelmektedir. 56 dersek bundan son
raki seçimlerde mutlaka bunun değiştirilmesi 
gibi bir keyfiyetle karşı karşıya kalırız. 55 gün 
içindeki Pazar günü yapılır, ibaresini korsak, 
55 de olabilir, 54 de olabilir, 53 de olabilir ve 
bazan da 48 de olabilir. Bu bakımdan bir tak
rir veriyorum. Kabulünü istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Komisyon söz istedi, buyurun 
sayın Komisyon. 

GFÇÎCI KOMİSYON BAŞKANI NİZA-
METTİN ERKMEN (Giresun) — Çok muhte
rem arkadaşlarım; birinci madde üzerinde gö
rüşen arkadaşlarımızın temas ettikleri konular 
bilhassa 55 nci günün Pazara rasbyacak şekil
de değiştirilmesi, yoklamaların kendi tüzükle
rine göre yapılacağı ibaresinin vuzuha kavuş
turulması ve Siyasi Partiler Kanunu tâbirinin 
konması, ayrıca bir de propagandaya imkân 
vermesi itibariyle bu müddetin kısaltılmasına 
matuf bulunmaktadır. Evvelâ şu hususu tesbit 
etmeye mecburuz; belki, memleketimizde ha
kikaten yoklamaların Pazar günü yapılması 
faydalıdır. İştiraki daha geniş ölçüde sağlar. 
Ancak biz komisyon olarak 306 sayılı Kanun ve 
onun tadilleri üzerinde, esas metin olan 306 sa
yılı Kanunun 15 nci maddesinin tadili ile meş
gulüz. Burada eski metinde oy verme günün-
don itibaren 35 nci gün yoklamaların yapılaca
ğını âmir bir hüküm mevcuttur. O kanun ted
vin edilirken, «30 veya 40 nci gün arasındaki 
bir Pazar günü yoklama yapılır» diye bir ka
yıt mevcut değildir. Tadil ettiğimiz 15 nci mad
de mücerret oy verme gününden 35 nci gün tâ
biri kullanıldığına göre Pazar, orada düşünül
mediği gibi bizim için de düşünülmemiştir. 
Memleket gerçeklerini de nazara alarak, bilhas
sa hususiyet arz eden bölgeler hariç, köylülerin 
ve diğer delegelerin iştirak edeceği yoklama
larda mutlaka Pazar günü toplanılmasını ge
rektiren bir zaruret de görmemekteyiz. Kaldı 
ki. tadil ettiğimiz maçlde metninde, 35 nci gün, 
1 âbiri mücerret rakam olarak ifade edildiğine 
göre, ve bu değiştirmeyi de zaruri bulan sebep 

Gelelim 55 gün evvel olursa, memlekette 
seçim atmosferi teşekkül etmiş ve uzun bir süre 
bu işle meşgul olunmak zarureti ortaya çıkmış 
olur tarzındaki düşünceye. 

Aziz arkadaşlarım, biliyorsunuz seçimin baş
langıç günü bundan evvel çıkarılan kanunla 
3 Ağustos olarak tesbit edilmişti. Yoklama günü 
bu hesaba göre 16 Ağustosa Taslamakta
dır. Bir bakıma denilebilir ki, seçim za
ten 3 Ağustos günü başladığına göre, 
3 Ağustos gününden daha geriye Temmuza sira
yet etmeyip ondan da daha geriye gitmesi itiba
riyle bu endişelerin de pek vâridolmaması lâzım 
gelir. Sayın Sabri Vardarlı arkadaşımın yokla
malarda adayların tesbiti kendi tüzüklerine gö
re yapılır, ibaresine ve bir de Siyasi Partiler 
Kanununa eklenmesi teklifine bugün için iltifat 
etmek mümkün değildir. Çünkü kanun halen 
kanuniyet kesbetmem iştir. İleride çıkacak bir ka
nunun bugün çıkan bir kanun içine isim olarak 
da konmasında biz bir fayda görmüyoruz, kanun 
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tekniği bakımından da uygun olmadığı kanaatin
deyiz. O halde liulâsa etmek icabederse, komisyon 
olarak görüşümüz Pazara raslamamasma rağ
men 55 günün sabit kalması ve kendi tüzüklerine 
göre yapacakları yoklamalar ibaresine de, çıkma
mış bir kanunun dâhil edilmemesi istikametinde
dir. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Bir dakika, evvelâ Kenan Esen-

gin'in bir suali var. Sayın Esengin, buyurun sua
linizi sorunuz efendim. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Eğer 
seçim günü hariç tutulursa, 55 gün önce olursa, 
her zaman Pazar gününe gelir. Seçim gününü 
sayar veyahut da... 

BAŞKAN — Mütalâa beyan etmeyin de, su
aliniz nedir, onu sorunuz. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Bundan 
sonra komisyona sualimi soracağım. Öyle yapa
caklarına bir günü ilâve ederlerse, 50 gündür, 
derlerse her zaman Pazara gelir, hiç lüzum ol
maz münakaşa etmeye. 55 yerine 56 koysunlar 
her sone Pazara gelir... Ve böylece... 

BAŞKAN— Evet, sualiniz nedir Sayın 
Esengin? 

KENAN ESENGİN (Zongulak) — Yani Ko
misyon neden bir gün ilâve ederek Pazara koy
maktan çekiniyor? Bir gün ilâve etsin ve Pazara 
gelsin. 

BAŞKAN — Temenninizi söylediniz, peki 
efendim. Başka sual soracak var mı? Müsaade 
buyurursanız Komisyon hemen cevap vermek 
istiyor, buyurun efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NİZA-
METTİN EPvKMEN (Giresun) — Efendim, bi
zim 55 gün üzerinde, Pazara raslayıp raslama-
ması konusu hiçbir suretle düşünülmemiştir. Bir-
gün eklendiği takdirde yani 56 olursa Pazara 
raslıyacağı iddiası sayın arkadaşımız tarafından 
öne sürülmüştür. Burada biraz evvel ifade ettim, 
Pazara raslaması Komisyon olarak reddedeceği
miz bir teklif değildir. Ancak Pazara raslatacak 
şekilde bu 55 gün üzerinde oylanmasına muhale
fet ediyoruz. Şayet 56 ncı gün daima Pazara ras-
lıyorsa ki, bunun tetkikini yapmış değiliz, elbette 
buna bir muhalefetimiz olmıy a çaktır. 

BAŞKAN — Verdiniz mi efendim cevabınızı, 
buyurun, Sayın Vardarlı. 
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SABRI VARDARLI (tstanîytüp^- Efendim 

biraz evvelki teklifimi bendeniz Siyası*Klikler" 
Kanunu değJ, kanun gereğince diye tadil ettim" 
ve takririmi Öyle verdim, bunda bir mahzur gö
rüyorlar mı? Yani kendi tüzüklerine göre kanun 
gereğince dendiği zaman bir malızuru var mı
dır? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NİZA-
METT1N ERKMEN (Giresun) — Muhterem ar
kadaşlarım, kendi tüzükleri ve kanun gereğince 
tâbiri aslında kanunun âmir hükmü muvacehe
sinde tüzüklerin bir mâna taşımıyacağı, daha 
doğrusu bir başka ifade ile tüzüklerin de çıkacak 
kanuna uydurulması zarureti muvacehesinde bir 
tekerrürden ibaret olacaktır. Bizim üzerinde dur
duğumuz nokta, bugün bu işi düzenliyen bir ka
nunun mevcudolmamasıdır. Mevcudolmıyan bir 
kanunu öne sürerek bugün üzerinde çalıştığımız 
kanunun içine koymakta mahzur mütalâa ettik. 
Umumi bir tâbirdir. Ama nasıl olsa tüzükler ka
nuna intibak ettirileceğine göre bir tekerrüre bu 
suretle meydan vermemiş oluruz. 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz Sayın Bil
gin? 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Söz kaydedildi. Siz Sayın Kır
ca, sual mi, söz mü istiyorsunuz? 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Sual. 
AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Ben söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Peki Sayın Aziz Zeytinoğlu, si

zi de söze kaydettim. 
Buyurun Sayın Kırca, sorunuzu sorunuz. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Siyasi Par

tiler Kanunu henüz çıkmadığı halde, Siyasi Par
tiler Kanununun tâbirinin burada yer almasına 
Komisyon muhalefet etti. Umumi bir tâbir ola
rak kanun tâbirinin burada yer almasına muhale
fet etmekte midirler, kanun ve kendi tüzükleri 
gereğince? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NİZAMET-
TtN ERKMEN (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, biraz evvel ifade ettim. Biz Komisyon 
olarak bâzı zaruretler sebebiyle müddetlerde de
ğiştirmeyi hedef tutan, tatbikatla alâkalı muh
temel mahzurları bertaraf edecek tedbirleri 
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mütalâa ettik ve Hükümetten önümüze gelen 
tasarıyı bu müddetleri ve tatbikat hakkındaki 
düşüncelerimizi ortaya koymak suretiyle işle
dik, huzurunuza getirdik. Şimdi, eski metin
de böyle bir ibare yoktur.. Bu ibarenin aslın
da kanun metnine geçmesinde de belki büyük 
bir mahzur yoktur. Ancak üzerinde ısrar etti
ğimiz nokta şudur; bu anda her hangi bir ka
nun mevcut bulunmamaktadır. Böyle bir ka
nun çıktığı takdirde . tüzüklerin buna muvazi 
olarak tadil edileceği bir bedahattir. O halde 
böyle bir tekrarı, bunu kanun metnine koyma
ğa mahal olmadığı kanısındayız. 

BAŞKAN — Bitti mi konuşmanız efendim, 
buyurun. • 

Buyurun Sayın Kadri Özek, son sözü size 
veriyorum. 

KADRİ ÖZEK (İzmir) — Muhterem arka
daşlar, bendeniz Sayın Savacı arkadaşımın 
•aday yoklamasının- seçime tckaddüm öden 55 
gün önce yapılması ile alâkalı bulunan önerge
si t iden dolayı söz almış bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlar, filhakika arkadaşla
rımızın ileri sürdüğü bâzı mütalâaların üze
rinde durmak iktiza eder. Filhal, 55 gün evvel 
Meclisin çalışamaz hale gelmesi keyfiyeti ba
his konusu olabilir. Ancak, kanaatimce Riya
set Divanının elinde kanuni imkânlar vardır. 
İçtüzük hükümlerine göre, Meclisi yoklamala
rın yapılmasına imkân verecek bir müddet 
içerisinde tatile sokmak ve yoklamaların ya
pılmasını mütaakip Meclisi tekrar toplamak 
yoluna gidebilir. Bu itibarla Meclisin daha 
rahat çalışmasını temin zımnında, bana kalırsa 
bu 55 günlük müddeti daha da çoğaltmakta 
fayda vardır. Şöyle bir mütalâa belki ileri sü
rülebilir. Denir ki, yoklamadan sonra o gün 
Mecliste milletvekili bulunan her hangi bir üye 
şayet yoklamayı kazanmazsa Meclise gelmez. 
îşte o zaman muhterem arkadaşlar, Riyaset 
Divanı elindeki İçtüzük hükümlerini tatbik et
me imkânına sahiptir. Filhal mahzur olarak 
ileri sürdükleri husus esasen 298 sayılı Seçim
lerin Temel Hükümleriyle alâkalı Kanunda 
20 günlük propaganda müddeti tesbit edilmiş 
olmakla uzun propaganda süresinin memleke
tin menfaatleriyle kabili izah olmıyacağı dü
şünülmüştür. Yani 20 günlük karar bir sürede 
'birçok faydalar mülâlhaza edilmiştir. 
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Binaenaleyh, bu 20 günlük propaganda' 

müddetini müessir kılabilmek için arz et
tiğim şekilde Meclislerin yoklamaları yap
mak bakımından daha önceden karar almaları 
mümkündür. Şöyle bir hususu da önlemiş olur
lar. Şimdi görüyoruz, Meclislerde muayyen ar
kadaşlar devam etmekte, bir çok arkadaşların 
şikâyetini de mucibolduğu tarzda diğer arka
daşlar bir yoklama çabası içine girmiş bulun
maktadırlar. Binaenaleyh, müsavi bir mücade
leye imkân vermek ve arz .ettiğim şekilde Mec
lislerin devamlı surette çalışmalarına imkân 
sağlıyabilmek için bu 55 günlük müddetin dahi 
daha da artırılmasında fayda olduğu kanaatin
deyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Arkadaşlarımız kifayet öner
geleri vermişlerdir. Eğer tasvibederseniz sade
ce. önergeleri vermiş olan arkadaşların isimle
rini okuyayım. (Doğru, doğru sesleri.) 

Sayın Süreyya Sofuoğlu, Sayın Nazmi Öz-
oğul, Sayın Reşat Arpacı oğlu, Sayın Hasan 
Fehmi Boztepe ve Sayın îlyas Kılıç. «Müza
kereler kâfidir, artık maddelerin oylanmasına 
geçelim» diye değişik ifadelerle kifayet öner
geleri vermişlerdir. Bunları okutmadan mahi
yetlerini ifade ettim. Şimdi tamamını oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu 1 nei 
madde ile ilgili muhtelif takrirler vardır. Bu 
takrirlerden bir tanesi 1 nci maddede konulan 
müddeti 40 gün olarak tesbit edelim teklifini 
ihtiva etmektedir. Oy verme gününden 40 gün 
önce demektedir. Diğerlerinde ise bir müşterek 
taraf vardır. O da yoklama gününü bir pazar 
gününe tesadüf ettirmek isteğini mutazammın-
dır. Bu istek bütün takrirlerde müşterektir. 
Ancak değişik ibare değişik üslûpla ve deği
şik şekil kullanılarak bunu temin etmeye çalış
mak istemişlerdir, arkadaşlar. Bunların hep
sindeki bu müşterek hususu birlikte oyunuza 
sunmak istiyorum. Kabulü halinde komisyon 
ona bir ifade şekli bulur. Çünkü bâzı arkadaş
larımız seçim tarihinden iki ay evvelki tarihi 
takibeden ilk Pazar günü tâbirlerini kullanı
yor, bâzı arkadaşlarımız 55 günü 56 güne çı
karıyor. Mamafih bütün bu takrirlerin hepsini 
bir kere okutuyorum. 

SABRİ VARDARLI (İstanbul) — Sayın 
Başkanım, benim de bir takririm var. 

— 646 — 



M. Meclisi B : 124 
BAŞKAN — Sizinki de bu ifade ettiğim 

Pazar günü teklifine uyuyor, ayrıca son fıkra
ya «kendi tüzükleri ve kanun gereğince» diye 
bir ibare eklenmesini istiyorsunuz. Bunu şu şe
kilde düzeltebilir miyiz 1 «Kanun ve kendi tü
zükleri gereğince» şeklinde düzeltilmesini uy
gun buluyor musunuz ? 

SABRI VARD ART A (istanbul) — T a m a m 
efendim. 

BAŞKAN — Diğer önergeleri okuyun. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan maddedeki müddet ta

rifinin «Seçim tarihinden iki ay evvelki tarihi 
takibeden ilk Pazar günü» şeklinde tashihim 

arz ve teklif ederim. 
Konya 

Fakih Özlen 

Sayın Başkanlığa 
1 nei maddedeki 55 rakamının 5ti olarak de

ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

H. Ali Dizman 
Tokat 

Yüksek Başkanlığa 
Eski kanunda seçimden önceki 35 nei gün, 

yoklamanın Pazara rastlaması için idi. 
Seçimden önceki 56 ncı gün yoklama yapı

lırsa, Pazar gününe rastlar. Bu itibarla mad
denin virgülden sonra gelen son ibaresinin 
«oy verme gününden önceki 56 ncı güne rast-
hyan Pazar günü tesbit ederler» tarzında de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Kayseri 
Turhan Feyzioğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Seçim Kanununun tadil tasarısının 1 ııci 

maddesinin son satırında (Yoklamaların Pazar 
günü olması için) «oy verme gününden 55 gün 
önceki Pazar günü tesbit ederler» şeklinde ta
dilini arz ederim. 

Yozgat 
Veli Uyar 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Seçim Kanununun 1 nei maddesindeki «Oy 

verme gününden önceki 55 nei gün tesbit eder
ler» ibaresinin yoklama gününün Pazara rast-
latılması maksadiyle «Oy verme gününden ön-
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çeki 58 nei Pazar günü tesbit ederler» şeklin
de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

£>aym Başkanlığa 
1 nei maddenin son fıkrasının, «Oy verme 

gününden önceki 50 günden. sonraki ilk Pazar 
günü tesbit ederler» şeklinde tadilini arz ve 
teklif ederim. 

Eskişehir 
Aziz Zeytinoğlıı 

AZİZ ZEYTİNOĞLII (Eskişehir) — Öner
gemi izah sadedinde söz istiyorum. 

Başkanlığa 
1 nei maddenin son fıkrasının aşağıdaki şe

kilde tadilini teklif ederiz. 
İstanbul İstanbul 

Oğuz Oran Sabri Vardarlı 

«Siyasi partiler aday listelerini ve adayların 
listelerdeki sıralarını kendi tüzükleri ve kanun 
gereğince, seçim çevrelerinde demokratik usul
ler deiresinde yapacakları yoklamalarla ve oy 
verme gününden önceki 55 gün içindeki Pazar 
güiıü tesbit ederler.» 

Başkanlığa 
Tasarının 1 nei maddesinde, zikredilen 55 

günlük müddetin 40 güne indirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Gümüşane 
Sabahattin Savacı 

BAŞKAN — Sayın Vardarlı'nın önergesi, 
«kanun ve kendi tüzükleri gereğince» şeklinde 
kendi arzularmca tashih edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bu okunan 
önergelerin tamamında müşterek bir husus var
dır. O da, yoklama gününün bir Pazara rasla-
tılması isteğidir. 

Sayın Savacı, siz de Pazar gününe gelmesi 
hususunda diğer arkadaşların takririne iştirak 
ediyor musunuz1? Siz sadece 40 gün demişsiniz 
önergenizde. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — İştirak ediyorsunuz., 
Şimdi Sayın Komisyondan sadece bu husu

su soruyorum, bir Pazar gününe tesadüf etti-
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rilmesi konusuna iştirak ediyor musunuz? İşti
rak ediyorsunuz. Şu halde bunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Bu arada arkadaşlarımızın 
birbirinden farklı ifade ve şekiller içinde öner
gelerine yazdıkları ve Pazara tesadüf ettiril
mesini temin için yazdıkları birbirinden farklı 
hususları ayrı ayrı oyunuza arz etmiyeceğim. 
Komisyon bütün bu önergeleri tetkik edip en 
uygun ifadeyi tesbit etsin. İkinci maddenin mü
zakeresi sırasında kendileri de bunu temin 
ederler. Yalnız okunan önergeler muvacehesin
de kendilerinden daha düzgün ifade edildiğine 
kaani olarak önergelerini geri almak istiyen ar
kadaşlarımız var mı? Yok. Herkes kendi ifade
sini uygun buluyor. Şu halde bütün önergeler 
komisyona verilmiştir. 

Bu aradaki müddetin 40 gün olarak tesbi-
tini istiyen Sayın Savacı arkadaşımıza ait bir 
önerge vardır. Komisyon buna katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NİZA-
METTİN ERKMEN (Giresun) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oyunuza sunuyorum... Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Sabri Vardarlı arkadaşımızın da, son 
fıkraya «kanun ve kendi tüzükleri gereğince» 
ibaresini ekliyen bir önergesi vardır. Komisyon 
buna katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NİZA-
ZAMETTİN ERKMEN (Giresun) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon buna fil hal katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NIZA-

ZAMETTİN ERKMEN (Giresun) — iştirak 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon filhal iştirak ediyor. 
Şu halde 1 nei maddenin «Siyasi partiler iba
resi ile başlıyan son fıkrasını» siyasi partiler 
aday listelerini ve adaylarını, adaylarının lis
telerdeki sıralarını kanun ve kendi tüzükleri 
gereğince» şeklinde değiştiren ve komisyonun 
da filhal katıldığı önergeyi bu şekliyle oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
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Komisyon yeni metni hazırladı mı efendim? 

2 nci maddeye geçelim mi? 1 nci madde ile il
gili önergeler komisyona verilmiştir. 

Şimdi 2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — 25 Mayıs 19C1 tarihli ve 306 

sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun, 17 Nisan 
1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 
24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet 
Senatosu üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nci 
maddesi gereğince Cumhuriyet Senatosu üye
leri seçiminde de uygulanan 18 nci maddesinin 
1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Her sınıftan muvazzaf subaylarla askerî 
memur, askerî adlî hâkim ve astsubaylardan or
dudan ayrılma haklarını kazanmış bulunanlar; 
genel ve ara seçimlerin başlangıcından iki ay 
önce, seçimin yenilenmesine karar verilmesi ha
linde, yenileme kararının ilânından başlıyarak 
yedi gün içinde, ayrılma isteğinde bulunmadık
ça, görevli oldukları veya emirleri altındaki as
kerî birlik ve müesseselerin bulunduğu seçim 
çevrelerinden ve oy verme gününden en az 60 
gün önce ayrılma isteğinde bulunmadıkça, yur
dun hiçbir seçim çevresinden, adaylıklarını ko
yamazlar, aday gösterilemezler ve seçilemez
ler.» 

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

MADDE 3. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 
sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun, 17 Nisan 
1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 24 Ma
yıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Se
natosu üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nci 
maddesi gereğince Cumhuriyet Senatosu üye
leri seçiminde de uygulanan 19 ncu maddesinin 
1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Milletvekilliği adaylığı için oy verme gü
nünden önceki ellinci gün saat 17 ye kadar mü
racaat edilir.» 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 
sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun, 17 Nisan 
1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin 1 nei bendi ile değiştirilmiş olan 



M. Meclisi B : 124 
24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet 
Senatosu üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nci 
maddesi gereğince Cumhuriyet Senatosu üye
leri seçiminde de uygulanan 22 nci maddesinin 
1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Adaylıklar kesinleştikten sonra, Yüksek 
Seçim Kurulu bütün adayları oy verme günün
den önceki kırkıncı gün, seçim çevreleri itiba
riyle radyo ve Resmî Gazete ile ilân eder.» 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz isti
yen? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 
sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun, 17 Nisan 
1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 
24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet 
Senatosu üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nci 
maddesi gereğince Cumhuriyet Senatosu üye
leri seçiminde de uygulanan 24 ncü maddesi
nin (a) bendi, aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

«a) Siyasi partiler için, 26 Nisan 1961 gün
lü ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun, 13 Şu
bat 1985 günlü ve 533 sayılı Kanunla değişti
rilmiş bulunan 78 nci maddesi uyarınca hazır
lanmış birleşik oy puslası,» 

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

MADDE 6. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 
sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun, 17 Ni
san 1964 tarihli ye 447 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin 1 nci bedi ile değiştirilmiş olan 
24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet 
Senatosu üyeleri seçiminde de uygulanan 27 nci 
maddesinin 2 nci bendi, aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

«2. Siyasi partiler için, birleşik oy pusla-
larından başka oy puslaları,» 

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

MADDE 7. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 
sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun, 17 Nisan 
1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 
24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet 
Senatosu üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nci 
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maddesi gereğince Cumhuriyet Senatosu üye
leri seçiminde de uygulanan 39 ncu maddesinin 
1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Adayların geçici olarak ilânından itibaren 
iki gün içinde il seçim kuruluna itiraz edebilir. 
İtirazlar, il seçim kurullarınca, en geç, oy ver
me gününden önceki kırkbeşinci gün akşamına 
kadar karara bağlanır.» 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
(Adaylıkların^ şeklinde olacak sesleri.) 

Onu biz o şekilde okuduk efendim. «Aday
lıkların» şekliyle okuduk. Ayrıca «edebilir» i 
de «edilebilir» şeklinde okuduk. 

Bu değişiklikle maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi bu yedinci maddeden sonra Sayın Re
şit Ülker arkadaşımız yeni bir sekizinci madde 
teklif ediyor. Bununla ilgili önergesini okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Seçim Kanununun 7 nci maddesinden sonra 

aşağıdaki 8 nci maddenin konmasını arz ve teklif 
ederim. 

Madde 8. — 26 . 4 . 1961 tarih ve 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri hakkındaki Kanunun 10 ncu maddesine aşa
ğıdaki fıkra eklenmiştir : 

Ek fıkra: Son nüfus sayımına göre nüfusu 
200 000 i aşan ilçelerde, mümkün olduğu nisbet-
te nüfus sayımında eşitlik gözetilerek yeniden bi
rer ilçe seçim kurulu teşkil edilir. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Şimdi, evet söz vereceğim efen
dim. Arkadaşımızın yeni sekizinci madde olarak 
teklif ettiği husus Seçmen Kütükleri hakkındaki 
Kanunun 10 ncu maddesine bir fıkra eklenmesini 
istemekten ibarettir. Bu eklenmesini istediği fık
ra da şudur : «Son nüfus sayımına göre nüfusu 
ikiyüzbini aşan ilçelerde mümkün olduğu nisbet-
te nüfus sayısında eşitlik gözetilerek yeniden bi
rer ilçe seçim kurulu teşkil edilir.» Şimdi bunu 
izah sadedinde galiba söz istiyorsunuz değil mi 
Sayın Ülker? 
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REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Evet elen

dim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlarım, bu, Türkiye'de şu anda 5 ilçeyi ilgi
lendiren bir husustur. Bu ilçeler Seyhan, Çanka
ya, İzmir Merkez, Beyoğlu, Fatih'tir. Bunların 
nüfusu ikiyüz binin üstündedir. Ve seçim işlerin
de kargaşalıkların çıkmasına sebebolmaktadır. 
Çünkü sandık adedleri 400 ün üstündedir, hattâ 
500 ü mütecavizdir. Ve bina bulunur, bina bu
lunsa üçer kişi gelir, oraya kalbalık toplanır, kâ
ğıtlar yere dökülür, seçime hile karıştırıldığı ile
ri sürülür, bir kargaşalıktır gider. 1961 seçimle
ri Türkiye'nin her tarafında bittiği halde, Is-
tanbul'dakini söylüyorum, öbürkilerine de arka
daşlarım yetkilidirler, İstanbul'da ayın 23 üncü 
günü akşamına kadar tasnif devam etmiştir. Bu
nun yanında bir 108 nci maddeniz var, 298 sayılı 
Kanunun seçimler aralıksız devam eder diyor. 
Ne aralıklar olmuştur, hâkimler gitmiş yapmaya 
mecbur olmuştur, çünkü insan tabiatına aykırı 
bir şeydir, aralık da girmiştir, hesaplar da ka
rışmıştır. Bu sebeple Türkiye'de seçimlerin neti
cesinin alınması güçleşm iştir. Eğer muhterem 
Meclis bu noktada yardımlarını esirgemezlerse 
yapılacak şey son nüfus sayımına göre nüfusu 
ikiyüzbini aşan ilçelerde eşitlik esasına, mümkün 
olduğu kadar nüfus eşitliğine göre iki ilçe seçim 
kurulu olacak ve seçimlerin tasnifi ve idaresi ko
laylaşmış olacaktır. Yardımınızı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim?... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İHSAN 
TOMBUŞ (Çorum) — Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Konuşmak mı istiyorsunuz, bu
yurunu efendim, 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İHSAN 
TOMBUŞ (Çorum) — Muhterem arkadaşlarım, 
bu şekilde, Sayın Ülker'in teklif ettiği şekilde iti
bari ilçelerin teşekkülü bu kanunla kabul edildiği 
takdirde kanunda birçok hususlar tamamen tek
nik bakımdan aksayacaktır. Diğer maddelerde 
buna muvazi olarak bir hayli değişiklik yapılma
sı icabedecektir. Komisyonumuzda, bu husus yine 
Sayın Ülker arkadaşımız tarafından teklif edildi. 
Orada uzun uzadıya münakaşalar yapıldı ve Hü
kümet de bunun teknik bakımdan mümkün ola-
mıyacağım, seçimin diğer hükümlerini, diğer 
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maddelerini de aksatacağını, seçim kanunlarının 
tamamen yeniden bir değişikliğe uğraması lâzım -
geldiğini belirttiler. Ve tetkikimiz neticesinde de 
bu husus tesbit edildi. Şimdi böyle bir değişik
lik husule geldiği takdirde buna muvazi olarak 
bütün seçim kanunlarını yeniden ele almamız 
icabedecektir. Buna ne vaktimiz müsaittir, ne de 
böyle bir komisyona havale edilmeden işi tetkik 
etmek Unrnmi Heyetin imkânı dâhilinde olması 
gerekir. Binaenaleyh-, bu bakımdan komisyon bu 
teklife uymamaktadır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım; bendeniz Reşit Ülker arkadaşımı des
tekliyorum. Sebepleri şunlardır; evvelâ tecrübe
mize göre altı saatte aşağı - yukarı yetmiş, seksen 
bin oy tasnif edilebiliyor, okunabiliyor. Şu halde 
ikiyüzbiniik bir ünite oniki sat seçim kurulunun 
fasılasız, kanuna göre çalışması lâzım. Daha faz
la olursa bu.daha fazla devam eder. İnsanları fi
zik ihtiyaçları ayrılmama mecburiyetiyle çelişti
ği için, zamanın uzaması bir il içinde ilçe nüfus 
adedi, seçmen adedi bu miktarı bulmıyan ilçele
rin daha çabuk bitirilmesi, buna mukabil diğer 
ilçelerin uzamasını sonuçlandırdığı için bu, o ilin 
bütün seçim sonuçlarına tesir etmekte, Sayın Ül
ker arkadaşımızın buyurdukları gibi, bâzı yerler
de sandıkların karıştırıldığı, oyların karıştırıldı
ğı, çalındığı, alındığı, verildiği zehabı şayiası ve 
seçime karşı güven sarsılmaktadır.' Bu itibarla 
hakikaten zaman itibariyle kısaltıcı tek tedbir bu 
beş ilçede Sayın Ülker arkadaşımızın teklif ettiği 
işi yapmaktır. Yapmaktır, ama buna Sayın Ko
misyon Sözcüsünün söylediği ve şüphesiz ki, man
tıki haklı olan gerekçesiyle bütün kanun manzu
mesini sarsıcı vaziyetini de göz önüne almak lâ
zım. 

Ama şimdi efradını cami, ağyarını mâni bir 
maddeyi ortaya koyabilmek, bir kanunu ortaya 
koyabilmek de bizim vazifemiz. Komisyon Sözcü
sü, kanunun heyeti um um iyesinin muvazenesini, 
dengesini bozacak, der. Sayın Ülker arkadaşımız 
gayet haklı olarak tecrübelerle alınmış olan bir 
sonuca dayanan bir teklif verir. Bizim vazife
miz bunun ikisini telif ederek doğru yolu bul
maktır. Bendenizin kanaatim şudur; bu kanunu 
iki gün geciktirelim. Komisyon lütfen alsın. Za
ten Komisyon Sözcüsünün, af buyursunlar, bu
rada ayrıntılı madde tasrih ederek, olay tasrih 
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ederek şu meselenin şu maddede değişmesi lâ
zım, bu meselenin bu maddede değişmesi lâzım 
şeklinde bir emrivaki olmadığı için pek de me
darı ihticaç bir itiraz sayılamaz. 

Bu bakımdan kendilerine zaman verelim, lüt
fen bu önergeyi komisyona alsınlar ve komisyon 
diğer maddelerle ahenkli bir şekilde bunun dü
zeltmesini yapsın. Ne olacak, üç, beş maddedir 
nihayet. Bunların hangisini ilgilendiriyorsa iki 
kelime değiştirir, buraya getirir. Bir günde onla
rı müzakere eder bitirir. Yani daha vaktimiz var. 
Askerî tabip arkadaşlarımızın da kanunu var, 
bekliyorlar ve hakikaten son derecede âcil olan bu 
meseleyi biran evvel çıkartmak zaruretimiz de 
vardır, o itibarla bu madde üzerinde tartışmayı 
keserek bu ek maddenin kabulü yolunda komis
yon kendi tetkiklerine zaman bulsun, lütfen bunu 
geri alsın. Bunu arz ve teklif ediyorum, hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Komisyon İm önergeyi almak is
tiyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İHSAN 
TOMBUŞ (Çorum) — Sayın arkadaşımızın bu 
istikamette verilmiş bir kanun teklifi vardır. Ya
rın Geçici Komisyon tekrar toplanacak, bunu 
tetkik edecektir. Bu kanunun görüşülmesi sıra
sında vâki teklif o vakit komisyon tarafından 
reddedilmişti. Fakat bu sefer kanun teklifi ola
rak getirildiğine göre, Geçici Komisyon bunu ay
rıca müzakere edecek, kabul edip etmiyeeeğini 
tabiî burada söylemek mümkün değildir. Arka
daşımızdan teklifini geri almasını rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Söz sırası 
Sayın Vardarlı'nın. Buyurunuz efendim. 

SABRI VARDARLI (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlar, seçim mevzuunda seçim kanunlarının 
biran evvel tadil ve intacı vazifemiz olmalıdır. 
Binaenaleyh arkadaşımızın bir teklifinin komis
yonda başka bir teklif bulunduğu gerekçesiyle 
reddedilmesinin vakıalara uygun olmadığı kanaa
tini beslerim. Bunun dışında kanunlar bir zarure
tin icabı olduğuna göre, ben size sadece bir tek 
misal vereceğim. Bu değişiklikle güdülmek iste
nen yerlerden birisi olan Fatih ilçesinin 550 tane 
sandığı vardır. Seçimlerde daima 550 tane san
dığın intacı 4 - 5 günü almaktadır. 4 - 5 gün 
içinde seçim kurullarının devamlı çalışmasına 
maddeten imkân görülmemektedir ve bu tarafsız 
bir seçim yapmak iddiasına daima gölge düşür-
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inektedir. Haklı olarak muhtelif itirazlar yapıl
makta, muhtelif hakların zayi olduğu şikâyetleri 
daima gelmektedir. Komisyon Sözcüsü burada 
konuşurken bunun Seçim Kanununda bâzı deği
şikliklere sebebolacağını, bâzı hâdiselere tesir ede
ceğini söyledi, ama bize müşahhas vakalar zikret
medi. Eğer müşahhas vakalar zikretmiş olsaydı 
biz de fikrimizi söylemeyi arzu ederdik. Ama ben 
tahmin ediyorum ki, bu haliyle Seçim Kanunun
da bu değişikliğin kabulü takdirinde büyük bir 
değişiklik, büyük bir mahzur olmıyacaktır. Bu bir 
zaruretin ifadesidir ve kabuliyle inanınız ki, se
çimler üzerindeki şu veya bu şekildeki şikâyetleri 
önlemiş olacaktır. Kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Özek. 
KADRİ.ÖZEK (İzmir) — Muhterem arka

daşlarım, Sayın Reşit Ülker arkadaşımızın ver
miş olduğu takrirde ileri sürdüğü hususa bende
niz de katılıyorum ve desteklenmesinde fayda 
mülâhaza ediyorum. Ancak bu önergede seçmen 
adedinin çokluğu sebebiyle birtakım mahzurların 
bertaraf edilmesi mülâhazasiyle önergenin veril
miş olduğu nazarı itibara alınırsa ve seçim kurul
larının hizmetlerinin kolaylaştırılması da derpiş 
edildiğine göre aynı müşkülâtla yalnız seçim ku
rulları değil böylesine büyük ilçelerde siyasi 
partilerin ilçe teşkilâtı da aynı müşkülâtla karşı 
karşıya kalmaktadır. Binaenaleyh seçim kurulla
rı çoğaltıldığına göre buna paralel olarak parti
lerin itibari ilçe teşkilâtlarının da öngörülmesin
de fayda mülâhaza etmekteyim. Mâruzâtım bun
dan ibaret. 

BAŞKAN — Sayın Aziz Zcytinoğhı. 
AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) —' Muh

terem arkadaşlarım, hakikaten 200 binin üze
rindeki ilçelerde seçimin tasnifi çok güç olur. 
Yalnız burada bir mahzur bendenizin hatırına 
geliyor. Malûm, Seçim Kanununda, seçim ku
rullarının başkanları hâkimlerdir"ve- o mahal
lin on yüksek hâkimleri, asliye hukuk hâkim
leri riyaset ederler. Acaba böyle bir bölgeyi 
meselâ 500 binlik bir ilçe farzedin bunu üçe 
ayırırsak üç tane asliye hukuk mahkemesi var 
mı ki, üç tane asliye ceza hâkimi var mı ki 
bunlara riyaset edecek? Acaba bu mahzurları 
sayın komisyon nasıl karşılarlar? Çünkü bu 
şekilde hâkimler olmadığı takdirde, müteaddit 
ilçe başkanları da ilçe kurulları da kurulamaz. 
Benim hatırıma gelen bu mahzurlar olmadıği 
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takdirde, şayet komisyon bu mahzurları müta
lâa etmiyorsa, hakikaten 200 000 de bir seçim 
kurulu kurulması çok muvafık olur, kanaatin
deyim. 

BAŞKAN — Sayın Kırca. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, seçim neticelerinin bir an önce 
bilinmesinde yüksek millî menfaatler mevcud-
olduğu izahtan varestedir. Bu itibarla sadece 
Türkiye'nin beş tane ilçesinde cereyan edecek 
olan tasnif muamelesinin Türkiye'deki bütün 
seçim neticelerinin Yüksek Seçim Kurulunca 
bir an önce ilânını geciktirmesi ihtimali vardır. 
Bu itibarla Sayın Reşit Ülker arkadaşımızın 
teklifi prensip itibariyle tamamiyle yerindedir. 

Şimdi ortaya çıkacak teknik mahzurlar ne
lerdir? Bendeniz Komisyonun bu teknik mah
zurları ariz-amik tetkik etmemiş olduğuna 
kaaniim. Şikâyet ve itirazlar bakımından ne gi
bi bir mahzur olabilir? Hiçbir mahzur olmaz. 
Sadece seçim işlemleri bakımından il seçim ku
rulu karariyle hangi sandıkların yeni kurula
cak ilçe seçim kuruluna bağlı olduğu tesbit 
edilince, bir kere bütün itiraz ve şikâyetlerin 
sandıklarla ilgili olarak, yeni kurulan ilçe se
çim kuruluna yapılacağı aşikârdır. Hattâ bu
nun için hangi sandıkların yeni kurulacak ilçe 
seçim kuruluna bağlanması gerektiği hususu 
il seçim kurulunca tesbit edilir gibi bir hük
mün ilâvesine dahi ihtiyaç yoktur. Zaten se
çim kanunları ve Anayasa hükmü gereğince 
Yüksek Seçim Kurulu, seçimlerin idaresiyle 
görevli olduğundan Yüksek Seçim Kurulu da
ima çıkaracağı içtihat kararlariyle bu gibi hu
susları tanzim yetkisine de sahiptir. Geriye 
ne kalıyor? Geriye, biraz evvel Sayın Aziz 
Zeytinoğlu'nun bahsettiği en yüksek, en kıdem
li asliye hukuk mahkemesi reisi ilçe seçim ku
rulunun başkanıdır. Nerede? İlçe çevresinde 
acaba yeni kurulacak olan ilçe seçim kurulu
nun başkam hangisi olacaktır? Benim içtiha-
dımca bu gibi hususları dahi seçim mevzuatı
mızın umumi ruhu dairesinde Yüksek Seçim 
Kurulu halletmeye daima yetkilidir. Ama bir 
an için yetkili olmadığını farzetsek dahi ileri
de gelecek üçüncü ek maddeye bir ikinci fıkra 
eklemek suretiyle şu yeni madde gereğince ku
rulacak ilçe seçim kurullarına hangi hâkimin 
başkanlık edeceğinin tâyini yetkisini de Yük
sek Hâkimler Kuruluna bırakmak suretiyle ak-
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la gelebilecek tek mahzur da ortadan kalkar. 
"îıınun dışında her hangi bir seçim işleminin şi
kâyet ve itirazı bakımından bu ilçe seçim ku
rulu için uygulanacak kaideler esas seçim ku-
ulu için uygulanacak kaidelerden farksız ola

cağına göre, esasen hiçbir mahzur tasavvur da
hi edilemez. Sadece faydaları tasavvur edile-
)ilir. Binaenaleyh,, hangi hâkimin yeni kurula-
;ak ilçe seçim kuruluna başkanlık edeceği hu
lusunun tâyinini de ek üçüncü madde ile Yük
sek Hâkimler Kuruluna vermeyi mahzur tu
tarak bu maddeye lütfen komisyon da iltihak 
juyursun. Bu suretle Yüksek Hâkimler Kuru
luna... (Yüksek Seçim Kuruluna; sesleri) söy-
liyeceğimi biliyorum, yanlış söyledim o zaman. 
(Yüksek Seçim Kurulu, sesleri) Hayır, ek 
> ncü madde haklı olarak, yerinde olarak ha
timlere vazife vermek bakımından ancak Yük
sek Hâkimler Kurulu Anayasamız ve kanun 
gereğince yetkili olduğuna göre bu vazifeleri 
Yüksek Hâkimler Kuruluna vermiştir, Ek 
i ncü madde. Bu, iş bakımından da aynı yetki
yi Yüksek Hâkimler Kuruluna veren bir ikinci 
âkrayı, ek üçüncü maddeye eklemek meseleyi 
halle kifayet eder. Bu itibarla millî bakiye 
jistemine göre yapılacak olan seçimlerde sade-
ÎC beş ilçenin bütün neticelerin ilânını gecikti-
ici bir hale sebebiyet vermesini önlemek bakl
amdan Saym Ülker arkadaşımızın teklifinin 
kabulünde fayda olduğu kanaatindeyim, efen
lim. 

BAŞKAN — Bir kifayet önergesi var, oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Durum anlaşılmıştır. Kifayetin kabulünü 

arz ederim. 
Edirne 

Nazmi özoğul 

BAŞKAN — Okunan önergeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi Reşit Ülker arkadaşımızın teklif et
tiği yeni 8 nci maddeyi tekrar ifade ediyorum : 

«26 . 4 . 1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin 
temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkın
daki Kanunun 10 ncu maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

Ek fıkra : Son nüfus sayımına göre nüfusu 
200 bini aşan ilçelerde mümkün olduğu nisbet-
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te nüfus sayısında eşitlik gözetilerek yeniden 
birer ilçe seçim kurulları teşkil edilir.» 

Komisyon bu yeni madde teklifini kabul 
ediyor mu? Katılıyor mu? 

GEÇtCI KOMİSYON SÖZCÜSÜ İHSAN 
TOMBUŞ (Çorum) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Takririn nazarı dikkate alın
masını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon fil hal iştirak ediyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NİZA-

METTİN ERKMEN (Giresun) — Katılıyoruz, 
efendim. Filhal katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon filhal katılıyor. Şu 
halde bu okunmuş olan ve Meclisimizce kabul 
edilmiş bulunan bu yeni metni, yeni 8 nci mad
de olarak oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Şimdi eski 8 nci maddeyi okutmadan evvel, 
biraz evvel komisyona giden birinci madde ile 
ilgili yeni şekli komisyon göndermiştir. Gön
derdiği metin şudur : «Siyasi partiler aday lis
telerini ve adaylarının listedeki sıralarını ka
nun ve kendi tüzükleri gereğince seçim çevre
lerinde demokratik usuller dairesinde yapacak
ları yoklamaları oy verme gününden evvelki 
56 nci gün tesbit ederler.» O gün zaten Pazara 
geliyormuş. 

Şimdi bu okunan şekli oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Bu kabul edilen şekliyle birinci madde
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... 1 nci madde kabul edilmiştir. 

Şimdi eski 8 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 8. — «Seçimlerin temel hükümleri 

ve seçmen kütükleri hakkındaki 26 Nisan 1965 
tarihli ve 298 sayılı Kanun» un, 13 . 2 . 1965 
tarihli vo 533 sayılı Seçimlerle ilgili kanunların 
bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki 

4 Kanunla değiştirilmiş olan 78 nci maddesinin 
9 ncu fıkrasının 2, 4, 7 ve 8 nci bendleri aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

2. Her oy puslasınm bir yüzü, seçime ka
tılan siyasi partilerin oy puslalarmın yanya-
na ve birbirinden belirli kalınlıkta birer çizgi 
ile ayırdedilmiş olarak «Birleşik oy puslası» 
şeklinde düzenlenir. Birleşik oy puslası üzerin
de siyasi partilerin oy puslalarmın sırası Yük
sek Seçim Kurulu tarafından siyasi partilerin 
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temsilcileri önünde adçekme suretiyle tesfcit 
edilir. 

4. Birleşik oy puslaları, sandık seçmen lis
tesine dâhil seçmen sayısını karşılıyacak mik
tarda, her birinin arkası ilçe seçim kurulu: 
başkanlığı mührü ile mühürlenmiş olarak, 
68 nci madde ile tesbit edilen usule göre, san
dık kurulları başkanlarına sayı ile teslim edilir.. 

7. Oyunu, siyasi partilerden biri lehine 
kullanmak istiyen seçmen kapalı oy verme ye
rinde, birleşik oy puslası üzerinde, dilediği si
yasi partinin puslasmda bulunan eni boyu iki
şer santimetre olan dörtgen veya iki santimet
re çapındaki daire içine veya o partiye ait oy 
puslasınm her hangi bir yerine Yüksek Seçim 
Kurulunca imal ettirilip sandık kurullarına 
kadar ulaştırılmış ve sandık kurulu başkanın
da oy verme süresince bulundurulması mecbu
ri olan ve birleşik oy puslası ile birlikte ken
disine verilen «.Evet» yazılı mührü basar, birle
şik oy puslasmı zarfa koyup iyice kapatır.. 
Oyunu kullanan seçmen «Evet» yazılı mührü 
sandık kurulu başkanına hemen geriverir. 

8. Kullanılmıyan birleşik oy puslaları, hak
kında her biri, karşılıklı köşeleri arasında çap
razlama iki çizgi çekilmek suretiyle birer bü
yük çarpı işareti ile iptal edildikten sonra, kul
lanılmamış zarflar hakkındaki 97 nci madde 
hükmü aynen uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen-
ler; Sayın Ruhi Soyer, Sayın Aziz Zeytinoğiu, 
Sayın Kâzım Arar, başka yok. 

Buyurun Sayın Ruhi Soyer. 
RUHİ SOYER (Niğde) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, ben bu maddenin sadece 7 nci 
kısmının bir fıkrasına itiraz etmek istiyorum. 
Bu fıkra aynen şudur : «Veya o partiye ait oy 
puslasınm hernangi bir yerine Yüksek Seçim 
Kurulunca imal ettirilip sandık kurullarına ka
dar ulaştırılmış ve Sandık Kurulu Başkanında 
oy verme süresince bulundurulması mecburi 
olan ve birleşik oy puslası ile birlikte kendisi
ne verilen «evet» yazılı mührü basar.» 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bir sütunun 
yukarısından aşağısına kadar kaç kişi yazılı ise 
seçmen adedlcri sırasında herhangi bir nokta
ya seçmenin bu kanunla bu mührü basmasına 
müsaade edeceğiz. Yüksek itimatlarınızı rica 
edeceğim, hakikaten büyük suiistimale yol aça
bilecek bir işaret vazifesini görebilecek bir 
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maddedir, Şimdi bir seçmen grupunu elinde tu
tan bir insan herhangi bir yere müracaatla şu 
kadar reyi filân seçmenin üstüne mührü bastır
mak -suretiyle size verdireceğim diye bir. pa
zarlığa girebilir. Yahut bir seçmen seçeceği in
sana böyle bir şey söyliyebilir. Yani kanunun 
gizli oy, açık tasnif ruhuna aykırı bir fıkra 
olur. Aykırı bir fıkra olur, çünkü arz ettiğim 
gibi daima herhangi bir partiye ait sütunun 
herhangi bir yerine basmak daima muayyen 
anlaşmaları ve muayyen işaretleri iltizam eder. 
İşaret yerini geçebilir. Binaenaleyh, muhterem 
arkadaşlarım, deniyor ki, mühürü bu dörtge
nin içine veya bu dairenin ..içine basamazlar. 
Ben bu dairenin içerisine mühürü bâsamıyaeak 
insanların bulunduğuna kaani değilim. («Ha
yır öyle değil» sesleri.) Peki böyle ise, bu sa
yın seçmenlerin muhterem arkadaşlarımızı nasıl 
ayırabileceklerini de, nasıl vicdani oy verebile
ceklerini de dikkatle düşünmek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir kanunun aııa-
rühu olan gizli oy esasına aykırı bir fıkradır. 
Bunun çıkarılması için bir de takrir vereceğim, 
iltifat etmenizi rica ediyorum. Eğer gizli oy, 
açık tasnif usulünü kabul edecek ve hiç olmaz
sa bu şekilde oyların isabetli olarak verilmesi
ni temin edeceksek, aksi halde birçok yanlış
lıklara' sebebiyet verebilir, 'birçok suiistimalle
re sebebiyet verebilir. 

Hürmetlerimle. 
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lunmasınm lüzumsuz olduğu kanaatindeyim.; 
Bu bakımdan, «Eni boyu ikişer santimetre olan 
dörtgen veya. iki santimetre çapındaki daire 
içine» kelimeleri çıkarılır ve «Seçmen mührü 
her hangi bir arzu ettiği partinin pusulasının 
arzu ettiği bir yerine basar.» şeklinde tadil 
edilirse daha mâkul olur kanaatindeyim. Bu 
hususta bir takrir veriyorum. Kabulünü arz ve 
istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kâzım Arar, buyurun. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar

kadaşlarım,'• müşterek oy puslası mevzuatımıza 
yeni giren bir usuldür. Gönül istiyor ki ; de
mokratik hayata girdiğimiz tarihten bu. yana 
öyle esaslar vaz'edilsin ki, % 80 i okuyup -
yazmadan mahrum olan Türk köylüsü seçim 
sistemlerine bu tarihe kadar alışmış olsun. Hal
buki biz, bir devre içinde birkaç, defa seçim 
kanununu değiştirmek suretiyle seçmen vatan
daşı büyük güçlüklere, anlayış zorluklarına 
muhatap kılmaktayız. Bu cümleden olarak 
madde neredeyse hendesî şekillerin heyeti mec
muasını sayacak ve . ondan sonra da kolaylığı 
gösterecektir... 

Madem ki, son fıkrasında, veya o siyasi 
partiye ait oy puslasımn herhangi bir yerine, 
demek gibi gayet mâkul ve mantıki bir cüm
lenin üzerinde dörtgen, dairevi bir işaretin san
timine kadar ölçüsünü vererek onun içine yine 
mühimin •oturtulması yolunda bir gayret sarf 
etmektedir: Bu ikisi de hulasaten arz edeyim, 
dörtgenle daire, benden evvel konuşan arka
daşlarınım ifade ettikleri gibi, zaittir. Zaten 
bir güçlük çekecektir, diyeceksiniz ki, (X) 
partisinin alâmeti farikası şudur; onun da ge
niş İrir sütunu vardır. Bu sütunun herhangi bir 
yerine mühürü basacaksınız, gibi okuma - yaz
ması henüz olmıyan ve her seçimde de biraz 
evvel •arz ettiğim gibi, şaşırttığımız saf ve söy
lenen şeyleri zorlukla anlıyabilen insanları, za
ten zorluk teşkil eden-bu müşterek oy puslası 
sisteminin arasına hiç olmazsa bu kadareık bir 
kolaylığı esirgemezseniz nisbeten işler kolaylaş
mış olacaktır. Arkadaşlarım takrir verdiği için 
bendeniz tekrar bir takrir vermiyorum. O tak
rire iltifat buyurmanızı arz ve istirham ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Esengin, buyurunuz. 
KENAN ESENUtN (Zonguldak) — Vaz 

geçtim efendim. . 

BAŞKAN — Aziz Zeytinoğlu. 
AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muh

terem arkadaşlarım, bendeniz 8 nci maddenin 
7 nci fıkrasındaki, «Eni boyu ikişer santimetre 
olan dörtgen veya iki santimetre çapındaki 
daire içine» kısmının buradan çıkarılması lâ-
zımgeldiği kanaatindeyim. Çünkü ondan sonra 
«Veya o partiye ait oy puslasımn herhangi bir 
yerine» dediğine göre artık, o partiye her par
tinin puslasıuın herhangi bir yerine basmak, 
cümlesi de burada olduğuna- göre artık bu oy 
puslalarında ayrıca eni boyu ikişer- santimetre, 
yuvarlak veya dörtgen yapmıya lüzum yoktur 
kanaatindeyim. Kğer bunları yazarsak o zaman 
her hangi bir yerine cümlesinin çıkması lâzım. 
Ama bu kanunun esas bünyesini, esasını her 
partinin oy puslasımn istediği bir yerine bas
mak salâhiyetini vermek amacını güttüğüne 
göte bu kanun, burada ayrıca bir işaretin bn-
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BAŞKAN -— Vaz geçtiniz. 
Sayın İsmail Yılmaz, buyurunuz. 
İSMAİL YILMAZ (Bursa) .— Muhterem 

arkadaşlarım, 8 nci maddenin 7inci fıkrasında, 
«Dilediği siyasi partinin puslasmda bulunan 
eni boyu ikişer santimetre olan dörtgen veya 
iki santimetre çapındaki daire içine veya» şek
line itiraz etmekteyim. Bu hususta bir takrir 
de takdim etmekteyim Başkanlığa. Takririme 
iltifat edilmesini-rica ediyorum. 

* 
Muhterem arkadaşlarım, bu madde bir ta

raftan seçmene, dilediği partinin listesinin her
hangi bir yerine İstampadaki evet kelimesini 
basmasını kolaylaştırmakta ve diğer taraftan, 
yine daire veya dörtgeni getirmek suretiyle 
seçmeni şaşırtma yoluna gideceğinden, takriri
me iltifat edilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Boztepe, vaz geçtiniz. 
Başka söz istiyen?.. Yok. Şimdi bu madde 

ile ilgili olarak verilmiş takrirleri okutuyorum. 

Başkanlığa 
8 nci maddenin 7 nci bendinden aşağıdaki 

cümlenin çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Bursa 
İsmail Yılmaz 
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BAŞKAN -— Oradan ifade ediniz. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ NİZA-

METTİN ERKMEN (Giresun) — Efendim 
esas itibariyle, müşterek oy puslasmda herhan
gi bir partinin oy pııslasma tesadüf eden yer
lerin neresine basılırsa bu muteber olacaktır. 
Komisyonumuz yuvarlak veya dörtgenleri sa
dece bir arkadaşın teklifi üzerine, zaman itiba
riyle seçmenin oraya basmasına imkân vermek, 
daha doğrusu Sayın Şefik İnan'm ifadesiyle 
tckrarhyaymı, terbiyeyi bir düşünce mütalâası 
ile uygun bulmuştur'. Madem ki her tarafa ba-
sılabilecektir, oraya basılmasında vatandaşı 
alıştırma bakımından bir mahzur görmemiştir. 
Ama takdir Yüce Heyetinizindir, buna bir iti
razımız yoktur. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu 
etmiyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NIZA-
METTİN ERKMEN (Giresun) - . Ediyor. 

BAŞKAN — Diğer arkadaşımız Sayın İs
mail Yılmaz'm önergesinde ise... 

İSMAİL YILMAZ (Bursa) — Geri aldım 
ve arkadaşımızın önergesine katıldım. 

BAŞKAN — İltihak ediyorsunuz. O halde 
İsmail Yılmaz, Aziz Zeytinoğlu'nun takririne il
tihak ediyor. Aziz Zeytinoğiu da 7 rakamı ile 
başlıyan fıkranın içinde bulunan, (boyu ikişer 
santimetre olan dörtgen veya iki santimetre ça
pındaki daire içine veya), ibaresinin çıkarılması
nı istiyen bir önerge vermiştir. Bu önergeye Ko
misyon da katılıyor. Önergeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Şu halde Komisyon, 8 nci maddeyi 9 ncu 
madde olarak kabul ediyorsunuz değil mi efen
dim? Çünkü araya 8 nci madde ilâve edildi. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NİZA-
METTİN ERKMEN (Giresun) — 9 ncu madde 
olarak kabul ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Şu halde şimdi kabul edilmiş 
önerge ile birlikte 8 nci maddeyi 9 ncu madde ola
rak oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Seçimlerin temel hükümleri 
ve seçmen kütükleri hakkındaki 26 Nisan 1961 
tarihli ve 298 sayılı Kanunun, 13 . 2 . 1965 ta
rihli ve 533 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi 
ile değiştirilen 103 ncü maddesinin 6 ve 7 nci 

«Dilediği siyasi partinin puslasmda bulu
nan eni boyu ikişer santimetre olan dörtgen 
veya iki santimetre' çapındaki-daire içine veya» 

Sayın Başkanlığa 
8 nci maddenin 7 nci fıkrasının, «Boyu iki

şer santimetre olan dörtgen veya iki santimet
re çapındaki daire içine veya» kelimelerinin çı
karılmasını arz. ve teklif ederim.. 

Eskişehir 
Aziz Zeytinoğiu 

BAŞKAN — Bu iki önerge de bâzı cümle
lerin metinden çıkarılmasını istemektedir. An
cak birbirinden farklı ibareleri yazdıkları için 
ayrı ayrı oya sunmak mecburiyetindeyim. Ko
misyon Sayın Aziz Zeytinoğlu'nun, «Boyu iki
şer santimetre olan dörtgen veya iki santimet
re çapındaki daire içine veya» kelimelerinin 
çıkartılmasını istiyen önergesine katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NİZA-
METTİN ÜRKMEN (Giresun) — Müsaade 
eder misiniz? 
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fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 8 nci 
fıkrası da maddeden çıkarılmıştır. 

6. Birleşik oy puslasmda siyasi partilere 
ayrılan oy puslalarınm birden fazlasına «Evet» 
mührü basılmış oy puslaları, 

7. Hiçbir yerine «Evet» mührü basılma
mış birleşik oy puslaları ile birden fazla siyasi 
partinin oy puslasma sirayet etmiş «Evet» mü
hürlü oy puslaları, 

8. Oy zarfı içinde, el ilânı, her hangi bir kâ
ğıt veya bağımsız adaya ait oy puslası ile birlikte 
çıkan birleşik oy puslaları ile bağımsız adayla
ra ait oy puslaları. 

9. Fıkradaki bendler dışında kalan ve özel 
kanunlarınca muteber sayılmıyan oy puslaları. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Komisyon bu maddenin başlığının yeni şek
lini teklif ediyor, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 9 ncu maddesinin başlığının aşağı

daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Geçici Komisyon Başkanı 

Giresun 
Nizamettin Erkmen 

MADDE 9. — Seçimlerin temel hükümleri 
ve seçmen kütükleri hakkındaki 26 Nisan 1961 
tarihli ve 298 sayılı Kanunun 13 . 2 . 1965 tarih
li ve 533 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi ile de
ğiştirilen 103 ncü maddesinin 6 ncı ve 7 nci fık
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 8 nci fık
rası maddeden çıkarılmış ve yerine 9 ncu fıkra 8 
ve 10 ncu fıkra da 9 ncu fıkra olarak değiştiril
miştir. 

BAŞKAN — Komisyonun önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kabul edilen bu önerge ile birlikte 9 ncu 
maddeyi 10 ncu madde olarak oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Eski 10 ncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 10. — «Seçimlerin temel hükümleri 

ve seçmen kütükleri hakkındaki 26 Nisan 1961 
tarihli ve 298 sayılı Kanun» un, 181 nci mad
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

«Seçim giderleri, genel bütçeden ödenir. Bu 
nun için gerekli ödenek Adalet Bakanlığı bütçe-
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sindeki tek maddeden ibaret özel bölüme toplam 
olarak konur.» 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Bu maddeyi 11 nci mad
de olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Komisyondan bir sualimiz vardır. Bi
raz evvel Komisyon Başkanı tarafından 9 ncu 
maddeye başlık olarak verilmiş olan değişiklik 
önergesinde kullanılan madde rakamlarında bir 
yanlışlık var mı efendim? 

GEÇÎCt KOMİSYON BAŞKANI NİZA
METTİN ERKMEN (Giresun) — Bu vaziyette 
olacak efendim. 

BAŞKAN — Bundan evvel yeni bir madde 
konduğuna göre, 8 nci madde ilâve edildiğine 
göre halen şimdiye kadar var mıdır? Bundan 
sonra varsa dikkatinizi çekerim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NİZA
METTİN ERKMEN (Giresun) — Hayır efen
dim, bundan sonra yoktur. Fıkralar değiştiği, 
maddeler değişmediği için yoktur. 

BAŞKAN — Yani şimdiye kadar bir yanlış
lık yapılmamış oldu. Şu halde şimdi eski onun
cu maddeye, sayın komisyon eski 10 ncu mad
deye yeni bir 8 nci madde ilâve edildikten son
ra 11 nci madde olarak tasarıda yer aldı. Şim
di elimizde bir teklif vardır. Bununla yeni bir 
11 nci madde teklif edilmektedir. Halbuki 8 
nci madde kabul edildikten sonra bu gelen tek
lif her halde 12 nci madde olacaktır. Evvelâ bu 
teklifi yapan C. H. P., Y. T. P., C. K. M. P., 
M. P. gruplarının sözcülerinden birisi lütfen 
ifade etsin. Bunu 12 nci madde olarak mı teklif 
ediyorlar ? 

C. H. P. GRUPU ADINA KEMALİ BAYA-
ZIT (Maraş) — 12 nci madde olarak teklif edi
yoruz. 

BAŞKAN — Şimdi teklif edilen yeni mad
deyi okutuyorum. Komisyon uzun olan maddeyi 
tetkik etmek isterse okunduktan sonra istiyebi-
lir. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümleri

nin değiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı hüküm
ler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının 
Geçici Komisyonca hazırlanan metnine, 10 ncu 
ve 11 nci maddeler arasına 11 nci madde ola-
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rak aşağıdaki maddenii} eklenmesini ve tasa
rının bundan sonraki maddelerinin numaraları
nın bu yolda teselsül ettirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

«Madde 11. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 
sayılı Milletvekili. Seçimi Kanununun 17 Nisan 
1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş 24 Mayıs 
1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu 
Üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nci maddesi 
gereğince Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçi
minde de uygulanan ve seçimlerle ilgili kanun
ların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hakkın
daki 13 Şubat 1965 tarihli ve 533 sayılı Kanu
nun 8 nci maddesiyle değiştirilmiş bulunan 33 
ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 33. — Siyasi parti adaylarından se
çilenler aşağıdaki şekilde tesbit edilir : 

A) Her seçim çevresinde 32 nci maddenin 
2 nci fıkrası gereğince partilere düşen millet
vekilliği sayısı kadar milletvekili her parti lis
tesinin başından itibaren sayılmak suretiyle se
çilmiş sayılır. 

B). Bu işlemler açık olarak yapılır ve aday
larla müşahitler hazır bulunabilirler. 

11 seçim kurulu başkanı milletvekilliğine se
çilenleri gösteren tutanağın bir örneğini o se
çim çevresinde derhal ilân ettirir; diğer bir ör
neğini de bir hafta süreyle il seçim kurulunun 
kapısına astırır. 

C) Yüksek Seçim Kurulu, her seçim çevre
sindeki il seçim kurulu başkanlığının kendisine 
yıldırım telgrafla bildireceği ve ayrıca yazıyla 
teyidedeceği sonuçlara göre derhal 32 nci mad
denin 3 ncü ve 4 ncü fıkralarını uygulıyarak 
her siyâsi partinin millî seçim çevresinde ne ka
dar milletvekilliği kazandığını tesbit eder. 

1. 32 nci maddenin 3 ncü fıkrasında söz 
konusu milletvekilliklerinin üçte ikisinin dağı
tımı ve bunların hangi adaylar olacağı aşağı
daki şekilde tesbit edilir : 

Yüksek Seçim Kurulu, ilk önce, milletvekil
likleri tamamiyle doldurulmamış her seçim çev
resinde her partinin aldığı muteber oyların sa
yısının, o seçim çevresindeki muteber oyların 
toplamı içindeki yüzde oranını bulur ve bu se
çim çevrelerini, her parti için ayrı ayrı olmak 
üzere, bu yüzde oranlarının büyüklüğüne göre 
birer liste halinde şıraya koyar. I 
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2. 32 nci maddenin 3 ncü fıkrasının uygu

lanması sonucunda her partiye millî seçim çev* 
• resinde düşen milletvekilîîkleri ,yukardaki (I) 
numaralı bendde yazılı listenin başındaki se
çim çevresinden başlıyarak o partiye verilir. 
Ancak, ilk dağıtımda h«r partiye her seçim 
çevresinde birer milletvekilliği verilir. Bu iş
lemden sonra hâlâ boş milletvekilliği kalan se
çim çevreleri varsa, dağıtıma yine aynı şekilde 
devam olunmak suretiyle, 32 nci maddenin 3 
ncü fıkrasında söz konusu milletvekilliklerinin 
üçte ikisinin partiler arasında dağıtımı tamam
lanır. Belli bir seçim çevresinde birden fazla 
parti için söz konusu yüzde oranları eşitse, o 
seçim çevresindeki milletvekilliğinin hangi par
tiye verileceğini tesbit amaciyle o partiler ara
sında adçekmeye başvurulur. Bu işlemler sıra
sında, belli bir seçim çevresindeki boş milletve
killikleri tamamiyle doldurulunca, o seçim çev -
resinin adı diğer partilerin listelerinden silinir. 

Bu şekilde belli seçim çevrelerinde belli bir 
partiye verilen milletvekilliklerine seçilen 
adaylar, 32 nci maddenin 2 nci fıkrasına göre 
seçilmiş bulunanlar haricolmak üzere, o seçim 
çevresindeki parti aday listesinde baştan itiba
ren mevcut sıraya göre tesbit edilir . 

Bu ana kadarki, işlemler sonucunda seçilen 
milletvekillerinin adları, Yüksek Seçim Kuru
lunca derhal siyasi partilerin genel başkanlık
larına yazıyla bildirilir. 

3. Yukardaki (II) numaralı bendin son 
fıkrası gereğince Yüksek Seçim Kurulunca ya
pılan bildiride ayrıca her partinin kendi tüzü-
ğüyle veyahut genel kongresinin yeya en yük
sek merkez karar organının karariyle belli ede-. 
ceği merkez organının, millî seçim çevresinde o 
partiye düşen milletvekilliği sayısının ne kada
rını seçerek bildirmesi gerektiği ve bunların 
hangi seçim çevrelerine isabet ettiği de belirti
lir. Bu şekilde seçilecek olanların sayısı, o par
tinin millî seçim çevresinde kazandığı millet
vekilliği sayısının üçte birine eşidolmak gerek
lidir. Bu bildiriyi alan partinin genel merkezin-
. deki yukarda »oz konusu yetkili organ bildiri
nin alınmasından başlıyarak beş gün içinde Yük
sek Seçim Kuruluna 15 nci madde uyarınca tes
bit edilmiş olan aday listesinde adının bulunma
sı şartiyle o parti üyelerinden veya o partinin 
listesinde yer almış olan bağımsızlardan kimlerin 
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yukarıdaki bildiride yazılı seçim çevrelerinden 
hangilerinden milletvekili seçilmiş sayılacağını 
yaziyle bildirir. Bunların, milletvekillikleri dol- ' 
durulamamış, seçim çevreleri arasında bölüşül
mesi için yukarıdaki (1) numaralı bendde göste- j 
rilen şekilde yeniden düzenlenecek liste esastır. \ 
İlgili partinin Genel Başkanlığı bu süre içerisin
de bu bildiride bulunmazsa, Yüksek Seçim Ku
rulu, yukarıdaki (I) ve (II) numaralı bendler 
gereğince bu münhalleri doldurur ve sonucu der
hal yaziyle ilgili partinin Genel Başkanlığına 
bildirir. 

4. Yukarıki (I), (II), (III) numaralı bend
ler uyarınca seçilen milletvekillerine Yüksek Se
çim Kurulunca derhal birer seçim tutamağı veri
lir ve bu tutanakların birer örneği Millet Meclisi 
Başkanlığına gönderilir. Tutanakların ikişer ör
neği de Yüksek Seçim Kurulunda saklanır. 

5. işbu (C) fıkrası hükümlerinin uygulan
ması, siyasi partilerin genel merkezlerindeki yet
kili organların kanun, parti tüzüğü, sair parti 
mevzuatı ve partinin yetkili organının kararı 
uyarınca gösterebilecekleri aday sayısının aşılmış 
olduğu tarzında yorumlanamaz. 

6. işbu (C) fıkrasında söz konusu işlemlerin 
yerine getirilmesi sırasında seçime katılan her 
siyasi partinin yetkili genel merkez organı, Yük
sek Seçim Kurulunda birer temsilci bulundurabi
lir. Bu takdirde, Seçimlerin temel hükümleri ve 
seçmen kütükleri hakkındaki 26 Nisan 1961 ta
rihli vo 208 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uy
gulanır.» 
C. II. P. Grupu Adına Y. T. P. Grupu Adına 

Elâzığ Mardin 
.Kemal Satır Seyfi Güneştan 

G. K. M- P. Grupu Adına M. P. Grupu Adına, 
Sivas Kırşehir 

Cevad Odyakmaz Ahmet Bilgin 

BAŞKAN — Komisyon bu maddenin müza
keresi için hazır midir? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İHSAN 
TOMBUŞ (Çorum) — Hazır değiliz, bunun tet
kiki için müsaade istirham ediyoruz, önergeyi is
tiyoruz. 

BAŞKAN — önerge komisyona verilmiştir. 
Yalnız bundan sonraki maddelerin müzakeresine 
geçtiğimiz takdirde maddeler, madde numarasiy-
le birlikte kesinleşeceği için bunların düzeltilme-
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si imkânı ortadan kalkmış olacaktır numara ba
kımından. Bunu burada bırakalım, bundan son* 
raki maddeleri bu madde bittikten sonra görüşe
lim. (Münasip, sesleri.) 

Bu önerge, yeni bir 12 nci madde teklif eden 
önerge komisyona verilmiştir. 

EKREM ALtCAN (Sakarya) — Takrir üze
rinde grup adına söz verebilir misiniz Sayın Baş
kan? 

BAŞKAN — Hangi takrir efendim? 
EKREM ALtCAN (Sakarya) — Komisyona 

giden takrir hakkında. 

BAŞKAN — Komisyon istediği takdirde ko
misyona verilir. Komisyon getirdikten sonra söz 
alabilirsiniz. 

EKREM ALtCAN (Sakarma) — Yalnız, ko
misyonun istemesi karşısında bir hususu izah et
mek mecburiyetini duydum. Bu sebepten... 

BAŞKAN — Usul bakımından mı? Usul bakı
mından hiçbir mâni yok komisyon isterse önerge
yi geri alabilir. 

EKREM ALtCAN (Sakarya) — Komisyo
nun istemesine lüzum yok. Komisyonun Önergeyi 
geri alması karşısında grupum adına bir mesele
yi Yüksek Heyete arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon önergeyi aldıktan 
sonra, o meselenin görüşülmesi de bir başka güne 
tehir edilmiştir, görüşülmesine sıra geldiği za
man siz de mütalâanızı arz edersiniz. 

EKREM ALICAN (Sakarya) — Bu takrir 
bütün grupların mutabakatiyle verilmiş bir tak
rirdir, diye bizim tarafımızdan imzalanmıştır. 
(Soldan, yok öyle şey, sesleri.) Adalet Partisi
nin mutabakatı alınmıştır diye tarafımızdan im
zalanmıştır, komisyonun malûmatı olması lâzım-
gelir. Bunu söyliyecektim. 

BAŞKAN —Söylediniz. 

5. — Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf 
tabip, diş tabibi ve eczacılara tazminat verilme
si hakkında kanun tasarısı ve Geçici Komisyon 
raporu (1/861) (S. Sayısı: 976) (1) 

BAŞKAN — Bu tasarının tümü hakkında Sa
yın ismail Hakkı Yılanlıoğlu, Sayın İlhamı 
Sancar ve Sayın Nazmi özoğul söz istemiştir. 

(1) 976 S- Sayılı, basmayazı tutanağm sonul
dadır. 
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.Şimdi- de; Sayın rAsım •Bren;rşöz istiyor. Evvelâ, 
tasarının aleyhinde konuşmak iştiyo^ı varsa onla
ra söz yereyim» 
...; NAZMİ ÖZOĞUL, (Edirne) — Muhalefet §er̂  
iıim vardır Sayın Başkan; , . „ -... 
- BAŞKAN — Vereceğim efendim, verecekle-
•rimiri sırasını söylemek istedim. - -
-:. ; NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Muhalefet 
şerhim vardır ̂ demiştim. - '* 

BAŞKAN r— Anladım Beyefendi, söz. siyasına 
göre size do söz vereceğim. Şimdi.tasarının ehem
miyetini tebarüz sadedinde söz istiyenler, Sayın 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu,. buyurunuz efendime 

İSMAİL. HAKKI YILANLIOĞLU (Kaşta^ 
monu) — Muhterem arkadaşlar,- esas itibariyle 
467. ve 472 sayılı Kanunlarla Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı ve Hıfzıssıhha; enstitülerini: 
«jalışan sağlık personeline tazminat verilmesi • na-
bul edilmişti. Aynı Hükümetin bir Bakanlığında 
ayni fakülteden çıkmış bir ilim adamına, teknik 
personele tazminat yerildikten sonra diğerine de 
verilm esi tabiîdir. Yalnız gönül isterdi • ki, ev
velce Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tara
fından bu personele yerilecek tazminat konu
su^Hükümetçe incelenirken Millî Savunma Ba
kanlığı da buna muvazi _ olarak kanun tasarısı
nı hazırlıyarak : getirmeliydi.; Bu olmamıştır: 
Şimdi orduda. çalışan teknik personele, tabip 
eczacı, diş tabiplerine, teknik. personele tazmi
nat verilmesi öngörülmüştür. Gerekçede, «ordu 
sağlık hizmetlerini cazip hale getirmek, bir ta
raftan askerî hekim olma taleplerini artıracak 
diğer taraftan ayrılmalara mâni olacağından 
şâğlık hizmetlerinin cazip hale getirilmesi için 
orduda görevli muvazzaf tabip, diş tabibi ve 
eczacılara muayyen bir ölçüde tazminat veril
mesi için bu kanun tasarısı hazırlanmıştır.» 
denmektedir. Güzel. Gerekçeye bir diyeceğimiz 
yok/ Sebebi nedir? Dışarda bulunan sivil, mes
lektaşları orduda çalışan arkadaşlarına naza
ran daha fazal para kazanmaktadır. Bittabi 
mecburi hizmeti dolan tabipler de, bu teknik 
personel de . ayrılıp dışarda sivil arkadaşları 
daha fazla para kazandığı için, o sahada çalış
mayı tercih etmektedirler. Bu gerekçeye itira
zımız yok. Yalnız Sayın, Bakandan bir hususu 
açıklamasını istirham edeceğim. Orduda bulunan 
teknik personel yalnız, muvazzaf tabip,, diş;, tabibi 
vo eczacıdan ibaret midir? Orduda aynı şekilde sağ^ 
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lık, insan sağlığı vo yurt ekonomisi hizmetinde 
çalışan ilâç ve malzeme ikmal işlerinde çalışan, 
aşı, sorum ve biyolojik maddelerin yapılmasın
da ilmî araştırma yapan, mesai yapan, ondan 
sonra silâhlı kuvvetler içinde gıda kontrolü 
hizmetlerini yapmak suretiyle. keza inşan sağ
lığına, hizmet eden teknik personel meyanmda 
veteriner; hekim yok mudur ? Bu personel ka
dar, tazminata • lâyık ve müstahak görülen bu 
personel kadar tahsil yapmışlardır. Hattâ bâ
zılarından bir yıl da fazla tahsilleri bulunmak
tadır. , . \ . 

Bunların düşünülmemesi, ihmal edilmesi ve 
bu kanun tasarısında zikredilmcmesinin sebebi 

'nedir? Bunu öğrenmek, istiyorum, merak: ettim. 
Bu, kanaatimce bir adaletsizliktir. Bunun di? 
şında kanun tasarısına, itirazımız yok. Hükü
met paramız, var diyor, buna da diyor efendin^ 
tazminat vermemiz lâzımdır. Esasen demin de 
arz ettiğim gibi, Sağlık ye Sosyal Yardım Ba
kanlığı aynı personele tazminat yerdiğine göre 
bir, kapı açılmıştır. Bittabi bu kapıdan haklı 
olarak orduda bulunan sağlık personeli, teknik 
perşoneL de girecektir, tazminat talcbcdcçck-
tir. Hükümet bunun karşısında bu tasarıyı ge
tirmiştir. Tasarının kabulünü de istirham ede
rim, ama şu üzerinde durduğum hususların da 
Bakan tarafından açıklanmasını rica ediyorum, 
Hürmetlerimle. 
r BAŞKAN— Sayın İlhami: Sancar. 

• , İLHAMİ SANCAR (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım; .ordu sağlık personelinin bilindi
ği gibi- günden: güne-azalması, silâhlı kuvvetler 
camiasında büyük bir endişe mevzuu haline 
gelmiştir. Senede,v doktor olarak • iltihak eden
lerin hemen bir mislinden fazlası ayrılmaya 
başlamıştır. Bu. ayrılma keyfiyetine' bir kere 
yurt içinde ve yurt içi've yurt dışı arasmdald 
hizmet karşılığı ücretlerdeki muvazenesizlik se-
bebolduğu gibi mâruz kaklıkları ağır hizmet ve 
mükellefiyet de böyle bir tatminle tahfif edil
mediği için buna âmil olmaktadır. Yüksek Mec
lisin bu devre içinde çıkarmış olduğu bâzı ka
nunlarla askör kişilerin aile efradının bakımı 
da ordu sağlık personeli üzerine yüklenmiş bu
lunmakta yani hayatta olmıyan kişilerin ailele
rinin de bakımı da onların üzerine yüklenince 
günlük mesaileri -tahammülü aşmış bulunmak
tadır, Bu hal orduda hekim, eczacı, kimyager, 
di§çi gibi personelin' yavaş, yavaş ayrılmasına 
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sebebolmakta ve rağbetsiz bir meslek haline ge« <j 
tirmiş bulunmaktadır. | 

O kadar ki, hiçbir devrede tarihimizde bu ] 
doktor ve eczacı adedi nisbetine düşmüş de- 3 
ğildir. Bunun iki seneye yakın çalışma yapan j 
Sağlık Şûrası ve Askerî Şûra nihayet bu Taz- 9 
minat -Kanununu huzurlarınıza sevketmiş bu- | 
lunmaktadır. Ordu içinde farklı ücret tediyesi 3 
biraz güç iştir. Ama zaruret kendilerini bu yo- 1 
la sevk etmiş bulunmaktadır. Bir misal arz ede- 9 
yim; Gülhane Askerî Tıp Akademesinde 1953 ] 
senesinde 87 bin kişi, hasta mevcudu elden geç- ] 
misken, 1962 senesinde yüzde üç yüz küsur faz- | 
lasiyle bu nispet artmış bulunmaktadır. Bütün | 
hastaneleri buna kıyas ederseniz, bundan biraz j 
aşağı biraz yukarı hakikaten nisbette, kadro i 
nisbetleri de düştüğüne göre hizmetten kaçmak i 
âdeta canlarını kurtarmak kabilinden bir hal I 
almış bulunmaktadır. Onun için bu kanuna I 
iltifat buyurmanızı, biran evvel ordu sağlığının I 
korunması için bu personelin terfihini istirham I 
ediyorum. I 

BAŞKAN — Sayın Na*mi özoğul. 
NAZMI ÖZOĞUL (Edirne) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, Sağlık Bakanlı
ğına bağlı hastaneler için Full - Time Kanunu 
kabul ettik ve bu kanunu kabul ederken gerek
çe olarak Türkiye'de bulunan on iki bin dokto
run iki bininin dışarıya, malî imkân bakımın- I 
dan gittiğini ve Türkiye'nin -sağlığını temin ba
kımından bu doktorların Türkiye'ye celbi için 
asgari 750, âzami 2 500 lira arasında Full - Time 
Kanununda döner sermayesi olan hastanede ça
lışan doktorlara temin edildi. Şimdi Askerî lç-
hizmet Kanunu disiplini şöyle tarif etmekte
dir : «Astların haklarına riayet, üstlerin salâ
hiyetine hürmetle mümkündür.» Aynı tıbbiye
den mezun olan askerî doktorların da aynı ilmi j 
kariyeri olduğuna göre bunların da haklarının 
kabul edilmesi şart ve elzemdir. Bunun için ge
len bu kanunda sosyalizasyon bölgesi, sosyali
zasyon bölgesi harici, bir de akademik kariyer 
esası nazarı dikkate alınarak kanun vazedil
miştir. Sosyalizasyon bölgesinde çalışan askerî 
doktorlardan mütehassıslara % 80, pratisyen
lere % 60, sosyalizasyon bölgesi haricinde çalı
şan, mütehassıslara §fc 70, pratisyenlere % 50, 
bir de akademik kariyerini alan doktorlara, ta
biplere doçentlere % 90, profesörlere % 100 ol
mak üzere kanun tasarısında maddi jmMn sağ- | 
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lanmıştır. Bu kısmın lehindeyim. Ancak komis
yonda yapılan münakaşalarda, ben de komisyo
nun üyesiyim, kanunda bir noktada muhalefe
tim vardı. Halihazırda Türk Ordusunda bulu
nan sivil tabiplerin, sivil tabip olarak 30 müte
hassıs, 10 pratisyen, 4 diş tabibi bir eczacı ol
mak üzere, halihazırda askerî hastanelerde ça
lışan 45 aded sivil tabip mevcuttur. Şimdi, ka
nun bu şekilde çıktığı takdirde silâhlı kuvvet
ler ve Jandarma Genel Komutanlığı teşkille
rinde çalışan mütehassıs ve pratisyen olarak 
çok cüzi miktarda sivil tabipler Full - Time 
Kanununa tabi olmıyacaklar ve askerî tabipler 
için çıkardığımız kanunun temin ettiği imkân
lara kavuşturulmıyacaktır. (Mukaveleli değil 
mi, sesleri) Mukaveleli değildirler. Doğrudan 
doğruya Türk Ordusunun hastanelerinde mev
cuttur. Millî Müdafaaca da bu tabiplerin askerî 
hastanelerde, çalışması öngörülmektedir. Gene 
sivil tabipler hizmet bakımından askerî tabip
lerin yaptıkları bütün işleri aynen yapmakla 
mükellef oldukları halde, askerî hekimlerimize 
tanınan bâzı haklardan esasen yararlanama
maktadırlar. -Şöyle ki, 200 lira emireri tazmi
natı almamakta, 165 lira tayın bedeline muka
bil 75 lira almaktadırlar. Bu şartlar altında 
askerî hastanelerde 'çalışan sivil tabipler As
kerî Ceza Kanunu hükümlerine tabidirler ve 
askerî mahkemelerde asker kişiler gibi icabın
da muhakemeleri yapılmaktadır... Bu bakım
dan bu sivil tabiplerin de orduda kalabilme
leri ve çalışmaları faydalı mülâhaza edilmek
tedir. Bunun için bir önerge hazırladım. İstir
ham ediyorum; adedi gayet az olan bu sivil ta
biplerin de bu kanuna dâhil edilmesi lâzımdır, 
Aksi halde bu sivil tabiplerin bu Mecliste eşit
lik prensibi esasına göre hakları verilmediği 
ve bu yüzden de askerî hastaneleri terk edecek
leri, biraz evvel diğer hatip arkadaşlar fikirle
rini ifade ederken ordunun tabibe ihtiyacı ol
duğunu ifade etmişlerdir, bu bakımdan kabu
lünü istirham ediyorum, önergem şu şekilde 
yazılmıştır. 

«Silâhlı Kuvvetler ve Jandarma Genel Ko
mutanlığı teşkilâtı içinde maaşlı olarak görev
li bulunan sivil tabip, diş tabibi ve eczacılara 
da birinci fıkra gereğince tazminat verilir.» 

Bir noktaya daha temas edip sözlerime son 
vereceğim, kıymetli zama&larımzı almak itfle* 
mem. 
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Veterinerler, Türk Ordusunda veterinerler, 

Sayın Yılanlıoğlu arkadaşımızın da ifade etti
ği gibi, besin işleriyle meşguldürler. Yani or
dunun sağlık işleriyle yakından alâkadar ol
maktadırlar. Çünkü, halen hayvanlı birlikler 
kaldırılmış, bunlar gıda işleri ile meşgul ol
maktadırlar. 

Yine ilgili kararlar gereğince, bunların da 
dışarda icabında muayenehane açmaları imkâ
nı vardır. Bunların da muhtelif bakanlıklarca 
nazarı dikkate alınarak, bu kanuna muvazi ola
rak bir kanun tasarısı getirilmesi faydalı olur, 
hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Asım Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem 

arkadaşlarım, kanun tasarısını tabiatiyle des-
tekliyen bir eski muharip arkadaşınız olarak 
maruzatta bulunacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, ben gerekçede di
le getirilmemiş olan, ama uzun harp yıllarında 
bir muvazzaf subay olarak, iki defa da yara
lanmış bir subay olarak, doktorlarla, eczacılar
la ve sıhhiye bölükleriyle fazlaca temasım olan 
bir arkadaşınız olarak, evvelâ o noktadan mâ
ruzâtta bulunacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, yedek subay tabip 
arkadaşlar bir askerî sıhhiye bölüğünün hem 
kumandanlığını, hem tababetini yaparlar. Ger
çi yedek subaylığı müddeti esnasında askerlik
ten bâr şok şeyler öğrenirler ama bilfiil bunu 
harblerde başaramazlar, başaramamışlardır. 
Ama bu işi bugün sayıları gittikçe azalan hat
tâ fiilî kadroları, hakiki normal kadrolarına 
göre yüzde 40 ı aşmıyan hele eczacılar da büs
bütün az olan muvazzaf tabip arkadaşlarımız
dan başkası bu işi başaramaz, başaramamıştır. 
O itibarla, Allah göstermesin, en yakın bir harb 
ihtimali halinde sıhhiye bölüklerimizi ve sey
yar hastanelerimizi bölük hizmetini tedvir ede
bilecek bölük komutanı kifayetiyle ancak mu
vazzaf kıymetli doktor arkadaşlarımızın ele 
alabileceğini ve tedavi edebileceğini, sevk ve ida
re edebileceğini düşünerek o noktadan bunla
rın kıymetini takdir etmek ve sosyalizasyon se
bebiyle» bugün c^zip menfaatler göstererek, 
kendilerini cezbeden Avrupa ve Amerika mem
leketlerinin doktor cezbi politikalarına bakarak 
ve nihayet bu yüzden ümitsiz vaziyete düşen 
askerî tabiplerin, hattâ memleket içinde sos? 
yalizasyon bölgelerine filân j$i$mek$en dahi, o 
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menfaatlerden dahi vaz geçip, yabancı memle
ketlere gitmek hususunda beliren eğilimleri 
göz önüne alarak, bu kanunu biran evvel çı
karmak mecburiyetindeyiz. Yani, askerî mu
vazzaf tabiplerimizin, diş tabiplerimizin ve ec
zacılarınızın muhakkak surette kendilerinin 
mahreci yetiştirme rağbetlerini talebe olarak 
temin -etmek; o mahreci kuvvetli tutabilmek 
ve elde mevcudolanları da kaçırmamak için bir 
defa, memleketteki umumi sağlık personeli 
dengesi içine bunları da sokmak mecburiyetin
deyiz. Bu sebepledir ki, bugün senede bir mil
yon askerî şahsa ve aşağı-yukarı o bir milyo
nun içinde olmak üzere emekli dul ve yetim
lere bakmakta olan ve onlara şifa bahşeden 
ve hakikaten bakımları, beni sivil doktor ar
kadaşlarım ve sivil hastaneler idarecileri sa
kın gücenmesinler, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı de gücenmesin, onların en az iki mis
li daha fazla bir ihtimam ve kifayetle hastane
leri çok mükemmel idare etmekte olan bu 
kıymetli arkadaşlarımızı mutlaka himaye et
mek hem kendi çıkarımız, yani Devletin gü
venliği bakımından lâzımdır, hem de onlara 
sosyal adalet dediğimiz Anayasa prensibini uy
gulama bakımından lâzımdır. 

^uhtere^a. arkadaşlarım, bunu hulâseten 
arz ettikten sonra söyliyeceğim bir tek sözüm 
kaldı. O da şudur: Biz isterdik ki, sağlık per
soneli meyanında ordunun askerî veteriner su
bayları, kaale alınmış bulunsun. Ama şu an
da şu tasarıyı geciktirmemek amaciyle bu muh
terem zümrenin sosyal adalet içinde muhak
kak haklannı almak zaruretine inanmış bir 
arkadaşınızım. Bunların yüksek askerî makam
lara vakti zamaniyle baş vurmamaları veya o 
makamların bu dengeye onları sokmamış bu
lunmasının her hangi bir sebebe müstenidolup 
olmayışı bir tarafa, vakıa olarak ele almamış 
bulunmaları dolayısiyle biz şimdi Meclis ola
rak bir tasarıyı onların tadilâtiyle geciktirme
yi de doğru bulmayız kanaatindeyim. Ama 
en yakın bir zamanda çok rica ediyorum Ba
kandan, askerî veteriner subayların ki, bunla
rın jandarma birliklerinde, gerekçede yazıldığı 
gibi sınır hizmetlerinde ve pek muhterem arka
daşlarım bir harp halinde bizim yine atlı birlik
lerimiz, bilhassa dağhk bölgelerimizde, bilhas
sa 5 nei kolun çok faal olacağı bâzı dağlık böl
gelerimizde muhakkak surette yeniden teşkil 

-mı-



M. Meclisi B . 124 
edilmesi zaruretinde, kalacağımız için onlara 
çok lâzım olan veterinerleri şimdi don elde bulun
durmayı bir zaruret halinde görüyorum. Bun
dan dolayıdır ki istikbale muzaf olan endişe
lerimi karşılamak için dahi lâakal veteriner su
bayların sosyal adalet içinde haklarının veril
mesi için en yakın bir zamanda" Saym Bakan
lıktan ve Sayın Askerî .-Şûra olarak kendi is-
tişari makamlarından böyle bir tasarının bir 
an evvel yetiştirilmesini ve buna paralel hü
kümlerle, kendi özelliklerine uydurulmuş hü
kümlerle Meclisimizden .geçirilmesini istirham 
ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bankaca söyliyccc-
ğim bir şeyim kalmamıştır. Muhterem askerî 
tabiblcrimizi, diş tabiblcrimizi ve eczacılarımı
zı hem kendi yaşadığım uzak mazideki hâtıra
ların minnctiyle h,cm de bugün hürmetle an
mak isterim. 

BAŞKAN — Sayın Yüzbaşıoğlu. 
ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU (Afyon Karahi-

sar) — Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri, Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan 
ve Bakanlar Kurulunca 97G sıra sayı ile Yük
sek Meclisinize sevk edilen (Silâhlı Kuvvetler
de görevli muvazzaf tabip, diş tabibi ve eczacı
lara tazminat verilmesi hakkında kanun tasa
rısı) na orduda mevcut veteriner hekimlerin de 
dâhil edilmesi için 05 imzalı önergemizi tasvip
lerinize arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
vermiş bulunuyoruz. 

Veteriner hekimlik fakültede beş yıl tahsil 
süresi olan ve hem tahsil şekli, hem. de hizmet 
şekli çok zor olan bir meslektir. Bunu 8.sene 
bilfiil veteriner hizmeti gördükten sonra yeni
den diş hekimliği tahsili yapmış bir arkadaşı
nız olarak arz ve ifade ediyorum.. Bugün sivil 
teşkilâttan dahi eczacı okuluna, diş tabibi oku
luna ve tıbbiyeye 100 lcrço veteriner yeniden 
tahsil için ayrılıp gitmektedir. 

Yurt ekonomisinde ve yurt sağlığında önem
li ve başarılı bir meslektir. Tarihinde asker ve 
sivil pek çok Devlet büyüklerinin veciz takdir 
ve iltifatları vardır. 

25 Mayıs 19G5 de K. K. Komutanı Sayın 
Orgeneral Cemal Tural'da Askerî Veteriner 
Akademisini ziyaretinde takdirlerini şu cümle 
ile ifade buyurmuşlardır. -
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«Vefakâr, çalışkan, verimli ve cefakâr vete

rinerler, size; insanlığın, size milletimizin, size 
ordularımızm minneti sonsuzdur.» Benim söyli-
ycceklcrim bunların tekrarından ibarettir. 

Ekonomilerini hayvancılığa istinadettiren 
İsviçre -Felemenk gibi memleketlerde ise ve
teriner hekimlere bir üst derece barem üzerin
den maaş verilir. 

Ordudaki veteriner hekimler : 
1. Aşı, serum, biyolojik madde imalinde 

tabiblerle birlikte çalışırlar. Tababetin ilmî 
ve en zor tarafıdır. 

2. İlâç ve malzeme ikmal işlerinde eczacı
larla birlikte çalışırlar; 

3. Gıda maddeleri mubayaa ve kontrolun-
da bugün Deniz vç Hava Kuvvetlerinde dahi 
bu hizmeti veteriner hekimleri görür. (Koru
yucu hekimlik, veterinerlerin omuzlarmdadır.) 
Esasen tababet bir küldür, biribirinden avrıl-
maz, birbirinin yardımeısıdır. Full - Time Ka
nununda da bu husus-kül halinde ele alınmış
tır ve veterinerler bundan ayrı tutulmamıştır. 
dan dolayıdır ki, istikbale muzaf olan endişe-
sek rütbeli bir general, 8 albay, 11 yarbaydır. 
Gerisi küçük rütbelidir. 

Bugün orduda fakülte mezunu olup tazmi
nat almıyan teknik sınıf bunlardan başka kal
mamıştır. Bu bakımdan adaletsizliği ve orduda 
bir meslek sınıfının mağduriyetini önliyeçek 
önörge ve teklifimize müspet oy vermenizi is
tirham ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bâzı ar
kadaşlarımız saat 19 a geldiği zaman bu tasa
rının müzakeresi bitmezse, bitinceye kadar de
vam edelim, diye önerge vermişlerdir. Hepsi
nin, isimlerinin okunmasını ister misiniz, 20 - 25 
kişi kadar vardır bunlar. (Lüzum yok sesleri.) 

O halde bu önergeleri oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir kifayet önergesi var, fakat henüz beş 
kişi konuşmuştur. Sırada bulunan arkadaşı
mız Ruhi Soycr'dir. Fakat Sayın Bakan da söz 
istemiştir. Buyurun Sayın Bakan. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN DİN-
ÇER (Afyon Karahisar) ;— Sayın Başkan, Sayın 
arkadaşlarım; bu tasarı Yüksek Huzurunuza bâzı 
zaruretlerin tazyiki ile gelmiştir. Bunu gerekçe
mizde mümkün, mertebe mücmel şökildc arz ve 
ifade etmeye çalıştık. Bugün orduda hizmet gö-
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ren muvazzaf ve sivil olmak üzere 810 tabip, ec
zacı ve dişçi mevcuttur. Hakikatte ihtiyacın yüz
de en yüksek nisbetini tabipler teşkil eder, bu da 
yüzde 41 karşılamaktadır. Eczacılar yüzde 12 isi
ni, dişçiler de yine yüzde kırk civarında bir ihti
yacı karşılamaktadır. Yani ihtiyaç adedimiz yüz
de 50 nin üzerindedir. Buna mukabil ordu tesis
lerinde muayene edilen, tedavi edilen, kanunen 
buna istihkak kesbetmiş olanların adedi fevkalâ
de artmıştır. Eskisine nisbetle denebilir ki, orta
lama bir ifade ile hizmet yüzde 500 artmış, fakat 
imkân yüzde yüz değil, yüzde 50 nin de altında
dır. Bu duruma bir çare bulmak zarureti ile kar
cı karşıya kaldık. Ayrıca şu zaruret de bizi sıkış
tırdı; Sağlık Bakanlığının çıkarmış olduğu im
kânlarını tezyit için Yüksek Meclise getirmek su
retiyle çıkartmış olduğu kanunlar muvacehesinde 
tabiplerimiz ordudaki mecburi hizmetini bitirir 
bitirmez kendileri için daha cazip olan istikamete 
akmak üzere istifalarını vermektedirler. Gerekçe
de de ifade edildiği gibi, bir senede bünyemizden 
ayrılanlar 44 tür ve yetiştirebildiğimiz 29 dur. 
Yani bu tempo içinde hizmet mütemadiyen art
makta ve hizmeti görecekler eksilmektedir. Ve 
çıkanların yerine yenilerini koyma imkânı da ek
silmektedir. Sağlık Bakanlığının teşkilâtında çalı
nanlara bahşedilmiş olan imkânların orduda çalı
şanlara bahsedilmemesi halinde meselenin hallol
mak istidadından çıktığını, çıkacağını ve artık 
sonradan düşünülecek tedbirlerin meseleyi halle 
kifayet etmiyeceğini bize göstermiştir. Bu zaru
retlerle bu sene toplanmış olan Yüksek Askerî 
Şûrada mesele askerliğin icapları yönünden ve 
taşıdığı nezaket bakımından müzakere edilmiş ve 
böyle bir tazminat teklifi ile gelmek zarureti ka
bul edilmiştir. Bakanlar Kurulundan mevzu geç
miş ve huzurunuza gelmiştir. Binaenaleyh, bu bi-
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zim için askerî tababeti ayakta tutmak ve hizmet
lerin zamanında yapılabilmesi için bir zaruret 
ifade eden hal arz etmektedir. Konuşan arka
daşlarımın hepsinin bu kanunun, bu teklifin le
hinde mütalâa beyan etmeleri, hakikaten bizi mü
teşekkir hale sokmaktadır. 

Arkadaşlarım konuşmalarında bir mevzua 
haklı olarak temas ettiler ve dediler ki, orduda 
çalışan tabip, diş tabibi ve eczacıların dışında bu 
mânada hizmet ifa eden veterinerler de vardır. 
Niçin bunlar ithal edilmemiştir? Bunu sual ola-
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rak tevcih ettikleri gibi Şükrü Yüzbaşıoğlu ar
kadaşım da konuşmasında bu mevzuda 90 küsur 
imzalı bir de takririn imzalanarak verildiğini ifa
de etmiştir. 

Şimdi gerek sual tevcihi bakımından, gerekse 
takririn verilmiş olması bakımından meseleyi ol
duğu gibi arz etmeye mecburum. Şüphesiz her 
mesleğin ifa ettiği hizmetin önemi ve kutsiyeti 
derkârdır. Hiçbir zaman bir mukayese yapmak 
suretiyle iki mesleğin birinin diğerine üstün oldu
ğu şeklinde bir mütalâa serd etmeyi düşünmem. 
Fakat ordunun ihtiyacı bakımından tabibe ihti
yacımız fazla,' fakat veterinere olan ihtiyacımız 
yoktur. Halen orduda motorize haline gelme ça
lışmaları ilerlemekte ve bu itibarla hayvan sağ
lığı mevzuu her gün biraz daha ikinci plânda kal
maktadır. Binaenaleyh veteriner mevzuunda bizi 
tazyik eden bir ihtiyaçla karşı karşıya değiliz. 

İkincisi; Sağlık Bakanlığının çıkarmış olduğu 
kanunlar tabiplerin o tarafa hizmete doğru aktık
larını göstermektedir. Ama henüz sivil veteri
nerler için böyle bir kanunu Tarım Bakanlığı ve 
ilgili bakanlıklar çıkarmış değildir ve o mesleği 
tababetten ayırd edici bir durum ihdas etmiş de
ğillerdir. Yani bir muvazene bozulmasını intaç 
edecek bir durumla da karşı karşıya değiliz. Mev
zu buraya gelmeden önce, prosedür bakımından 
ordu ile ilgili mevzuların nezaketi ve önemi itiba
riyle en yüksek müşavere organı olan Askerî Şû
radan karar almak suretiyle buraya getirilmiştir. 
Millî külfet tahmil eden teklifler Bakanlar Kuru
lunda dahi Maliye ile olan mutabakat tesis edil
dikten sonra ancak lüzum ifade eder. Bu itibar
la benim Bakan olarak, mesul bir Hükümet ada
mı olarak bu teklif in karşısında evet demeye ve 
bu suretle maliyeyi ve Bakanlar Kurulunu ilzam 
etmeme imkân olmadığını muhterem arkadaşla
rım takdir buyururlar. . Bununla beraber şüphe
siz her mevzuda olduğu gibi bu mevzuda da tak
dir Yüksek Heyetinizindir. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Bir sual sora
cağım, bu mütehassıs... 

, BAŞKAN — Sesinizi duydum efendim, fa
kat size söz vermedim Sayın özoğul. 

Şimdi, Sayın Yılanlıoğlu, Sayın Nazmi özo
ğul, Sayın İsmail Yılmaz ve Sayın Şinasi Os-
ma sual soracaklardır. Buyurun Sayın İsmail 
Hakkı Yılanlıoğlu, sualinizi sorunuz. 
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İSMAİL'HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta

monu) — Sayın Bakanın benim soruma verdi
ği cevabı hayret ve üzüntü ile karşıladım. 

BAŞKAN — Sayın Yılanlıoğlu mütalâa be
yan etmeyiniz, sualinizi sorunuz. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Sualimi soruyorum efendim. 

BAŞKAN — Evet, buyurun. 
İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta

monu) — Şimdi, ordunun veteriner hekime ih
tiyacı olmadığı için bu tazminatı koymadık, 
dediler. Ordunun veteriner hekime ihtiyacı yok
sa, Tarım Bakanlığının veterinerlere şiddetle 
ihtiyacı vardır. Saym Bakan Tarım Bakanlığı 
ile temas edip de bu teknik personeli memle
ket ekonomisine yararlı hale neden getirmedi
ler, neden bunu düşünmemişlerdir? Bunu öğ
renmek istiyorum. Bakanlar Kurulunda konu
şurken bundan da bahsedebilirlerdi. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN 
DİNÇER (Afyon Karahisar) — Efendim, be
nim mâruzâtımı zannediyorum arkadaşım yan
lış anladılar. Ben veterinere orduda ihtiyaç 
yok demedim. Bugün mevcut veteriner ihtiya
cımızı karşılıyor, bizi tazyik eden bir zaruret 
yok dedim. 

İkincisi; veterinerlerin bir tazminat alma
ya hizmetlerinin mahiyeti ve hususiyeti ve 
önemi bakımından lâyık olmadıkları hakkında 
da bir noktai nazar ifade etmedim. Ama henüz 
Ziraat Bakanlığında ve diğer bakanlıklarda ça
lışan veterinerler için böyle bir tazminatın ih
das edilmemiş olması ve bizim de veteriner ih
tiyacımızı karşılar durumda olmamız bakımın
dan, Askerî Şûrada bu mevzu konuşulurken 
mesele bu şekilde tezekkür edilmiştir. Bunu 
arz ve ifade ettim. Bununla beraber Yüksek 
Mecliste mevcudolan bu alâka ve intibaı şüp
hesiz bir direktif olarak ele almak suretiyle 
bunu değerlendirmek, yani Askerî Şûraya me
seleyi, mevzuu yeniden götürmek, Bakanlığa 
götürmek, maliye ile olan ilgisini hazırlamak 
suretiyle bir faaliyet sarf etmemiz gerektiğine 
de bu konuşmalarla, kaani oldum. Ama niçin 
beraber getirmediğimizi izah için de az evvel
ki mâruzâtımı yapmış durumdayım. 

BAŞKAN — Sayın özoğul buyurun. 
NAZMİ ÖZÖĞUL (Edirne) — Efendim, as

kerî tabip, askerî eczacı ve askerî diş tabibin-
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den gayrı halen Türk Ordusunda 30 mütehas
sıs, 10 pratisyen, 4 diş tabibi ve eczacı olmak 
Üzere 45 kişi sivil memur olarak hastanelerde 
çalışmaktadırlar. Bunlar bu kanundan fayda
lanmadığına göre, orduda bunlara ihtiyaç yok 
mu? Bunların çıkartılması mı düşünülüyor, 
yoksa bunlar orduda muhafaza edilmek mi is
teniyor? öğrenmek istiyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN 
DİNÇER (Afyon Karahisar) — Efendim, or
dunun ihtiyacını arz ettim. Yüzde 50 nin üze
rinde bir ihtiyaçla karşı karşıyayız. Binaena
leyh bu sivil personelin ordudan çıkarılması 
gibi bir düşüncenin içinde değiliz. 

BAŞKAN — Saym İsmail Yılmaz?.. Yok. 
Sayın Şinasi Osma, buyurun sualinizi sorun. 

SİNASİ OSMA (İzmir) — Bugün ordunun 
motorize edilmesi sebebiyle, orduda veteriner 
ihtiyacı gittikçe azalmaktadır. Ancak çok sayı
da olan veteriner hekim de bugün orduda mü
him yerlerde çalıştırılmaktadır. Binaenaleyh 
bugün orduda az olan bu veterinerlere arkadaş
ları gibi zam verilmemesi sosyal adalete uygun 
mudur, değil midir ? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN 
DİNÇER (Afyon Karahisar) — Efendim, şim
di arkadaşlarım, meselenin fazla derinliğine, 
ben mevzuun nezaketi bakımından gitmedin?. 
Eğer meseleyi sosyal adalet bakımından tetkik 
edecek olursak gerek ordu bünyesinde, gerek 
diğer bakanlıkların bünyesinde izale etmeye 
mecbur olduğumuz birçok adaletsizlikler var
dır. Şimdi bir misal vereyim ordu bünyesinden. 
Ordu bünyesinde yüksek tahsil görmüş, fakül
te mezunu olan ve fakat tazminat almıyan 
kimseler vardır hizmette. Ve bunlar, bu tazmi
nat alanların içinde, şu istenen tazminatın çok 
altında alanları vardır. Bugün orduda çalışan 
yüksek mühendisler az bir tazminatla çalışır
lar. 150 lira alırlar. Binaenaleyh sosyal adalet 
prensibi zaviyesinden ele aldığımız zaman dü^ 
zenlemiye mecbur olduğumuz birçok problem
ler vardır. İşi bu zaviyeden, yalnız bu zaviye
den mütalâa etmek, bence bu mevzu bakımın
dan doğru değildir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Demiray, sua
linizi sorunuz. 

TAHSİN DEMİRAY (İstanbul) — Efen
dim eğer yanlış anlamadı isem, inşallah yanliş 
anlamışımdır, Saym Bakan demin, bir sene zar-
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fmda 29 askerî tabibin vazifeye girdiğini bu- I 
yurdular. Bu rakam acaba yanlış mı ? I 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN 
DİNÇER (Devamla) — Değil efendim, doğru. 

TAHSİN DEMİRAY (İstanbul) — Eğer 
doğru ise, büyük Türk Ordusu için senede 29 I 
tabibin, sadece 29 tabibin yetiştirilmesi son de- I 
rece hazindir, düşündürücüdür. Kendilerine ne 
versek ordunun ihtiyacım tatmin etmemize na
sıl imkân bulacaklardır? Koskoca bir fakülte 
bu işe tahsis edilmiştir. Tarihî büyük Gülhane I 
adı ile yâdedilen Askerî Tıbbiye. Askerî Tıbbi
ye yıllardan sonra bu 29 adediyle mi ifade edil- I 
mektedir? Bu hususta tenevvür etmek istiyo- I 
rum. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN 
DİNÇER (Afyon Karahisar) — Efendim şim
di verdiğim rakam doğrudur ve gerekçede ya- | 
zilidir. 1964 senesinde 44 askerî tabip istifa I 
ederek ayrılmış ve membalardan yetişen tabip I 
adedi, maalesef verdiğim rakamın ta kendisi
dir, 29 dur. Niçin bu böyledir? Membalara iti- I 
bar, cazip olmadığı için, diğer sahalardaki ta- I 
biplerin aldıkları maaş ve tazminat bakımın
dan cazip olmadığı için, bir defa askerî dok
torluğa müracaat az oluyor. Binaenaleyh, bu 
teklifimizde, bugün görüşmekte olduğumuz ta
sarı ile bu cazibeyi diğerleriyle paralel hale 
getiriyoruz. 

İkincisi, bununla da iktifa etmiyoruz, ted
bir olarak Yüksek Meclise bugünlerde Başba
kanın imzasını bekliyen bir tasarımız daha ge
lecektir. O da Askerî Gülhane Akademisinde 
bir Askerî Tıp Fakültesi açılmasına dair tasa
rıdır. Yani membalarımızı cazip hale getirmek 
ve bu suretle çok büyük olan ihtiyaçlarımızı 
karşılamak ve hem de kaynağı fazlalaştırmak 
suretiyle ve hem de yetiştirmiş olduğumuz ele- I 
manian elimizde tutmak imkânını bu tatmin 
edici tazminatlarla sağlamak istiyoruz. Bu su
retle ordunun tabip ihtiyacını sağlamak ve ye
tiştirmiş olduğumuz tabipleri elde tutmak gibi 
ikili bir maksadın tahakkukunu istihdaf ediyo
ruz gayretlerinizle. 

BAŞKAN — Bitti mi konuşmanız efendim? 
Sırada bulunan arkadaşımız Sayın Soyer'dir, I 
Buyurunuz Sayın Soyer. I 

RUHİ SOYER (Niğde) — Çok muhterem 
arkadaşlarım, her zaman da ifade ettiğim gibi, I 
hekimlik güç elde edilen ve hakikaten daima 1 
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hekimi muhatara içinde bulunduran, aynı za
manda bütün ömrünü beşerin ıstırabıyla kucak 
kucağa olmaya mahkûm eden gayet zor, tat
bikatı itibariyle zor, daimi çalışması bakımın
dan zor, aktüaliteyi takibetmek zorunda olun
ması itibariyle zor, çünkü hekim kitabını ve 
günlük mecmuasını bıraktığı dakikadan itiba
ren artık hekim, ondan evvelki hekim olur. 
Devamlı bir hekim olmaktan elindeki ilmî neş
riyatı bıraktığı dakikadan itibaren günün heki
mi olmaktan çıkar. Bu itibarla hakikaten bu 
kadar zor elde edilen ve insanların en çok 
müşkül zamanlarında el uzattıkları ve insan
ların pek çoğunu ıstıraplı günlerinde tanıyan 
bu meslek sahiplerinin memleketimizde gerek 
sivil, gerek askerî sahada gittikçe azalmakta 
olduğunu ve dünyada da hekimliğe olan itibar 
ve iltifatın azlığı birçok memleketlerden mem
leketimizin hekimlerinin alınıp götürülmesi ile 
sabittir. Böyle olunca ordumuz gibi, Türk Or
dusu gibi hakikaten memleketin genç tuvâna 
filiz gibi çocaklarını gönderdiğimiz ve askerî 
meşakm binbir türlü tatbikatı içerisinde çalış
maya, vazife görmeye, memleket hizmetini yap
maya mecbur ettiğimiz insanların sıhhatini ko
rumak her şeyden evvel Devletçe, milletçe ve 
Türk ulusu olarak en başta gelen vazifeleri-
mizdendir. 

Ben gerek muhtelif hastanelerde, gerekse 
bilhassa Balta Limanı Kemik Veremi Hastane
sinde çalıştığım müddet zarfında ordudan ay
rılmış pek çok kemik tüberkülozlu erlerin 
müracaat ettiklerini görmüşümdür. Binaena
leyh, hakikaten ordu tabipliği, ordunun tabibi 
yalnız ordunun tabibi değildir, askerin doğru
dan doğruya anası, babası her şeysidir. Bunla
rı gözü gibi, bunları kendi yavrusu gibi muha
faza etmek zorunda olan insandır. Binaenaleyh 
askerî tabip arkadaşlarımızın içinde bulun
dukları meşakı hepimiz, gerek yedeksubaylık 
zamanında ve gerekse bunun dışındaki kıta 
hizmetlerimizde görmüşüzdür. Böyle bir züm
renin, nispî dahi olsa, bir refaha kavuşturul
ması yolundaki çalışmaları yapan eski Millî 
Müdafaa Vekilimiz Sayın tlhami Sancar'a ve 
onu tahakkuk sahasına, karar safhasına vusul 
ettiren şimdiki Millî Savunma Bakanımız Sa
yın Hasan Dinçer'e ve bu noktada anlayış gös
termiş olan Askerî Şûramıza bilhassa şükranla
rımızı tebarüz ettirmek isterim. 
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Muhterem arkadaşlarım; Sayın Dinçer ga

yet feci bir rakam ifade ettiler. Ordudan her 
sene 40 doktor ayrılıyor. Ama biz senede 29 
doktor yetiştirebiliyoruz. Demek ki orduya ver
mekte olduğumuz çocuklarımız büyük sıhhi 
tehlike içindedir. O kadar sıhhi tehlike içinde
dirler ki bunların gıda tanzimatım şimdi bura
da ifade edildiği gibi, veteriner tabiplerimize 
yaptırmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, veterinerlik, haki
katen tıbbın en zor, hakikaten hekimliğin, in
san, hekimliğinden daha ziyade zor bir şubesi-
dir. Ben büyük bir ihtiram duyarım bu şubeye, 
çok zordur ve arz ettiğim gibi tekrar söylüyo
rum, büyük bir ihtiram duyarım bu mesleğe. 
Ama bu ihtiramım hiçbir zaman Türk çocuk
larının gıda tanziminin veteriner hekimler ta
rafından yapılmasına razı olmak mânasına de
ğildir. Bu itibarla biran evvel alınacak olan 
tedbirler ne ise askerî tabipliği hiç şüphe yok 
ki memleketçe cazip bir hale koymak başta ol
mak üzere bu kanunla, mütaakıben alınacak 
tedbirlerin de ihmal edilmeden biran evvel 
Meclislerimizin huzuruna getirilmesini temen
niye şayan bulurum. 

Muhterem arkadaşlarım, bir de askerî ye
dek tabipler vardır. Yedeksubaylar, yedeksu-
bay tabipler. Bunlar da bir mektepten aynen çı
kacaklar. Birisi vazifei askeriyesini, diğeri de 
yedeksubayhk vazifesini görmek üzere orduya 
gideceklerdir. İkisi de evlidir, ikisi de hekim
dir. İkisinin de tıbbi ihtiyaçları vardır. İkisi de 
aynı vasıftadırlar. Ama birisini; sen yedeksu
bayhk hizmetini görüyorsun diye tecziye eder 
gibi bu haktan mahrum bırakacağız. Bu no 
îıasfet, ne adalet ve ne de sosyal adalet bakı
mından kabili telif değildir. Efendim onlar ye-
deksubaylıklannı yapıyorlar, askerî vazifeleri
ni yapıyorlar, vatan vazifelerini yapıyorlar, bi
naenaleyh tecziye edilmemeleri icabeder. Bu 
bir nevi tecziye mahiyetinde olur ve yedeksu-
bay arkadaşlarımıza, yedeksubay doktorlara 
bir nevi buradan hareketle bir enferiyorite 
kompleksi yaratmış oluruz. Buna hakkımız 
yoktur. 

SABRI VARDARLI (İstanbul) — Avukat
lar da vardır ama. 

RUHİ SOYER (Devamla) — Onu da arz 
edeyim efendim. Hakikaten hâkimlerle, askerî 
hâkimlerle... 
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BAŞKAN — Sayın Soyer, lütfen nutkunu

zu kanunun esasına inhisar ettiriniz. Hâkimler, 
avukatlar meselesi ayrıdır. Siz de yerinizden 
müdahale etmeyiniz efendim. 

RUHİ SOYER (Devamla) - r Haklısınız 
Sayın Başkanım. ' 

Muhterem arkadaşlarım; bir de sivil hekim
ler mevzuu vardır. Eğer ordumuzda sivil he
kime ihtiyaç olmasaydı ve eğer ordudan ayrı
lan 40 hekime mukabil 29 hekim yetiştirir va
ziyette bulunmasaydık o zaman mevcut sivil 
hekimleri elbette istihdam etmek mecburiyeti 
hâsıl olmıyacaktı. Madem ki bugün ordumuzda 
büyük bir... Sayın Millî Savunma Bakanının 
da ifade buyurdukları gibi, ordumuzun hekim 
ihtiyacının ancak % 41 ini, eczacı ihtiyacının 
da ancak % 32 sini temin edebiliyoruz, o hal
de sivilden aldığımız, alacağımız ve bu ihtiyaç
larımızı temin etmek mahiyetinde alacağımız, 
mukaveleli dahi olsa, bu hâkimlere de bu zam
ların, bu tazminatların teşmil edilmesi icabe
der, adalet de bunu icabettirir. Realite de bu
nu icabettirir. Çünkü bir mecburiyet karşısın
da sivil hekimleri askerî kıtalarda istihdam 
ediyoruz. O halde bunlara da bu tazminat ve
rilmelidir. Bunlar da gelsinler, bol bol kadrola
rımızı doldurabilelim. Biran evvel çocuklarımı
zın sıhhatini ve askere gönderdiğimiz vatan ev
lâtlarının sıhhatini koruyabilecek tedbirleri al
mış olalım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Verilen kifayet takrirlerini 
okutuyorum. 

Başkanlığa 
Mevzu Yüksek Meclisin malûmudur, sayın 

üyeler fazlasiyle aydınlanmışlardır. Müzakere
lerin kifayetini arz ederim. 

Amasya 
Nevzat Şener 

Başkanlığa 
Konuşmalar kâfidir. Müzakerenin kifayeti

ni teklif ederim. 
İstanbul 

Sabri Vardarlı 

BAŞKAN — Kifayet önergesi aleyhinde 
Sayın Kâzım Arar, söz istemiştiniz, buyurun 
efendim. 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar
kadaşlarım; şahsan çok hürmet ettiğim Sayın 
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Hasan Dinç ör arkadaşımız konuştuktan sonra 
müzakerelerin nâkâfi olduğuna bir kere daha 
kanaat getirdim. Ortaya, Sayın Bakana tevcih 
edilen sualler muvacehesinde çok ciddî mevzu
lar konmuştur. Gramajı küçültülmüş bir somun 
parçasından her meslek erbabı bir parça kopa
rıp kaçıyor. Bunun sebebi de hükümetlerin 
Per3onel Kanunu gibi anameselelerinıizi kö
künden halledecek bir temel kanunu senelerden 
beri getirmemiş olmalarıdır. 

Bu itibarla, Sayın Başkan konuşacak arka
daşların isimlerini okurken Ruhi Soyer arka
daşımızdan sonra iki arkadaş kalıyoruz. Bc^cr 
dakikayı gcçmiyecck olan ve sadece temenni 
mahiyetinde ve uzun uzun mütalâalardan ken
dimizi vareste tutarak kısa kelimelerle temen
nimizi, yapmak üzere imkân lütfederseniz bunu 
takibeden bir somuncuktan koparılan parçala
rın biraz daha isabetini sağlamış ve yakında 
gelecek olan ikinci tıp fakültesinin 29 talebe 
için değil, sokaklarda tıp fakültelerine binler
ce talep varken imkânın bu derece küçültülmüş 
olmasının sebebini izah etmemize imkân, verin, 
hürmetlerimle. 

BAŞKAN— Okunan ldfayet takririni oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul -edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunda tasarının ivedilikle gö
rüşülmesi istenmektedir. Bu talebi de oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... İve
dilikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Şimdi birinci maddeyi okutuyorum. 

Silâhlı Kuvvetlerde görevli Muvazzaf Tabip, 
Dİ3 Tabibi ve Eczasılara tazminat verilmesi 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Üsteğmen ve daha üst rütbe
lerde bulunan muvazzaf tabip, diş tabibi ve ec
zacılara albay maşının yüzdesi itibariyle bu 
kanun cssalarma göre tazminat verilir. 

BAŞKAN — Şimdi bu madde üzerinde söz 
istiyen arkadaşlarıma sırasiyle söz vereceğim. 
Yalnız bu madde hakkında verilmiş dört tane 
önerge var. Bu önergeleri de okutuyorum, ar
kadaşlarım, mütalâalarım beyan ederken bu 

önergelerle de ilgili mütalâalarım ifade etmek 
fırsatını bulurlar. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Şifahi olarak arz ettiğim sebeplerden dola

yı «Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf tabip, 
diş tabibi ve eczacılara tazminat verilmesi hakkın
daki kanun tasarısının 1 nci maddesine aşağı
daki hükmün müstakil fıkra olarak eklenmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Edirne 
Nazmi Özoğul 

Silâhlı Kuvvetler ve Jandarma Genel Ko
mutanlığı teşkilâtı içinde maaşlı olarak görev
li bulunan sivil tabip, diş tabibi ve eczacılara 
da birinci fıkra gereğince tazminat verilir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1 nci maddeye aşağıdaki fıkranın eklenme

sini arz ederiz. 
Edirne istanbul 

Fahir Giritlioğlu Vahyi özarar 

Madde 1. — Son fıkra : 
1 nci maddede yazılı hizmetler, sivil perso

nel tarafından gördürüldüğü takdirde : 
Sivil personele de, yukardaki hükümlere 

göre tazminat verilir. 

Sayın Başkanlığa 
Orduda çlaışmakta olan sağlık sivil perso

nele de bu kanunun öngördüğü haklardan fay
dalanmasının teminini arz ve teklif ederiz. 

İzmir Konya 
Mehmet Ali Aytaş Sait Sına Yücesoy 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederiz. 
Edirne İstanbul 

Fahir Giritlioğlu Vahyi Özarar 

Madde 1. — Üsteğmen ve daha üst rütbeler
de bulunan muvazzaf tabip, diş tabibi, eczacı, 
veteriner hekimlerle, tıbbi kimya mütehassıs
larına, albay maaşının yüzdesi itibariyle, bu 
kanun esaslarına göre tazminat verilir. 

Millet Meclisi Başkanltğma 
Şifahen arz edeceğimiz sebeplerle, Silâhlı 

Kuvvetlerde görevli muvazzaf tabib, diş tabibi 
ve eczacılara- tazminat verilmesi hakkındaki 
kanun tasarısının birinci maddesinde dis. tabibi 

— 667 — 



M. Meclisi B:124 
kelimesinden sonra «veteriner hekim» tâbiri
nin ilâvesini arz ve teklif ederiz. 
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îzmir 
Şinasi Osma 

Afyon Karahisar 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

Giresun 
Ethem Kılıçoğlu 

Samsun 
Ilyas Kılıç 

Kars 
Necmettin Akan 

Bilecik 
Orhan Tuğrul 

Bize 
Cevat Yalçın 

Bolu 
Turgut Çulha 

Manisa 
Nusret Köklü 

Balıkesir 
. Cihat Turgut 

istanbul 
Fahrettin Kerim Gökay 

Erzurum 
Cevat Dursunoğlu 

Antalya 
H. Fehmi Boztepe 

Uşak 
ibrahim Bulanalp 

Samsun 
Fevzi Geveci 

Burdur 
Nadir Yavuzkan 

Samsun 
Nurettin Ceritoğlu 

Artvin 
S. Osman AYCI 

Bingöl 
H. Rıza Ünal 

Antalya 
ihsan Ataöv 

Erzurum 
Şerafettin Korunay 

Siirt 
Süreyya öner 

Nevşehir 
Ali Baran Numanoğlu 

Kars 
Lâtif Aküzüm 

Edirne 
Nazmi Özoğul 

Sivas 
Cevad Odyakmaz 

Kars 
Bahtiyar Vural 

Balıkesir 
A. İhsan Kırımlı 

Trabzon 
Ali Rıza Uzuner 

Denizli 
Sinan Bosna 

Muğla 
Turan Şahin 

Erzincan 
Hüsamettin Atabeyli 

Ordu 
Sadi Pehlivanoğlu 

içel 
Mazhar Arıkan 

Eskişehir 
ibrahim Cemalcılar 

Antalya 
Refet Eker 

Muğla 
Hilmi Baydur 

istanbul 
Ratip Tahir Burak 

Gümüşane 
Nureddin özdemir 

Kars 
Kemal Kaya 

Kars 
Hasan Erdoğan 

Balıkesir 
Mithat Çavdaroğlu 

Kars 
Kemal Okyay 

Kars 
Kemal Güven 

Erzurum 
Adnan Şenyurt 

Erzincan 
Zeynel Gündoğdu 

Kastamonu 
1. Hakkı Yılanhoğlu 

Erzurum 
Nihat Diler 

istanbul 
Muhiddin Güven 

Manisa 
Yakup Yakut 

Eskişehir 
E. Gazi Sakarya 

Samsun 
Ali Fuat Alişan 

Kütahya 
Sezai Sarpaşar 

Manisa 
Hilma Okçu 

Balıkesir 
Cevat Kanbulat 

Konya 
Kemal Ataman 

Niğde 
Haydar Özalp 

Yozgat 
Turgut Nizamoğlu 

Çorum 
ihsan Tombuş 

Urfa 
B. Sami Karahanlı 

Amasya 
Reşat Arpacıoğlu 

Artvin 
Saffet Eminağaoğlu 

Afyon Karahisar 
Halûk Nur Baki 

Edirne 
llhami Ertem 

Mardin 
M. Ali Arıkan 

Gümüşhane 
Halis Bayramoğlu 

Tunceli 
Vahap Kışoğlu 

Kayseri 
Bahri Yazır 

istanbul 
Ziya Altmoğlu 

Kastamonu 
AH özdikmenli 

Çankırı 
Şaban Keskin 

Erzincan 
Naci Yıldırım 

Trabzon 
Ahmet Şener 

Samsun 
Hüseyin Özalp 

Kayseri 
Mehmet Göker 

Denizli 
ibrahim Kocatürk 

Manisa 
Süleyman Çağlar 

izmir 
Nihad Kürşad 

izmir 
Muzaffer Döşemeci 

İzmir 
Şükrü Akkan 

Kayseri 
Abdülhalim Araş 

Aydın 
Reşat özarda 

Çorum 
Muzaffer Dündar 

Çorum 
Abdürrahman Güler 

Sinop 
Haşim Tan 

Urfa 
Kemal Badıllı 

İstanbul 
Naci Öktem 

Manisa 
Nahit Yenişehirlioğlu 

İzmir 
Necip Mirkelâmoğlu 

Sakarya 
Yusuf Ulusoy 

izmir 
Kadri özek 

Bursa 
Ahmet Türkel 

Samsun 
Bahri Cömert 

Çanakkale 
Refet Sezgin 
Kastamonu 

Sabri Keskin 
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BAŞKAN •— Komisyon bu önergeleri alıp 

tetkik etmek istiyor mu? Yoksa hepsine cevaba 
hazır mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖECÜSÜ İSMAİL 
SARIGÖZ (Amasya) — Hazırız. 

BAŞKAN — Şimdi arkadaşlarım, madde
ler hakkında görüşmelerinin beş dakika ile ka
yıtlanması için bir önerge verilmiştir, onu oku
tup oylarınıza sunacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Müzakere edilmekte olan kanun tasarısının 

maddeleri üzerindeki görüşmelerin beş dakika 
ile tahdidedilmesini arz ederim. 

Çorum 
İhsan Tombuş 

BAŞKAN — Bu önergeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi, birinci madde hakkında söz istiycn 
arkadaşlarımın isimlerini yazayım. Sayın Fahir 
Giritlioğlu, Fahrettin Kerim Gökay, Reşat öz-
arda, Kadri özek. 

Sayın Giritlioğlu buyurun efendim. 
FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Muh

terem arkadaşlarım, Sayın Bakanın izahatım 
dinledim. Buna rağmen verilen izahatı tatmin
kâr görmediğim için şahsi fikirlerimi arz et
mek lüzumunu duydum. Görüşülmekte olan ta
sarı 7244 sayılı Kanunu nazara almıyan bir 
tasarıdır. Elimizde görüşülmekte olan tasarı 
gündemde bu tasarıdan sonra yeri olan Perso
nel Kanununu dahi beklemeden çıkartılması 
zaruri olan bir tasarıdır. Demek isterim ki, bu 
tasarı umumi kaideleri bozan bir tasarıdır, bir 
zaruretin icabıdır. Sivil hekimlere tatbik edilen 
işleme muadil bir işlemin askerî personele de 
tatbik edilmesi lüzumuna mebni hazırlanmış 
yerinde bir tasarıdır. Bu vaziyet karşısında 
bâzı prensipleri nazarı itibara almamız gerekir. 
Hekimleri kaçırmamak lüzumunu ne kadar 
duyuyorsak, hekimlik meslekiyle ilgili bulu
nan diğer sınıfları da aynı tarzda nazarı itiba
ra almaya mecburuz. Ezcümle eczacı, dişçi, ve 
müsaadenizle şimdi ilâve ediyorum, hayatî 
kimya mütehassısları ve müsaadenizle ilâve 
ediyorum, veteriner tabibler. Madem ki, vete
riner tabib ihtiyacı bugün için orduda dondu
rulmuştur ve iştihçta edilmektedir, bunların 
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vazifeleri her şeyden evvel tıbbi karektet taşır. 
Madde bir. Bugün veteriner hekimler bakteri
yoloji sahasında çalıştırılmaktadır, hattâ be
şerî tıbba dahi askerî veterinerlerin hizmetleri 
dokunmaktadır. Yalnız hayvan sağlığı île uğ
raşan personel nazarı ile görmemizde hata var
dır, madde iki. Veteriner hekimlerin yetişmesi 
ve faaliyet sahaları beşerî hekimlerin yetişme
si ve faaliyet sahalarına muadildir, madde üç. 
Veteriner hekimler, bilhassa gıda işlerinde is
tihdam edilmektedirler. Bütün bunlar nazarı 
itibara alındığı takdirde, maddeye veteriner 
hekimlerin ilâvesini zaruri görmekteyim ve yi
ne ilâveten arz edeyim, hayatî kimya mütehas
sıslarının ilâvesini zaruri görmekteyim. 

- Muhterem arkadaşlarım, maddeyi eksik gör
mekteyim. İkinci bir fıkra ilâvesi için teklifimiz 
vardır. Sivil personelin istihdamında zaruret var 
mıdır, yok mudur? Bakanın ağzından işittik, za
ruret vardır. Niçin zaruret vardır? Çünkü yüzde 
50 nisbetinde personel noksanlığı vardır. Bu per
sonel noksanlığı devam ettiği müddetçe sivil per
sonelle kadrolar doldurulacak demektir ki, sivil 
personelin yanındaki arkadaşından farklı maaş 
alması; farklı muameleye tabi tutulması hizmet
leri aksatır. Binaenaleyh, hastanelerde sivil per
sonel olarak doktor, veteriner, eczacı ve hayati 
kimya mütehassısı istihdam edildiği takdirde bi
rinci maddede yazılı tazminatların bunlara da ve
rilmesi gerektiği kanaatindeyim. Bu hususta ver
diğimiz iki önergemizin lütfen kabulünü Yüksek 
Heyetinizden istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Gökay. 
FAHRETTİN KERİM GÖKAY (istanbul) 

— Muhterem Başkan, aziz arkadaşlar, memleketi
miz tababet tarihinde askerî tıbbiyenin ve Gülha-
nenin mümtaz bir mevkii vardır. Şunu arz etmek 
isterim ki, 1910 da ilk defa Tıp Fakültesi tesis 
edildiği zaman çok kıymetli askerî hocalar, Ziya 
Nuriler, Asaf Dervişler Askerî Tıbbiyeden gel
miştir. Bil âhara Gülhanede Süleyman Numan'la-
rın hâtırasını daima hürmetle anarız. Sayın Ba
kanımızın izah ettiği gibi, askerî sahasındaki bu 
rağbetsizliği giderecek olan bu tazminatın Perso
nel Kanunu hazırlamış bir komisyonun Başkanı 
olmaklığıma rağmen, sivillere tatbik edildiği için 
askerî arkadaşlara da tatbik edilmesini çok yerin
de bulurum. Onun içindir ki, bu müzakeresin 
uzamasına imza veren arkadaşlar arasında ben de 
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varım 7 den sonra. Yalnız Sayın Bakan veteri
nerler üzerinde durdu. Askerî doktorların ayrı 
hizmeti de vardır. Memlekette sivil hekim olmı-
yan yerde sivillere de hizmet ederler. Bunun için 
o hususta hiç sözümüz yok, Fakat hayati, tıbbi 
kimya mütehassısları çok ehemmiyetlidir. Onun 
için gerek veterinerler, gerekse sivil olan arkadaş
lar hakkında, eğer bugün karar verilemiyorsa 
Sayın Bakan Askerî Şûradan geçmesi lâzımgeldi-
ğini ifade etti, binaenaleyh bunların da er geç 
dikkate alınması yerinde olur. Bu suretle ge
rek askerî baytarlar ilme hizmet imkânını bulur
lar ve bir zümre olarak yetişirler. Bu bizim için 
memleket çapında bir hizmet olur. Sonra sivil 
olanlar, madem ki, bunlar için bir zaruret vardır, 
eğer askerî tabip arkadaşlarımız tatmin edilirse 
belki bu sivillere kendiliğinden yavaş, yavaş ihti
yaç kalmıyaçaktır. Ama kaldıkları müddetçe, de
min benden evvel konuşan arkadaşlarımın da ifa
de ettikleri şekilde bir lüzumsuz tefrike meydan 
vermiyelim. Bundan dolayı ben de Fahir Giritli-
oğlu arkadaşımın görüşlerine iştirak ediyorum. 
Eğer bugün bunun için imkân yok diyorsa Sayın 
.Bakan, bir an evvel Askerî Şûradan geçirerek bu 
zümrenin de tatmin çdilmesini rica ederim. 
. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

- BAŞKAN — Sayın özarda. 
' EEŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın arka

daşlar, kanun çok isabetli ve yerinde büyük bir 
memleket ihtiyacını karşılıyacak takdire şayan 
bir kanundur. Yalnız veteriner hekimlerin bu 
kanuna ithal edilmemesini bir noksanlık olarak 
telâkki ediyorum. Sayın Bakan burada izahat 
verirlerken veteriner hekimler hakkında, iki 
husus ileri 'sürdüler. Birisi bizi tazyik eden bir 
zaruret yoktur dediler. Yani doktorlar için taz
yik- ederi bir zaruret vardır fakat veterinerler 
için böyle tazyik edici bir zaruret mevcudol-
madığmdan dolayı bunların kanuna dâhil edil
mediği anlaşılmaktadır. Şimdi kanun bu şekil
de çıkarsa pek kısa bir zamanda o tazyik edî  
ci zaruret kendiliğinden doğacaktır. Ve ondan 
öonra Hükümet yeni bir kanunla bu tazyik 
eden zarureti de karşılamak için bir kanun ta
sarısı ile gelmek mecburiyetinde kalacaktır. 
Fakat, korkarım ki, 6 zaman da çok geç kalın
mış olacaktır. Binaenaleyh, biz bir kariuriU çı
karırken, onun bu kısmini tazyik edici zaru
retlerin doğmasına bağlı bırakmak isabetli bir 
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hareket olmaz, Adalet ye hakkaniyet;; esasları 
dairesinde^ bu işi ele almamız icabeder. Bir de
fa veteriner hekimlik tababetin ayrılma? bir 
parçasıdır. Saniyçn bugün bu kanunla eczacı 
ve di> hekimlerine-de tazminat kabul, edilmiş
tir. Bu da şayanı memnuniyet bir husustur. 
Yalnız şurasını belirtmek icabeder ki, "askerî ve 
sivil dişçi ve eczacılar 4 sene tahsil yaparken, 
veterinerler 5 sene tahsil yapmakla bir spne da
ha fazla okumakta ve bugün bilhassa askerî sa
halarda bunlar lâboratu varlarda serumların 
hazırlanmasında ve sairede aynen doktorlar; gi
bi hizmet görmektedirler. Bir kanun yapılırken 
onun içinde aynı vazifeyi yapmakta olan kim
seler arasında bir tefrik yapmak, hiçolmazsa 
küçük bir zümre arasında bir ikilik yaratmak 
küçük bir zümre arasında dahi olsa bir haksız
lık yaratmak ölür.. Biz burada memlekette her 
sahada mevcut huzursuzlukları yeni kanunlar
la telâfi etmeye çalışırken, bugün çıkaracağı
mız bir kanunla yeni bir huzursuzluk yaratma
ya zannederim hakkımız yoktur. 

İkincisi; Sayın Bakan buyurdular ki, Mecli
sin tezahür eden umumi arzusuna göre yakında 
askerî veterinerler için de Askerî Şûradan bir 
karar geçirerek Bakanlar Kurulundan bir" ka
nun tasarısı sevk ederiz. Hayır arkadaşlar,' böy
le şey olmaz. Bir kanun Meclisimize gelmiştir, 
) artık bu Meclisin malı olmuştur. Yüksek Mec
lis burada askerî veterinerleri de bu kanunun 
jümulü içine almayı uygun görür ve rcylcri-
lizle bunu tasvibederseniz artık bunun yeni bir 
kanun tasarısı olarak gelmesini beklemek sene-
ler sonraya işi. atmak demek olur ve bu. mağ
duriyetin uzayıp gitmesine yol açmış olur. Sa
yın Bakandan ve sayın komisyondan istirha
mım şudur; biz bu kanunun biran evvel çık
masını ve bir derde'deva olmasını can ve gönül
den arzu ederiz. Kanunun uzamasını arzu etme
yiz, ancak onların da Yüksek Meclisin hissiya
tına, görüşüne, anlayışına saygı gösterecekleri
ne eminim. Şayet Yüce Meclis askerî veteriner
leri de dâhil etmiş olursa onlar da bunu kabul 
etsinler ve kanun böylelikle tam olarak, kâmil 
olarak çıkma imkanını bulsun. Hürmetlerimle, 

BAŞKAN — Sayın özek. 
NAZMİ ÖZOĞÜL (Edirne) <-* Söz istiyorum 

efendim.':-... * '--
. BAŞKAN — Gördüm Sayın Nazmi özoğül 
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KADRÎ ÖZEK {tzmir) ^ Muhterem arka-

dağlar, tasarının tümü üzerinde müzakereler cere
yan ederken Sayın Bakanın esbabı mucibe olarak 
zikrettikleri bir husus bence üzücü görüldüğün
den dolayı birinci madde hakkında söz almak lü
zumunu hissettim. Filhakika birinci maddede bir 
tazminat verilmesi öngörülmektedir. Benim kana
atimce Sayın Bakanın izah ettiği gibi, bu tazmi
nat bir atıfet olarak hekimlere verilmek isten
mekte değildir. Filhal altıncı madde benim 
arz ettiğim hususu teyideder mahiyettedir. Bu 
tazminat ne için verilmektedir? Hekimlerin ordu
da tutulmasını temin edici munzam bir tazminat 
mıdır? Hayır. Aslında hakkı müktesepleri olan 
bir çalışmadan men edilirken bu çalışmayı halen 
hizmet etmekte bulundukları müesseseye hasret
mek suretiyle mahrum oldukları bir menfaatin 
tazmini zımnında verilmektedir. Bunun tasrihin
de fayda mülâhaza etmekteyim. Sebebine gelin
ce; bir diğer konuşmacı arkadaşımız, ordu içinde 
farklı ücretlerin verilmesi zor şeydir, dediler. 
Bence, farklı bir ücret verilmesi de bahis konusu 
değildir. Esasen şüpheliyim, bu kanun kabul 
edildiği takdirde bu tazminatların verilmesi ve 
müktesep hak olarak dışarıda muayenehane aç -
mak imkânına sahip bulunan hekimler altıncı 
maddeye full - time çalışmaya mecbur edildikleri 
ahvalde eğer muayenehaneleri kazanç bakımından 
cazipse yine meslekten ayrılmaktan bu tazminat
ların verilmesi kendilerini alakoymıyacaktır.. Bi
naenaleyh istirham ediyorum, bu maddenin ve 
binnetice kanunun başlığının, adının değiştirilme
sinde fayda vardır. Bu bir hizmet tazminatıdır. 
Full * Time çalışmalarının, çalışmaya icbar edil
menin bir neticesi plan tazminattır. Saygılarım
la.. '' " : " ' " : ; ; : , . '"".• ' . ' ' 

BAŞKAN — Sayın Nazmi özağuL 
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar, askerî hastanelerde çalışan 
45 sivil tabibin bütçeye yükliyeceği külfet 911 
bin liradır senede. Şimdi eğer biz bunu bu ka
nuna dâhil etmezsek biraz evvel özek arkadaşım 
izah ettiler, dışarıda muayenehane açmaya devam 
edecekler ve yine aynı zamanda askerî hastane
lerde sabahleyin çalışmış olacaklar. Binaenaleyh, 
bir ikilik doğmuş olacaktır. Eğer biz bu kanuna 
biraz evvel verdiğim önerge kabul edilirse dışarı
daki muayenehanesini kapatmak mecburiyetinde 
kalacaklardır. Yine bunlar «E» cetveline göre 
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orduya alınmış şahıslar değildir. Bunlar normal 
memurların statüsüne tabidir ve maaşlıdır. Millî 
Müdafaa bunları çıkarmak imkânına da sahip de
ğildir. Hukukî bakımdan bunlara derhal çıkınız 
diyemezler. Binaenaleyh, bunların da muayene
hanelerini, öğleden sonraki çalışmalarını kapata
bilmek için değişiklik prensibini de temin etmek 
bakımından bunların bu kanuna dâhil edilmesi 
şarttır. 

İkinci husus ise bugün veterinerler bu kanuna 
kabul edildiği takdirde bütçeye 3 615 000 lira 
tahmil edecektir. Üç milyar küsur milyon liralık 
bir bütçesi olan Millî Savunma Bakanlığının, ar
tık 'bütçeden, bunu temin etmek imkânının mut
lak olduğu kanaatindeyim. Bu bakımdan bu öner
gelerin kabul edilmesi full - time çalışmalarında 
Anayasanın eşitlik prensibinin tahakkuku ica
bıdır ve Önergemizin de kabulünü istirham edi
yorum, hürmetlerimle. 

BAŞKAN —, Sayın Kâzım Arar siz de söz 
mü istediniz efendim bu madde hakkında? 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar. 

kadaşlar, memleketin sağlık dâvasını kökün
den halledebilmenin tek çaresi, bu işte yetkili 
şahısların verdikleri izahata göre, sosyalizas
yonla ancak mümkün olabilecektir. Bu itibar
ladır ki;1 tedricen de olsa bugün bu kanunun 
getirilmiş olmasını büyük memnuniyetle karşı
lamak yerinde ve isabetli olur. Gönül ister ki 
kısa zamanda bütün sahalara teşmil edilsin 
ve muayenehaneler kapatılsın ve İngiltere'de 
olduğu gibi tam ve mutlak mânada bir sos
yalizasyon tatbikatına imkân verilsin. 

BAŞKAN — Sayın Arar, lütfen birinci 
maddeye inhisar etsin mütalâalarınız. Tümü 
hakkında konuşmalar, kifayetle bitmiştir. 

KÂZIM ARAR (Devamla) — Teşekkür ede
rim. 

Diğer sayın arkadaşlarımın temas ettikleri 
gibi bu kanunda bir eksiklik müşahede etmek
teyim. Eczacı, dişçi ve tabip arkadaşlarımızın 
yanında veteriner tabibin, veteriner hekimin 
bulunmaması keyfiyeti âdeta başka bir katego
riden insan veya zümre telâkkisi doğmakta ve 
tababette bir ikilik yaratmaktadır. Veteriner 
arkadaşlarımızın bu kanunda teemmül edilme
mesi hususunu Sayın Bakan şöyle ifade buyur. 
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dular; bir tazyik kargısında değiliz, ihtiyacımız 
tabip kadar veterinere yoktur. Bu bir ihtiyaç 
meselesi değildir. Bu bir sosyal adalet mesele
sidir arkadaşlar. Veterinere o derece ihtiyaç 
vardır ki kıtada, insan ölür, nihayet künyesi 
silinir, cenaze namazı kılınır ve gönderilir. Ama 
bir, affedersiniz hayvanın mevcudiyeti için, bü
rokratik faaliyet o derece genişliğine işler ki... 
Şu halde biz tamamen motorize kuvvetlere sa
hibiz de artık veteriner hekimlere ihtiyacımız 
kalmadı gibi bir yanlış noktai nazarın içine 
katılamayız. Binaenaleyh, veteriner hekim, bu
gün Ruhi Soyer arkadaşınım dediği gibi, ta
biplere değil yine veterinerlerde kalması iktiza 
eden bir konudur. Öyle olmasaydı tababet âle
mi bu ihtisası kendilerinden daha ziyade ihti
sas sahibi olduklarına kaani olan veterinerlere 
vermezlerdi. Biz vermedik bunu.' Yine tıp âle
mi verdi. Bu itibarla gıda yönünden olsun ha
len motorize kuvvetlere sahibolmıyan iptidai 
bir memleket, hâlâ hayvanla teçhiz ettiği ordu
sunun hayvan sağlığını korumak yönünden ih
tiyacı olan veterinerleri bu tazminattan mah
rum etmemesi ikiliği ortadan kaldırmış ola
cak. Ve veteriner sahasına karşı olan zayıf alâ
kayı hiç olmazsa ayakta tutmuş olacaktır. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen arkadaşı
mız?.. Yok. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel bu 
madde ile ilgili olarak verilmiş önergeleri 
okutmuştum. Bu önergeler iki kısma ayrılıyor. 
Birisi, birinci maddeye veteriner hekimlerin 
de ilâvesini ve bu tazminattan onların da isti
fadesini sağlıyan önergeler. Bu önergeler iki 
tane. Bir tanesi Sayın Şinasi Osma ve 95 arka
daşına ait. Bu, sadece veteriner hekim kelime
sinin ilâvesini istemektedir. Diğeri Fahir Girit-
lioğlu ve Vahyi özarar'm müştereken imzala
dıkları önerge. Bu, veteriner hekimlerle, tıbbi | 
kimya mütehassıslarına, demek suretiyle on-
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dan daha geniş bir ifadeyi içine almaktadır. 
Bu sebeple en aykırısı saydığımız ve kabulü 
halinde veterinerleri de içine alacak olan Fahir 
Giritlioğlu ve Vahyi özarar'm müştereken im
zalayıp verdikleri önergeyi oyunuza sunaca
ğım. evvelâ. Bu önerge sadece, üsteğmen ve 
daha üst rütbelerde bulunan muvazzaf tabip, 
diş tabibi, eczacı, veteriner hekimlerle tıbbi 
kimya mütehassıslarına albay maaşının yüzdesi 
itibariyle, bu kanun esaslarına göre tazminat 
verilir, demektedir. 

Komisyon bu önergeye katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 

SARIGÖZ (Amasya) — önergelerle birlikte 
maddeyi geri istiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergelerin tamamı
nı istiyebilir. Maddeyi vermek için Heyeti 
Umuniiyenin kararını almak lâzımdır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
SARIGÖZ (Amasya) — Yalnız önergeyi istiyo
ruz. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili önergelerin ta
mamı komisyona verilmiştir. Bu maddenin ko
misyona verilmesi bundan sonraki maddelerin 
görüşülmesine mâni midir? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
SARIGÖZ (Amasya) —Değildir. 

BAŞKAN — Bu madde beklesin. Diğer 
maddeleri görüşebilir miyiz? 

CEVAD ODYAKMAZ (Sivas) — Görüşü
lemez, hepsi buna bağlıdır. («Görüşülemez» 
sesleri.) 

BAŞKAN — Şu halde bu madde komisyon
dan gelinceye kadar diğer maddeler de kalsın 
ve tamamını sonra konuşalım. Bu madde ko
misyona verilmiştir. Komisyondan döndükten 
sonra tasarının müzakeresine devam edeceğiz. 

Vakit geçtiğinden yarın 9 Haziran 1965 
Çarşamba günü saat 10 da toplanılmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 20,03 

» « - « 
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A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Giresun Milletvekili 1. Etem Kılıçoğlu-

nun, İstanbul Emniyet teşkilâtında kaçakçılık, 
lıırsızlık, uyuşturucu madde, beyaz kadın tica
reti ve bunlarla ilgili konularda inceleme yap
mak üzere, Anayasanın 88 inci maddesi gereğin
ce kurulması kabul edilen Meclis Araştırma Ko
misyonuna üye seçimi (10/19) 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Devlet Radyosunun TRT Kanunu hükümlerini 
ihlâl edici tarafsız radyo olmaktan çıkıcı par
tizan bir davranış içerisinde bulunduğu iddia 
ve isnatlarının gerçek olup olmadığı hususunu 
incelemek üzere Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis Araştırma Komisyonu kurul
masına dair önergesi (10/20) 

3. — Çorum Milletvekili ihsan Tombuş'un, 
petrol konusu ile ilgili tartışmaların vuzuha ka
vuşması için, Anayasanın, 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırma Komisyonu kurul
masına dair önergesi (10/21) 

4. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın 
Bolak ve Gümüşane Milletvekili Nureddin öz-
demir'in memleketimiz petrol sanayiinin istih
salden tüketime kadar bugünkü durumu, bu 
sanayiin gelişme ve genişlemesi için birtakım 
kanuni tedbirlere zaruret olup olmadığı husu
sunda Anayasanın 88 nci maddesine göre bir 
Araştırma Komisyonu kurulmasına dair öner
gesi. (10/22) 

5. — İstanbul Milletveltili Sabri Vardarlı ve 
2 arkadaşının Türkiye'nin petrol mevzuundaki 
durumunu ve politikasını açıklığa kavuşturmak 
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi. (8/14) 

6. — Uşak Milletvekili Ahmet Tahtakılıç'-
ın Türkiye'nin petrol meselesi hakkında, Ana

yasanın 88 nci maddesi gereğince bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/15) 

7. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga hak
kında Başkanlık Divanı karan. 

8. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Çeşitli teadül ve teşkilât kanunlariyle 
diğer kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutar
larının değiştirilmesi hakkındaki 28 . 2 . 1959 
tarih ve 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifinin İçtüzü
ğün 36 nci maddesi gereğince gündeme alınma
sı hakkında önergesi (2/712, 4/439) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
n 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

in 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

1. — Devlet Personeli meslek teşekkülleri ka
nun tasarısının Millet Meclisince benimsenmiyen 
maddeleri hakkında Karma Komisyon raporu ile 
Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Komisyon metinleri (Millet Meclisi 1/546; Cum
huriyet Senatosu 1/434) (S. Sayısı: 543 e 2 nci 
ek [Dağıtma tarihi : 15 . 5 .1965] 

2. — Özel öğretim kurumları kanunu tasarı
sı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Fe
rit Alpiskender'in, Hususi eğitim ve öğretim 
müesseseleri kanunu teklifi ve Kırşehir Mil
letvekili Memduh Erdemir'in, Âmme menfaa
tine hizmet gayesiyle kurulan dernekler tara
fından açılan özel okul öğretmenlerinin sosyal 
güvenlikleri hakkında kanun teklifi ile Adana 
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 55 ar
kadaşının, Âmme menfaatine hizmet gayesiy
le kurulan dernekler tarafından açılan özel 
okul öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri hakkın
da kanun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu 
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Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosun
ca yapılan değişiklikler hakkında Millet Mec
lisi Geçici Komisyon raporu. (1/539, 2/581, 
2/617, 2/618) (S. Sayısı : 495 e 2 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 26 . 5 .1965] 

3. — Millî Müdafaaya hiyanet suçundan mü
ebbet hapse hükümlü Alman uyruklu Wilfried 
Herbrecht hakkındaki hapis cezasının affı hak
kında kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/671) (S. Sayısı : 741) [Dağıtma tarihi: 
15 . 7 .1964] 

4. — Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hü
kümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı 
hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet, İçişleri ve Anayasa komisyonlarından 
5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/841) (S. Sayısı : 975) [Dağıtma tarihi : 
21.5.1965] 

5. — Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf 
tabip, diş tabibi ve eczacılara tazminat verilme
si hakkında kanun tasarısı ve Geçici Komisyon 
raporu (1/861) (S. Sayısı : 976) [Dağıtma ta
rihi : 26 . 5 . 1965] 

6. — istanbul Milletvekili İsmail Hakkı Te-
kinel ve 166 arkadaşının, Yargıtay kanunu 
teklifi ve Adalet ve Plân komisyonları rapor
ları (2/676) (S. Sayısı : 933) [Dağıtma tarihi : 
1.4.1965] 

7. — Devlet memurları kanunu tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar Üyesi 
Rasim Hancıoğlu ve Kastamonu Milletvekili 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu'nun, Ticaret Vekâ
leti teşkilât ve vazifelerine dair 3614 sayılı Ka
nuna ek 21 . 6 . 1943 tarih ve 4442 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesinin tadiline, mezkûr ka
nuna 4 madde ve bir geçici madde eklenmesine 
dair, Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu 
ve 3 arkadaşının, Ticaret Bakanlığı teşkilât ve 
vazifelerine dair 4442 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin tadiline ve bu kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair, Kayseri Milletvekili 
Mehmet Sağlam ve 4 arkadaşının, Ticaret Ba
kanlığının vazife ve teşkilâtına dair 3614 sa
yılı Kanuna ek 4442 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin tadiline ve mezkûr kanuna bir ge
çici madde eklenmesine dair, izmir Milletvekili 
Şinasi Osma'nın, Ticaret Bakanlığı teşkilât 
ve vazifelerine dair 4442 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin tadiline ve bu kanuna bir geçici 

madde eklenmesine dair, Kütahya Milletvekili 
Sadrettin Tosbi ve 7 arkadaşının Ticaret Ba
kanlığı teşkilât ve vazifelerine dair 3614 sayılı 
Kanuna ek 4442 sayılı Kanuna ek Kanun; Edir
ne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Emeklilik 
Kanununa ek Kanun, içel Milletvekili Yahya 
Dermana ve 2 arkadaşının, Emekli Sandığına 
dâhil memurları ev sahibi yapmak amacı ile 
sermaye tahsisi hakkında; Cumhuriyet Senatosu 
İzmir Üyesi îzzet Birand ile Cumhuriyet Se
natosu Manisa Üyesi Refik Ulusoy'un, ek gö
rev ve aylık ödenekleri namı altında 1962 malî 
yılı Bütçesinden her hangi bir tediye yapılma
ması hakkında, İçel Milletvekili Mazhar Arı-
kan'ın, Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifleri ve Adalet, İçişleri, Dışişleri, Millî Eği
tim, Maliye, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yar
dım, Tarım, Çalışma, Ticaret, Sanayi, Turizm 
ve Tanıtma ve Plân komisyonlarından ikişer 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(1/723, 2/479, 800, 488, 483, 663, 753, 798, 73, 
667) (S. Sayısı : 977) [Dağıtma tarihi : 
29 . 5 . 1965] 

8. — Ceza ve infaz kanunu tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu (1/850) (S. Sayısı: 982) 
[Dağıtma tarihi : 31 . 5 .1965] 

9. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, Sayış
tay Kanunu teklifi ve Geçici Komisyon rapont 
ile Anayasa Komisyonunun mütalâası (2/532) 
(S. Sayısı: 706 ve 706 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi: 7.5.1964; 12.5.1965] 

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

11. — Polis vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi : 19 . 6 .1963J 

12. — Nöbetçi memurluğu kurulması ve 
olağanüstü hal tatbikatlarında mesainin 24 saat 
devamını sağlıyan kanun tasarısı ve İçişleri Ko
misyonu raporu (1/648) (S. Sayısı : 615} 
[Dağıtma tarihi : 26 . 2 .1964] 



13. — Sivil savunma Kanununa iki ek mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve İçişleri komisyonları raporları 
(1/517) (S. Sayısı : 614) [Dağıtma tarihi : 
25 . 2.1964] 

14. — 5539 sayılı Karayolları Genel Müdür
lüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Bayındırlık ve Plân ko
misyonları raporları (1/640) (S. Sayısı : 711) 
[Dağıtma tarihi: 13 . 5 .1964] 

15. — Belediyelerin ve belediyelere bağlı 
müessese ve işletmelerin bir kısım borçlarının 
Hazinece terkin ve tahkimi hakkında kanun 
tasarısı ve Maliye ve içişleri ve Plân komisyon
ları raporları (1/490) (S. Sayısı : 935) [Dağıt
ma tarihi : 9 . 4 .1965] 

16. — Türk Eğitim Derneğinin Türkiye 
Emlâk Kredi Bankasına olan borçlarının tasfi
yesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (1/817) (S. Sayı
sı : 951) [Dağıtma tarihi : 14 . 5 .1965] 

17. — Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı 
maddelerinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/577) (S. 
Sayısı : 738) [Dağıtma tarihi : 15 . 7 .1964] 

18. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 93 ncü maddesinin (B) 
bendinin sonuna bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/757) (S. Sayısı : 972) [Dağıtma 
tarihi : 19 . 5 .1965] 

19. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi idare Âmirlerinin, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi memurlarının teşkilâtına dair olan 5509 
sayılı Kanuna ek 6341 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Plân Komisyonu raporu (2/766) (S. Sayısı: 
802) [Dağıtma tarihi : 26 .1.1965] 

20. — 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu
nun bâza maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler ile bâzı fıkralar eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma, Ma
liye ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (1/798) (S. Sa
yısı : 974) [Dağıtma tarihi : 21. 5 .1965] 

21. — Ulaştırma Bakanlığının barışta dü
zenlediği veya denetlediği ulaştırma ve haber
leşme işlerinin olağanüstü hallerde ve seferde 
ne suretle yürütüleceğine dair kanun tasarısı ve 
Millî Savunma, Ulaştırma ve Plân komisyonları 
raporları (1/702) (S. Sayısı : 944) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 5 .1965] 

22. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Merkezî Andlaşma Teşkilâtı arasında imzala
nan «Merkezî Andlaşma Teşkilâtının, Millî Tem
silcileri ve Milletlerarası Statüleri hakkında 
Anlaşma» ve eki mektuplarının onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri, Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/166) (S. Sayısı : 971) [Dağıtma tarihi : 
20 . 5 .1965] 

23. — Umumi hayata müessir âfetler dolayı-
siyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara 
dair Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ve imar ve iskân, içişleri ve 
Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/706) (S. Sayısı : 865) 
[Dağıtma tarihi : 23 . 2 .1965] 

24. — Çanakkale Milletvekili Şefik İnan ile 
Çorum Milletvekili Hilmi incesulu 'nun, 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
11 Ağustos 1325 (1909) tarihli Askerî Tekaüt 
ve İstifa Kanunu ile Memurini Mülkiye Te
kaüt Kanunu ve tadilâtı ile, 11 Haziran 1930 
tarihli ve 1683 sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt 
Kanunu ve tadilâtı gereğince kendilerine emek
li, âdi malûl, vazife malûlü, dul ve yetim maaşı 
bağlanmış olanların aldıkları aylıklarının ayar
lanması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/599) (S. Sayı
sı : 938) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1965] 

25. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ve 6 arkadaşının, gecekonduların düzenlenmesi 
hakkında, Konya Milletvekili ihsan Kabadayı 
ile Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün, Gece
konduların ıslah, tasfiye ve önlenmesi hakkın
da ve istanbul Milletvekili Vahyi Özarar ve 
3 arkadaşının, 6785 sayılı imar Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun teklif
leri ve Geçici Komisyon raporu (2/605, 2/620, 
2/411) (S. Sayısı : 930) [Dağıtma tarihi : 
31. 3.1965] 



26. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener ve 
iki arkadaşının, tdarei Umumiyei Vilâyat Ka
nununun 7021 sayılı Kanunla muaddel 140 ncı 
maddesine bir fıkra eMenmesine dair, Çankırı 
Milletvekili Kâzım Arar'ın, tdarei Umumiyei 
Vilâyat Kanununun 5048 sayılı Kanunla muad
del 116 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında, 
Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'ın, tdarei 
Umumiyei Vilâyat Kanununun 7021 sayılı Ka
nunla muaddel 140 ncı maddesinin değiştirilme
si hakkında ve Muş Milletvekili Sait Mutlu'-
nun, tdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 5048 
sayılı Kanunla muaddel 116 ncı maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki 7396 sayılı Kanunla ay
nı kanunun değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifleri ve İçişleri ve Plân komisyonlan raporları 
(2/700, 2/664, 2/665, 2/680) (S. Sayısı : 973) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 5 . 1965] 

27. — Ordu Milletvekili Ferda Güley ve 
Edirne Milletvekili Nazmi Özoğul'un, 657 sa
yılı Harita Müdürü Umumiyesi Kanununun 
8 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
3 ncü bir geçici madde eklenmesi hakkında ka
nun teklifi ve Millî Eğitim ve Millî Savunma 

komisyonlan raporlan (2/515) (S. Sayısı : 740) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 7 .1964] 

X 28. — Adana Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu ve iki arkadaşının, Ziraat alet ve 
makinalan ile kimyevi gübre ve ilâçlann it
halât ve memlekette satışının münhasıran Tür
kiye Zirai Donatım Kurumu tarafından yapıl
masına ve bu maddelerin Gümrük Vergisi, re
sim ve harçlardan muafiyetine dair kanun tek
lifi ile Geçici Komisyon raporu (2/731) (S. Sa
yısı : 784) [Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1964] 

IV 
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GÖRÜŞÜLECEK tŞLER 
V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK tŞLER 
A - tKtNCt GÖRÜŞÜLMESI YAPILACAK 

tŞLER 
B - BtRtNCt G Ö R Ü Ş Ü L M E S I Y A P I L A C A K 

tŞLER 



Dönem : 1 Û T I ? 
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Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf tabip, diş tabibi ve eczacılara 
tazminat verilmesi hakkında kanun tasarısı ve Geçici Komisyon 

raporu (1 /861) 

T. C. 
Başbakanlık ' 21 . 5 . 1965 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 -127 - 2157 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku
rulunca 18 .5 .1965 tarihinde kararlaştırılan «Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf tabip, diş 
tabibi ve eczacılara tazminat verilmesi» hakkında kanun tasarısı, gerekçesiyle birlikte ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

Suad Hayrı Ürgüplü 

GEREKÇE 

Silâhlı kuvvetlerde sağlık hizmeti bir taraftan ilmin süratle ilerleyişi dolayısiyle atom çağma 
ulaşan zamanımızda büyük artış göstermiş, diğer taraftan 211 sayılı İç Hizmet Kanunu ve buna 
paralel mevzuat hükümleri ile askerî hekimlerin görevleri yüksek bir artış göstermiştir. 

Ordu sağlık hizmetindeki artış nisbeti birkaç misalle daha iyi olarak belirtilebilir. Muhtelif 
askerî hastanelerde muayene ve tedavi edilen hasta sayısını gösteren grafiklerden alınan rakamlara 
göre artışlar şöyledir. 

Gülhane Askerî Tıp Akademisinde 1953 te 87 502 hasta mevcudu 1962 de % 308 bir artışla 
369 353 e, 1963 te % 537 artışla 469 990 adedine yükselmiştir. 

Haydarpaşa Askerî Hastanesinde 1959 da 19 450 olan hasta mevcudu 1964 te 50 061 e yüksel
miştir. Bursa Askerî Hastanesinde 1958 de 8 967 olan hasta mevcudu 1964 te 21 577 ye yük
selmiştir. Buna paralel olarak diğer askerî hastanelerle birlikte görevli askerî sağlık personeli
nin hizmetlerinde de büyük artışlar olmuştur. Ordu sağlık hizmetini yürüten sağlık personeli 
mevcudu ise kadronun çok altındadır. Kadroya göre askerî tabipler % 41,24; diş tabipleri 
% 40,80; eczacılar % 12,80 mevcutla hizmet görmektedirler. 

Sağlık personeli noksanlığının bir kısmı yed^k askerî tabiplerle karşılanmakta ise de, yedek 
sağlık personeli miktarı da kadro ihtiyacını karşılamaktan çok uzaktır. Sağlık hizmetinir. sosyal
leştirildiği bölgelerde çalışan tabiplere tazminatlar ile 467 ve 472 sayılı kanunlarla Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı ve Hıfzıssıhha enstitülerinde çalışan sağlık personeline verilen tazmi
natlar ve diğer sivil sektörde sağlık personeline tanınmış bulunan imkânlar her geçen gün askerî 
sağlık personelinin ordudan ayrılıp daha cazip görevlere geçmelerinin sebepleri olarak mütalâa 
edilebilir. Nitekim 1964 yılında 44 asker" hekim ordudan ayrılmış bulunmaktadır. Aynı yıi içinde 
29 tabip teğmen fakülteden mezun olarak staj için Gülhaneye katılmış olup bu miktar ordu ihti
yacı için yetersizdir. 
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Bu itibarla ordu sağlık hizmetlerini cazip hale getirmek bir taraftan askerî hekim olma talep

lerini artıracak, diğer taraftan ayrılmalara mâni olacağından sağlık hizmetlerinin cazip hale geti
rilmesi için orduda görevli muvazzaf tabip, diş tabibi ve eczacılara muayyen bir ölçüde tazminat 
verilmesi için bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

MADDELERİN GEREKÇESİ 

Tasarının 1 nci maddesinde üsteğmen rütbesinde ve daha üst rütbelerde bulunan muvazzaf tabip, 
diş tabibi ve eczacılara albay maaşının yüzdesi itibariyle tazminat verileceği belirtilmiştir. Tazmi
natların üsteğmen rütbesinde başlatılması, teğmenlikte geçen sürelerin genellikle Gülhane'deki 
staj müddeti olması sebebiyledir. 

Tadarının 2 nci maddesinde tazminata esas olan albay maaşının 3 yılını bitirerek bir üst de
rece maaşı alan albaya verilmekte olan maaşın 202, 263 sayılı kanunlarla verilen ayjık maaşı ol
duğu açıklanmış ve aynı maddede 224 sayılı Kanunla sosyalizasyon bölgesinde çalıştırılan tabip
lere verilmekte o'1 an tazm'na^ar da dikkate a^n^rak tazminat alacak askerî tabipler de sosyali
zasyon bölgesi olduğu ilân edPen-yerlerde görevli tabip, diş tabibi ve eczacılardan mütehassıs 
olanlara; yukardaki esaslar dâhilinde âlb&y maaşının % 70 i, pratisyenlere % 60 ı-, sosyalizasyon 
bölgeli ilân edilen yerler dışında bulunanlardan mütehassıslara albay maaşının % 60 ^ p r a t i s 
yenlere % 50 sinin tazminat olarak verileceği ve tazminat alan personelin Gülhane Askerî Tıp 
Akademisi tazminatı ile emireri tazminatı hariç çeşitli kanun1 ar gereğince verilen tazminatlardan 
faydalanamıyacakları açıklanmıştır. Tasarının 3 ncü maddesinde tazminatların tediye şekilleri 
düzenlenmiş- ve tediyenin maaşlar hakkındaki hükümlere tabi olduğu; ancak görevin her hangi 
bir sebeple fiilen yapılmaması halinde bu durumun başladığı tarihi takibeden aybaşından itiba
ren tazminatın kesileceği tekrar göreve başlama halinde mütaakıp aybaşından itibaren tazmina
tın ödenmesine devam o^nacağı açıklanmıştır. 

4 ncü maddede tazminatların kesilmemesini icabettiren durumlar düzenlenmiştir. Buna göre bir 
takvim yılında toplamı iki ayı geçmiyen izinlerde ve bu personelin geçici görev veya eğitim mak-
sâdı Üe-yuptıklan üç ayı geçmiyen yurt içi ve-yurt dışı seyahatlerinde tazminatların kesilmiyeceği 
açıklanmıştır. 

5 nci, maddede tazminatlnr hakkında 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmünün uygulan-
•mıyaean-ı belirtilmiştir. Tazminat alacak rağlık personeli 6 nci maddede belirtildiği şekilde her 
hangi bir şekilde serbest çalışamıyacağından ve tazminatlar fultaym çalışma esasına istinaden ve
rileceğinden personelin muayenehanelerini kapatarak bütün hizmetin ordu sağlık hizmetine has-
redilmesini temin gayesiyle tazminat miktarları takdir edilmiş bulunmaktadır. Bû itibarla 7244 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesindeki hükmün dışına-çıkmak zaruri görülmüştür. 

0 nci maddede tazminat alan personelin her hangi bir şekilde muayenehane açamıyaeağı ve 
serbest çalışamıyacağı belirtilmiş ancak, âcil müdahale ve konsültasyona iştirak hali gibi zaruri 
istisnalar konmuştur. 

.7 nci maddede 6 nci; maddeye aykırı harekette bulunanlar hakkındaki müeyyideler gösteril
miştir. 

8 nci maddede yürürlükten kaldırılan kanun maddesi gösterilmiştir. 
Tasarının 9 ncu ve. 10 ncu maddeleri yürütme ve yürürlük maddeleridir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 976) 
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Geçici Komisyçnun Eappru 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyon 26 . 5 . İ965 
Esas No.: 1/861 

Karar No.: 3 

Yüksek Başkanlığa 

•Silâhlı'Kuvvetlerdeki sağlık hizmetinin; bir taraftan ilmin süratle ilerleyişi dolayısiyle atom ça
ğma ulaşan zamanımızda büyük artış göstermesi, diğer taraftan 211 sayılı İç Hizmet Kanunu ve bu
na paralel mevzuat ile askerî sağlık personelinin (görevlerinin büyük ölçüde artmış . bulunması se
bepleriyle ; 

Sağlık hizmetinin sosyalleştirildiği bölgelerde çalışmakta bulunan sağlık personeline 224 sayılı 
Kanun gereğince verilmekte olan tazminatlar ile 467 ve 472 sayılı kanunlar gereğince verilmekte 
olan tazminatların veriliş gaye ve prensiplerine uygun olarak; 

Silâhlı Kuvvetler sağlık hizmetlerinin cazip hale getirilmesi suretiyle sağlık personelinin ayrılma
sına mâni olmak ve artmış bulunan sağlık hizmetlerinin normal şekilde karşılanabilmesini temin 
maksadı ile muayenehanelerin kapatılarak full - timo çalışma esasına gidilmesi gerekçesiyle Hükümet 
tarafından hazırlanmış bulunan «Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf tabip, diş tabibi ve eczacı
lara tazminat verilmesi hakkında kanun tasarısı» Komisyonumuzca incelenmiş ve aşağıdaki karar 
verilmiştir: 

Tasarının tümü kabul edildikten sonra; 
Tasarının 1 nci maddesindeki «Üstteğmen rütbesinde ve daha üst rütbede bulunanlar» ibaresin

de «üsteğmen» den sonra gelen «rütbesinde» kelimesinin gereksizliği sebebiyle bu kelime metinden 
çıkarılmak suretiyle madde ekteki şekilde redaksiyona tabi tutulmuştur. 

Tasarının 2 nci maddesinde mütehassıslara verilen tazminat yüzdesiyle pratisyenlere verilen taz
minat yüzdesi % 10 gibi çok az bir fark göstermesi ve ayrıca doçentlik ve profesörlük unvanını ka
zanmış bulunan askerî hekimlerin ayrı bir statü içinde mütalâa edilmemiş bulunması ihtisaslaşma 
ve kariyer mensubu olmak için gösterilen ve gösterilmesi gereken gayretlerin gereği şekilde kıymet-
lendirilmediği kanaatine varılarak ilgili Bakanlık temsilcilerinin aleyhindeki beyanlarına rağmen 
tazminat alacak personelin; pratisyen, mütehassıs ve doçent ve profesör olarak üç ayrı kategoride 
derecelendirilmesi uygun bulunmuş ve bu suretle tasarıda mütahassıslara verilecek tazminat % 10 
artırılmak ve ayrıca doçent ve profesörler için daha yüksek bir tazminat yüzdesi tesbit etmek gaye
siyle 2 nci maddeye (c) fıkrası eklenerek bu madde ekteki şekilde değiştirilmiş ayrıca maddenin son 
fıkrasında personelin tayın bedeli alıp alamıyacağı hususunda bir sarahat bulunmadığından bu hu
susta açıklık getirmek üzere komisyon tarafından yeniden yazılan maddede tayın bedelinin de alı
nabileceği belirtilmiştir. 

Tasarının 3 ncü maddesinin 2 nci fıkrasındaki «ancak erörevin her hangi bir sebeple fiilen ya
pılmaması» ibaresi «ancak görevin her hangi bir sebeple fiilen yapılamaması» şeddinde redaksiyona 
tabi tutularak bu madde de ekteki şekilde kabul edilmiştir. 

Hükümet tasarısının 4 ve 5 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 6 nci maddesinin 1 nci fıkrası sosyalizasyon bölgesinde vazife gören sağlık persone

linin durumlarına paralel olması dolayısiyle aynen kabul edilmiş , 2 nci fıkrada gösterilen âcil mü
dahale deyimi tasandan çıkarılmıştır. Bu suretle askerî tabiplerin ve diş tabiplerinin konsültasyo
na iştirak halleri ile konsültasyon üyeleri tarafından verilen tedavi ve müdahale dışındaki bilûmum 
müdahale ve tedavilerinden hiçbir ücret almamaları prensibi getirilmiştir. Esasen memleketimiz
de mer'i bulunan 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı sanatlarının tarzı icrası hakkındaki Kanun bütün 
tabiplere ve diş tabiplerine âcil hallerde müdahale etmek görevini vermektedir. Sosyalizasyon böl
gesinde çalışan sağlık personelinin bu türlü müdahalelerde her hangi bir ücret talebetme hakkı 
bulunmadığından, askerî tabipler ile diş tabiplerinin de konsültasyona iştirak hali ve konsültasyon 

M. Meclisi (S. Sayısı : 976) 



üyeleri tarafından verilen vazifeler dışındaki tedavi ve müdahalelerde ücret talebetme hakları bu-
lunmıyacaktır. Böyle bir talebin bulunması kanunun ruhuna uygun görülmemiştir. 

Bu itibarla 6 ncı maddenin 2 nci fıkrasındaki «âcil müdahale» tâbiri çıkarılarak madde ekteki 
şekilde kabul edilmiştir. 

Hükümet tasarısının 7, 8, 9 ve 10 ncu maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
öncelik ve ivedilikle Genel Kurulda müzakere edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Lşkanvekili ve Sözcü 
Amasya 

/. Sarıgöz 

Erzurum 
§. Konur ay (2 

ki 

Amasya 
üf. K. Karan 

Edirne 
nci madde hakkmda-
söz hakkım saklıdır.) 

N. Özoğul 

Diyarbakır 
/ / . Güldoğan 

Manisa 
T. Yakut 

Konya 
H. C. Yılmaz 

tmzada bulunamadı 

Bursa 
A, Türker 

Samsun 
/. Kılıç 

Kars 
K. Okyay 

M. Meclisi (S. Sayısı : 976) 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf tabip, diş tabibi ve eczacılara tazminat verilmesi hakkında 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — Üsteğmen rütbesinde ve daha üst rütbelerde bulunan muvazzaf tabip, diş -ta
bibi ve eczacılara albay maaşının yüzdesi itibariyle bu kanun esaslarına göre tazminat verilir. 

MADDE 2. — Tazminata esas olan albay maaşı, üç yılını bitirerek bir üst derecenin maaşını 
alan 'albaya 24 . 2 . 1961 tarihli ve 262, 263 sayılı Kanunlarla verilen aylığın brüt tutarıdır. 

Tazminat olarak 1 nci fıkradaki aylığın : 
a) 5 . 1 , 1961 tarihli ve 224 sayılı Kanun gereğince sosyalizasyon bölgesi olduğu ilân edi

len yerlerde görevli bulunan tabip, diş tabibi ve eczacılardan mütehassıs olanlara % 70 i, pratis
yenlere % 60 ı, 

b) Sosyalizasyon bölgesi ilân edilen yerler dışında görevli bulunan tabip, diş (tabibi ve ec
zacılardan mütehassıs olanlara % 60 ı, pratisyenlere % 50 si verilir. 

Bu kanuna göre tazminat alanlar (Gülhane Askerî Tıp Akademisi tazminatı ile emireri taz
minatı hariç) çeşitli kanunlar gereğince verilen tazminatlardan faydalanamazlar. 

MADDE 3. —- Tazminatın tediye şekli maaşlar hakkındaki hükümlere tabidir. 
Ancak, görevin her hangi bir sebeple fiilen yapılmaması halinde bu durumun başladığı tarihi 

takibeden aybaşından itibaren tazminat kesilir. Göreve tekrar başlanılan tarihi takibeden ay
başından itibaren tazminatın ödenmesine devam olunur. 

MADDE 4. — Aşağıdaki hallerde tazminat kesilmez : 
a) Bir takvim yılında toplamı iki ayı geçmiyen izinlerde, 
b) Geçici görev veya eğitim maksadı ile üç 'ayı geçmemek üzere yapılan yurt içi ve yurt dışı 

seyahatlerde. 

MADDE 5. — Tazmdnatlar hakkında 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi uygulanmaz. 

MADDE 6. — Bu kanuna göre tazminat alan personel 211 sayılı iç Hizmet Kamın ve Yönet
meliğinde tesbit edilen çalışma saatlerinde görevlerinden ayrılamazlar. Hususi hastane ve muaye
nehane açamazlar. Silâhlı Küvetler teşkilleri dışında her hangi ıbir görev alamazlar. Ücret mu
kabilinde veya her hangi bir şekilde menfaat sağlıyarak serbest meslek icra edemezler. 

Konsültasyona iştirak hali ve konsültasyon üyeleri tarafından tevcih edilen tedavi ve müda
hale 1 nci fıkra hükmünden müstesnadır. 

MADDE 7. -— Bu kanunun 6 nci maddesinin 1 nci fıkrası hükmüne aykırı harekette bulunan
lar Askerî Ceza Kanununa ek 2183 sayılı Kanunun 1 nci maddesi gereğince cezalandırılırlar. 

MADDE 8. — Askerî Ceza Kanununa ek 2183 sayılı Kanunun 3 ncü madesi yürürlükten kal
dırılmıştır. 

MADDE 9. — Bu kanun yayımı tarihini takibeden ay başında yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanunun hükümlerini Millî Savunma, içişleri ve Maliye Bakanları yü
rütür. 

18 . 5 . 1965 
Başbakan Devlet Bakanı ve 

S. H. Ürgüplü Başb. Yardımcısı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
S. Demirel II. Ataman M. Alhnsoy 

Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı içişleri Bakanı 
Ş. tnal 1. Baran H. Dinçer 1. II. Akdoğan 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞIŞTlRIŞt 

Silâhlı Kuvvetlerde görevli Muvazzaf Tabip, Dig Tabibi ve Eczacılara tazmiflat verihttâsi hak
kında kanun tasarısı 

MADDE 1 . — Üsteğmen ve daha üst rütbelerle bulunan muvazzaf tabip, di§ tabibi ve .ecza
cılara albay maaşının yüzdesi itibariyle bu ka.ıun esaslarına göre tazminat verilir. 

MADDE 2. — Tazminata esas olan Albay maaşı, üç yılını bitirerek bir üst derecenin maaşını 
alan "albaya 24 . 2 . 11)61 tarihli ve 262, 263 sayılı, kanunlarla verilen aylığım brüt tutarıdır: : '••••'' 

Tazminat olarak 1 nci fıkradaki aylığın : 
a) 5 . 1 . 1961 tarihli ve 224 sayılı Kanun gereğince sosyalizasyon bölgesi olduğu ilân edilen 

yerlerde görevli bulunan tabip, diş tabibi ve eczacılardan mütehassıs olanlara % 80 i, pratisyen
lere % 60 ı, 

ib) Sosyalizasyon bölgesi ilân edilen yerler dışında görevli bulunan tabip, diş tabibi ve ec
zacılardan mütehassıs olanlara % 70 i pratisyenlere % 50 si, 

c) Akademik kariyere yükselmiş doçentlere % 90 ı, profesörlere % 100 ü verilir. 
03u kanuna göre tazminat alanlar (Gülhane Askerî Tıp Akademisi tazminatı ile emireri taz

minatı ve tayın bedeli hariç) çeşitli kanunlar gereğince verilen tazminatlardan faydalanamazlar. 

MADDE 3. — Tazminatın tediye şekli maaşlar halandaki hükümlere tabidir. 
Ancak, görevin her hangi bir sebeple fiilen yapılamaması halinde bu durumun başladığı tarihi 

takibeden aybaşından itibaren tazminat kesilir. Göreve tekrar başlanılan tarihi takibeden ayba
şından itibaren tazminatın ödenmesine devam olunur. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanuna göre tazminat alan personel 211 sayılı Içhizmet Kanun ve yönetmeli
ğinde tesbit edilen çalışma saatlerinde görevlerin len ayrılamazlar. Hususi hastane ve muayene
hane açamazlar. Ücret mukabilinde veya her hangi bir şekilde menfaat sağlıyarak serbest meslek 
icra edemezler. 

Konsültasyona iştirak hali ve konsültasyon üyeleri tarafından tevcih edilen tedavi ve müda
hale 1 nci fıkra hükmünden müstesnadır. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı C9.76) 



Dışişleri Bakanı 
H. I§tk 

Ticaret Bakanı 
M. Zeren 

Ulaştırma *Bakanı 
M. San 

— 8 
Hü. 

Maliye Bakanı 
t. Giirsan 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
F. Sükan 

Çalışma Bakanı 
/. 8. Çağlayangil 

Trz. ve Tanıtma Bakanı 
ö. Z. Dorman 

Millî Eğitim Bakanı 
C. Bilgehan 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. Topaloğlu 

Bayındırlık Bakanı 
0. Alp 

Tarım Bakanı 
T. Kapanlı 

Sanayi Bakanı En. ve Tabiî Kay. Bakanı 
A. N. Erdem M. Turgut 

İmar ve İskân Bakanı 
R. tskenderoğlu 

Köy İşleri Bakanı 
8. öztürk 
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Dönem : 1 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi ve bu 
kanunlara bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet, İçişleri ve Anayasa komisyonlarından 5 er üyeden kurulu 

Geçici Komisyon raporu (1/841) 

T. C. 
Başbakanlık 19 . 4 . 1965 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/66/1603 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 8 . 4 . 1965 tarihinde kararlaştırılan «Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiş
tirilmesi ve bu kanunlara bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Suad Hayrı Ürgüplü 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

1. 13 Şubat 1965 gün ve 533 sayılı Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiştiril
mesi hakkındaki Kanunla değiştirilmiş bulunan 26 Nisan 1961 günlü ve 298 sayılı Kanunun 
78 nci maddesi ile siyasi partilerin katıldıkları milletvekilliği ye Cumhuriyet Senatosu üyeleri 
seçimlerinde kullanılacak birleşik oy pusulalarının Yüksek Seçim Kurulunca, hazırlattırılacak 
fligranlı özel kâğıtlara bastırılarak zamanında ilçe ve sandık kurulları başkanlarına ulaştırıl
ması gerekmektedir. Bu oy pusulalarının bastırılmasına başlanması, ancak aday listelerinin kesin
leşmesine bağlıdır. Yürürlükte bulunan 25 Mayıs 1961 günlü ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi 
Kanununun 22 nci maddesinin 1 nci fıkrası hükmünce, halen aday kesinleşme süresi oy verme 
gününden önceki 20 nci günün akşamıdır, öte yandan 26- Nisan 1961 günlü ve 298 sayılı Kanu
nun 68 nci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince oy pusulalarının ilçe seçim kurulu başkanı tarafın
dan, diğer oy verme .araçları ile birlikte sandık kurulu balkanlarına oy verme gününden 48 saat 
önen verilmesi zorunludur. Bundan başka 298. sayılı Kanunun 13 Şubat 1S65 gün ve 533 sayılı 
Kanunla değişik 78 nci maddesinin 9 ncu fıkrasının 5 numaralı bendine göre birleşik oy pusu
lalarının arkalarının ilçe seçim kurulu mührü ile mühürlenmesi gerekmektedir. 

Birçok ilçelerde seçmen sayısı yüz binleri aşmakta olduğuna ve ilçe seçim kurulu başkanının 
aynı zamanda zarflan da mühürlemesi gerektiğine göre, bu mühürleme işinin en aşağı beş gün ala
cağı meydandadır. Aday kesinleşme süresi oy verme gününden önceki 20 gün olduğuna, birle
şik oy pusulalarının oy verme gününden 48 saat önce sandık kurulu başkanlarına verilmesi ge
rekeceğine ve bunların mühürlenmesi için beş günlük bir zaman harcanması lâzımgeldiğine göre, 
19 günlük zamandan 8 gün çıkarıldıktan sonra Yüksek Seçim Kurulunca, (birleşik oy pusulasının 
matbaalarda bastırılıp, sayılması ve blok haline getirilmesi ve emin araç ve ellerle ilçe seçim ku
rullarına ulaştırılabilmesi için 11 günlük gibi çokkısa bir zaman kalmaktadır. Yüksek Seçim Ku
rulunca yaptırılan incelemeler sonunda, tahminî olarak her il için ayrı ayrı olmak üzere, 16 mil-
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yon birleşik oy pusulasının sadece bastırılarak blok haline getirilmesi işi, tam teşkilâtlı sekiz mat
baada 40 günde yapılabilir; bunların ilçelere ulaştırılması da ayrıca 10 - 15 günlük bir zaman 
gerektirir. 11 günlük çok kısa bir zamanda b.\ işin aksamadan görülmesi her türlü maddi im
kânın .dışında kalmaktadır. Bundan başka, birleşik oy puslalarınm ka'bulü üzerine de oy pus
la] arma ait bâzı hükümlerde değişiklik yapılması gereği, ortaya çıkmaktadır. Bu pebeplerle 
aday kesinleşme süresinin oy verme gününden önceki 40 ncı güne alınması ve puslalara ait 
hükümlerin ahenkli bir duruma konulması uygun görülerek tasarının 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nci 
maddeleriyle gösterilen birbirine bağlı değişiklik'erin yapılması zorunlu görülmüştür. 

2. 26 Nisan 1961 günlü ve 298 sayılı Kanunun 13 Şubat 1965 günlü ve 533 sayılı Kanunla 
değişik 78 nci maddesine göre, birleşik oy puslalarınm sayılarak yüzer yapraklı bloklar ha
line getirilmesi gerekmektedir. Yüksek Seçim Kurulunca matbaalarla ve uzman matbaacılarla 
yapılan temaslar sonucunda 16 milyon birleşik oy puslasmm sadece basılma işinin ]5 gün za
man alacağı ve bunların yüzerlik blok haline getirilmesi işinin de tam teşkilâtlı sekiz mat
baada ancak 40 günde yapılabileceği anlaşılmıştır. Birleşik ov puslaları fligranlı kâğıtlara 
Yüksek Secim. Kurulunun denetimi allında ba alacağına ve seçmene verilmeden önce arkaları, 
biri ilçe seçim kuruluna ve diğeri sandık kuruluna ait iki mühürle mühürleneceğine göre, 
bunların sandık kurulu 'başkanlarına seçmen sayısına göre sayı ile verilmesinde bir sakınca 
görülmemektedir, öte yandan, oy puslaları b1 oklar haline getirildiği takdirde, meselâ, 201 
seçmeni 'bulunan 'bir sandığın sandık kurulu başkanına üç blokta 300 oy puslası verilmesi 
gerekecektir. Bu hal ise, meselâ 16 milyon oy p.ıslası yerine İS milyon oy puslası bastırılması
nı gerektirir, bundan başka şandık kurulu başkanına verilecek fazla oy puslalarınm kötüye 
kullanılmasına uygun 'bir zemin yaratılması da mümkündür. Yine değişik 78 nci maddenin 
9 ncu fıkrasının 2 nci bendine göre siyasi parti1 erin oy puflalarına ayrılacak yerlerin yan, yana 
veya alt alta olması kabul edilmiştir. Oy pusla1 arının düzenlenmesinde siyasi parti oy pusla
larınm yan yana veya alt alta kalması zorluk yaratacaktır. Kâğıt ölçüsüne göre ve bütün kâ
ğıttan mümkün olduğu derecede fazla oy pıslası elde edilebilmesi bakımından, birleşik 
oy puslası üzerinden, siyasi partilerin oy pusmalarının alt alta veya yan yana getirilemiyerek, 
hem alt alta ve hem yan yana, olmaK üzere tertiplenmesini mümkün kılabilmek için bend hük
münde değişikliğe lüzum görülmüştür. 

Bu değişiklikler esas bakımından hiçbir sakınca getirmemektedir. Aksine hem ıbasımı 
'kolaylaştırmakta ve hem de kâğıt harcamasında tasar ufu gerektirmektedir. Bundan başka bu suretle oy 
pıtslası şerit halinden çıkarılarak biçimli bir 'hile getirilmiş olacaktır. Bu itibarla birleşik 
oy pusmalarının blok haline getirilmesinden va^geçi'ımesi ve ey puslalarınm şeklini daha 
deri i toplu bir hale getirmek düşüncesiyle değişik 78 nci maddenin 9 ncu fıkrasının 2, 4 ve 8 nci 
bendlerinin değiştirilmesi uygun bulunmuştur. 

3. 26 Nisan 1961 günlü ve 298 sayılı Kanunun 13 Şubat 1965 gün ve 533 sayılı Kanunla değişik 
78 nci maddesine göre birleşik oy puslasmda siyasi partilere ayrılan yerlerde bulunması gereken 
dörtgen veya daireye seçmenlerce yapılacak (x) işareti mühürünün kapalı oy verme yerinde bulundu
rulması gerekmektedir. Ancak kötü niyetli kişilerin bu (x) işareti mühürünü ortadan kaldırmak
ları ve yedeğinin de bu şekilde ortadan kalkması mümkün görüldüğünden, (x) işareti mühürünün 
sandık kurulu başkanında bulunması ve seçmene zarf ve birleşik oy puslasj ile birlikte verilmesi ve 
seçmenin oyunu kullandıktan sonra mühürün kendisinden geri alınması uygun görüldüğünden, 78 nci 
maddenin 9 ncu fıkrasının 7 nci bendinde bu amacı sağlıyacak şekilde bir değişiklik yapılması uygun 
bulunmuştur. 

4. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 26 Nisan 1961 tarihli ve 298 
sayılı Kanunun 181 nci maddesinde seçim giderlerini karşılıyacak ödeneklerin Adalet Bakanlığı büt
çesindeki özel bölüme konulacağı hükmü yer almış bulunmaktadır. Buna göre bütün ödenekler mad
delere ayrılmaksızm tek bir bölüme konulmakta iken, 1964 bütçesi ile bu bölüm maddelere ayrılmış ve 
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böylece harcama işleri büyük zorunluklara uğratılmıştır, özellikle ivedi durumlarda maddeden mad
deye aktarmanın sağlanması büyük zorunluklar ve gecikmeler göstermektedir. 

Umulmıyan bâzı hallerde imkânsızlıklar dahi doğabilir ve bu yüzden seçim işleri aksıyabilir. Bunun 
için şimdiye kadar olduğu gibi bu harcamaların madde esasına tabi tutulması hükmü yeniden kabul 
edilmelidir. Böylelikle hem kolaylık sağlanacak, hem de ikinci derecede ita âmiri olan ve bütün se
çim işlerini ek görev şeklinde görmek durumunda bulundukları için ödenek konuları ile yeter dere
cede ilgilenmelerine imkân bulunmıyan il ve ilçe seçim kurulu başkanlarının sorumlulukla karşılaş
maları önlenmiş bulunacaktır. Bunun için sözü edilen 181 nci maddenin 1 nci fıkrasının tasarıda 
yazıldığı şekilde değiştirilmesi uygun bulunmuştur. 

5. Seçmen oyunun kaybına sebebiyet verilmemesi bakımından; birleşik oy puslalarmda tertiplen
miş olan dörtgen veya dairelerden birinin kısmen veya tamamen dışına çıkmış olmakla beraber, di
ğer siyasi partiye ayrılmış yere tecavüz etmemesi kaydiyle, mühürlenmiş olan oy puslalarımn da mu
teber sayılması için, 533 sayılı Kanunla değiştirilen 298 sayılı Kanunun 103 ncü maddesinin 7 nci 
fıkrası hükmü, tasarıda belirtilen şekilde değiştirilmiş bulunmaktadır. 

6. 17 Nisan 1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 1 nci bendi ile; Cumhuriyet 
Senatosu üyeleri seçiminde de uygulanan 306 sayılı Kanunun 32 nci maddesi, 13 . 2 . 1965 gün ve 
533 sayılı Kanunla değiştirilmiş ve bahis konusu maddede 4 ncü fıkra ile «bir seçim çevresinde tek 
milletvekilinin seçilmesi» gerektiği takdirde, ne gibi bir işlem yapılacağı hüküm altına alınmış bulun
maktadır. 

306 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin 1, 2 ve 3 ncü fıkraları her ne kadar 447 sayılı Kanunla 
Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçiminde de uygulanacağı derpiş edilmiş ise de, eski metinde yer almı-
yan 4 ncü fıkra hükmünün «bir seçim çevresinde tek senatör seçilmesi» icabettiği takdirde, bir boş
luk husule getireceğinden, bunu gidermek maksadına matuf olmak üzere, muaddel 32 nci maddenin 
4 ncü fıkrası hükmünün dahi Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçiminde uygulanması için işbu fıkra 
sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Tasarının 12 nci maddesi, ile Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 26 Ni
san 1961 tarihli ve 298 sayılı Kanuna iki yeni madde eklenmesi uygun bulunmuştur. Bunlardan bi
rincisi Yüksek Seçim Kurulu ile il seçim kurullarına seçim kanunları ile radyolarda gerekli yayın
ların yapılması ödevinin verilmesi sebebiyle, bu yayınlardan ücret alınmamasını temin etmek düşü
nülmüştür. Bugün seçime ait bâzı hallerde radyo yayınlarından para alınmıyacağı hükümleri konul
muş ise de, diğer durumlarda böyle bir hüküm bulunmadığından, seçim kurullarından radyoca para 
istenebilecektir. Halbuki, yıllardan beri yapılan uygulamalar, Yüksek Seçim Kurulunca ve il seçim 
kurullarınca yapılan radyo yayınlarının, seçim işlerinin düzenle görülmesinde, yurttaşların ve ilgili
lerin aydınlatılmasında çok yararlı olduğunu göstermiştir. Radyoya birçok hallerde para ödenmesi
nin zaruri bulunması, bu yayınlan, belli birkaç hâl dışında imkânsızlaştıracaktır ve bu durum seçim 
işlerini aksatacaktır. 

İkincisi ise, seçmen sayısı fazla ve bu itibarla seçim işleri çok yüklü bulunan ilçelerde ilçe seçim 
kurulu başkanlıkları görevini yapmakta bulunan hâkimlerin kendi esas hâkimlik görevi ile seçim ku
rulu başkanlığı görevini bir arada yürütemedikleri ve bunlardan birinin aksadığı edinilen tecrübe
lerden anlaşılmış bulunmasına dayanılarak ve âmms hizmetinin düzeninde yürütülmesini temin gaye
siyle, Yüksek Seçim Kurulunun gerekli göreceği ilçelerde sınırlı bir zaman için hâkimin de tâyin ede
ceği şekil ve ölçüde kendi esas hâkimlik görevinin tamamının veya bir kısmının başka hâkimlere gör
dürülmesi esasını sağlamak amaciyle, tasarıya eklenmiş bulunmaktadır. 
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Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 19 . 5 . 1965 
Esas No, 1/841 

Karar No. 2 

Yüksak Başkanlığa 

Seçimüerle ilgili kanunC'ann bâzı hükümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı hüküm
ler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı Adalet Bakanı Sayın îrfan Baran'm iştiraki ile komisyo
numuzca tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının şevkini icabettiren sebepler komisyonumuzca da varit görülmekle beraber bâzı mad
delerin* sarahate kavuşturulmalarını temin ve tatbikatını kolaylaştırmak bakımından tadiline lüzum 
görülmüş, ayrıca. yeni değişiklikler sebebiyle intibakı sağlamak için mevcut ve mer'î hükümlerde de 
ufak ölçüde tadilât yapılmıştır. 

Şöyle ki : . . . . . . 
1. Tasarının 8 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince birleşik oy puslaları içindeki partilere 

ait oy pusilalarının, eşitliği sağlamak, seçmenin kolaylıkla teşhisine imkân vermek ve işaret müh
rünün diğer parti puslalarına sirayet edebilmesi ihtimalini bertaraf etmek, ayrıca oy ziyamı da 
-aogari bir hadde indirmek gayesiyle partilere ait oy puslalannın birleşik oy puslası içinde yanyana 
sıralanması uygun mütalâa edilmiştir. 

2. Keza, 8 nci maddenin 7 nci fıkrasının da Hükümet tasarısındaki şekline esas olan sevk ga
yesini vuzuıha kavuşturmak bakımından, oy puslasma basılacak damganın pusladaki mühür yeri 
dışında her 'hangi bir yere de basılmasını mümkün kılacak sakilde maddeye sarahat verilmiştir. 

Diğer taraftan oy puslasma basılacak (X) işaretinin mürekkep kurumadan oy puslasınm kat
lanması halinde başka bir partinin puslasma iz bırakabileceği, bu suretle iki ayrı oy puslasma 
işaret konulmuş gibi bir hal vukubulacağı, bu işaretlerden hangisinin asıl ve hangisinin leke ol
duğu hususunda ihtilâflar doğacağı ve netice itibariyle oy ziyama sebebiyet verebileceği nazarı 
itibara alınarak bu gibi hallerde asıl işaretle bıraktığı izin birbirinden tefrikine imkân veren 
«Evet» kelimesinin (X) işareti yerine kullanılmalının daha isabetli olacağı kabul edilmiştir. 

3. 9 ncu madde ile değiştirilmek istenilen muıddel 298 sayılı Kanunun 103 ncü maddesinin 
7 nci fıkrası, iltibasa meydan verecek mahiyette görüldüğünden değiştirilmiş, bundan başka tasa
rıda yer almamış olmakla beraber aym kanunun aynı maddesinin 6 nci fıkrası da diğer hükümlere 
paralel olarak tadil edilmiştir. 

Yine tasarıda tâdili derpiş edilmemiş bulunan 298 sayılı Kanunun 103 ncü maddesinin 8 nci 
fıkrasının aynı maddenin 5 ve 6 cı fıkralarının bir tekrarından ibaret olduğu görülerek kanundan 
çıkarılması ve bunun neticesi olarak da 9 ncu fıkı anın 8 ve 10 ncu fıkranın da 9 ncu fıkra olarak 
kabulü uygun mütalâa edilmiştir. 

. Yukarda »ayıiaaı değişikliklerin dışında kalan maddeler komisyonumuzca da uygun görül
düğünden aynen kabul edilmiştir. 

Milletvekilleri seçimlerinin yaklaşmış bulunması ve Büyük Millet Meclisinin de yakında tatile gir
mesi ihtimaline binaen seçimlerden Önce kanunlaşması gereken tasarının ivedilik, öncelikle ve tak-
dimen görüşülmesi talebiyle birlikte Millet Mecliû Genel Kuruluna sevk edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Sözcü ve bu rapor 
Gaçici Komisyon Başkanı Kâtibi 

Giresun Çorum Afyon Karahisar Bolu 
N. Erkmen î. Tombuş A. Yılmaz Z. Baltacıoğlu 

îçel istanbul Manisa Çorum 
M. Artkan R. Ülker 77. Okçu A. Güler 

İmzada bulunamadı 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFt 

Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin 
değiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı hükümler 

eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 
sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun, 17 Nisan 
1961 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 
24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet 
Senatosu üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nci 
maddesi gereğince Cumhuriyet Senatosu üyeleri 
seçiminde de uygulanan 15 nci maddesinin 1 nci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Siyasi partiler aday listelerini ve adayları
nın listelerdeki sıralarını kendi tüzükleri gere
ğince, seçim çevrelerinde demokratik usuller 
dairesinde yapacakları yoklamalarla, oy verme 
gününden önceki 55 nci gün tesbit ederler.» 

MADDE 2. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 
sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun, 17 Nisan 
1961- tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 
24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet 
Senatosu üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nci 
maddesi gereğince Cumhuriyet Senatosu üye
leri seçiminde de uygulanan 18 nci maddesinin 
1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Her sınıftan muvazzaf subaylarla askerî 
memur, askerî adlî hâkim ve astsubaylardan or
dudan ayrılma haklarını kazanmış bulunanlar; 
genel ve ara seçimlerin başlangıcından iki ay 
önce, seçimin yenilenmeline karar verilmesi ha-
lindo, yenileme kararının ilânından başlıyarak 
yedi gün içinde, ayrılma isteğinde bulunmadık
ça, görevli oldukları veya emirleri altındaki as
kerî birlik ve müesseselerin bulunduğu seçim 
çevrelerinden ve oy verme gününden en az 60 
gün önce ayrılma isteğinde bulunmadıkça, yur
dun hiçbir seç'm çevresinden, adaylıklarım ko
yamazlar, aday gösterilemezler ve seçilemezler.» 

MADDE 3. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 
sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun, 17 Nisan 
1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 
24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet 
Senatosu üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nci 
maddesi gereğince Cumhuriyet Senatosu üye-

MÎLLET MECLİSİ GfîÇİCl KOMİSYONU-
" NUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin 
değiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı hükümler 

eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 
nen kabul edilmiştir. 

1 nci maddesi ay-

'MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı: 975) 
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leri seçiminde de uygulanan 19 ncu maddesinin 
İ nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Milletvekilliği adaylığı için oy verme gü
nünden önceki ellinci gün saat 17 ye kadar mü
racaat edilir.» 

MADDE 4. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 
sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun, 17 Nisan 
1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 
24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet 
Senatosu üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nci 
maddesi gereğince Cumhuriyet Senatosu üye
leri seçiminde de uygulanan 22 nci maddesinin 
1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Adaylıklar kesinleştikten sonra, Yüksek Se
çim Kurulu bütün adayları oy verme gününden 
önceki kırkıncı gün, seçim çevreleri itibariyle 
radyo ve Resmî Gazete ile ilân eder.» 

MADDE 5. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 
sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun, 17 Nisan 
1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 
24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet 
Senatosu üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nci 
maddesi gereğince Cumhuriyet Senatosu üye
leri seçiminde de uygulanan 24 ncü maddesinin 
(a) bendi, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

*a) Siyasi partiler için, 26 Nisan 1961 gün
lü ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun, 13 Şu
bat 1965 günlü ve 533 sayılı Kanunla değişti
rilmiş bulunan 78 nci maddesi uyarınca hazır
lanmış birleşik oy puslası,» 

MADDE 6. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 
sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun, 17 Nisan 
1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 
24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet 
Senatosu üyeleri seçiminde de uygulanan 27 nci 
maddesinin 2 nci bendi, aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

«2. Siyasi partiler için, birleşik oy puslala-
rmd'an başka oy puslaları,» 

MADDE 7. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 
sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun, 17 Nisan 
1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci mad-

Millet Meclisi Geçici Ko. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi 
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci 
nen kabul edilmiştir. 

maddesi 

MADDE 6. — Tasarının 6 nci maddesi 
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi 
nen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 975 ) 
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desinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 
24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet 
Senatosu üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nci 
maddesi gereğince Cumhuriyet Senatosu üye
leri seçiminde de uygulanan 39 ncu maddesinin 
1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde-değiştirilmiştir : 

«Adayların geçici olarak ilânından itibaren 
iki gün içinde il seçim kuruluna itiraz edebilir. 
İtirazlar, il seçim kurullarınca, en geç, oy ver
me gününden önceki kırkbeşinci gün akşamına 
kadar karara bağlanır.» 

MADDE 8. — «Seçimlerin Temel Hükümleri 
ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 26 Nisan 1965 
tarihli ve 298 sayılı Kanun» un, 13 . 2 . 1955 
tarihli ve 533 sayılı Seçimlerle ilgili kanunların 
bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nunla değiştirilmiş olan 78 nci maddesinin 
9 ncu fıkrasının 2, 4, 7 ve 8 nci bendleri aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

2) Her oy puslasmm bir yüzü, seçime ka
tılan siyasi partilerin oy puslalarını ihtiva et
mek üzere ve bir birinden belirli kalınlıkta çiz
gilerle ayırdedilmiş olarak, «birleşik oy pus
lası» şeklinde düzenlenir. Birleşik oy puslası 
üzerinde, siyasi partilerin oy puslalarınm sırası 
ve yeri, Yüksek Seçim Kurulu tarafından siyasi 
partilerin temsilcileri önünde ad çekme suretiy
le tesbit olunur. 

4) Birleşik oy puslaları, sandık seçmen lis
tesine dâhil seçmen sayısını karşılıyacak miktar
da, her birinin arkası ilçe seçim kurulu başkan
lığı mührü ile mühürlenmiş olarak, 68 nci 
madde ile tesbit edilen usule göre, sandık kurul
ları başkanlarına sayı ile teslim edilir. I 

7) Oyunu, siyasi partilerden biri lehine kul
lanmak istiyen seçmen, kapalı oy verme yerin
de, birleşik oy puslası üzerinde, dilediği siyasi 
partinin puslasında bulunan eni boyu ikişer san
timetre olan dörtgen veya iki santimetre çapın
daki daire içine Yüksek Seçim Kurulunca imâl 
ettirilip sandık kurullarına kadar ulaştırılmış I 
ve sandık kurulu başkanın da oy verme süre
since bulundurulması mecburi olan ve birleşik j 
oy puslası ile birlikte kendisine verilen (x) işa- I 
reti mührünü basar, birleşik oy puslasmı tam I 
olarak zarfa koyup iyice kapatır. Oyunu kul- I 
lan an seçmen, (x) işaret mührünü sandık ku- I 
rulu başkanına hemen geri verir. | 

Millet Meclisi Geçici Ko. 

MADDE 8. — «Seçimlerin temel hükümleri 
ve seçmen kütükleri hakkındaki 26 Nisan 1965 
tarihli ve 298 sayılı Kanun» un, 13 . 2 . 1965 
tarihli ve 533 sayılı Seçimlerle ilgili kanunların 
bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki 
Kanunla değiştirilmiş olan 78 nci maddesinin 
9 ncu fılkrasının 2, 4, 7 ve 8 nci bendleri aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir:. 

2. Her oy puslasmm bir yüzü, seçime ka
tılan siyasi partilerin oy puslalanmn yanya-
na ve birbirinden belirli kalınlıkta birer çizgi 
ile ayırdedilmiş olarak «Birleşik oy puslası» 
şeklinde düze/ilenir. Birleşik oy puslası üze
rinde siyasi .partilerin oy puflalarının sırası 
Yüksek Seçim Kurulu tarafından siyasi parti
lerin temsilcileri önünde ad çekme surtiyle 
tesbit edilir. 

4. Birleşik oy puslaları, sandık seçmen lis
tesine dâhil seçmen sayısını karşılıyacak mik
tarda, her birinin arkası ilçe seçim kurulu 
başkanlığı mührü ile mühürlenmiş olarak, 68 
nci madde ile tesbit edilen usule göre, sandık 
kurulları başkanlarına sayı ile teslim edilir. 

7. Oyunu, siyasi partilerden biri lehine 
kullanmak istiyen seçmen kapalı oy verme ye
rinde, birleşik oy puslası üzerinde, dilediği 
siyasi partinin puslasmda bulunan eni boyu 
ikişer santimetre olan dörtgen veya iki santi
metre çapındaki daire içine veya o partiye 
ait oy puslasmm her hangi bir yerine Yük
sek Seçim Kurulunca imal ettirilip sandık ku
rullarına kadar ulaştırılmış ve sandık kurulu 
başkanında oy verme süresince bulundurul
ması mecburi olan ve birleşik oy puslası ile bir
likte kendisine verilen «Evet» yazılı mührü 
basar, birleşik oy puslasmı zarfa kovup iyice 
kapatır.. Oyunu kullanan seçmen «Evet» ya-

M. Meclisi ( S. Sayısı: 975) 
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8. Kullanılmıyan birleşik oy pusulaları hak
kında, her biri, karşılıklı köşeleri arasında çap
razlama iki çizgi çekilmek suretiyle birer büyük 
çarpı işareti ile iptal edildikten sonra, kullanıl
mamış zarflar hakkındaki 97 nci madde hükmü 
aynen uygulanır.» i 

MADDE 9. — «Seçimlerin temel hükümleri 
ve seçmen kütükleri hakkındaki 26 Nisan 1961 
tarihli ve 298 sayılı Kanunun», 13 . 2 . 196^ 
tarihli ve 533 sayılı Kanunun 4 ncü maddesiyle 
değiştirilen 103 neü maddesinin 7 nci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«7. Hangi siyasi parti lehine oy kullanıldı 
ğını belirtmek üzere tertiplenmiş dörtgen veya 
dairelerden hiçbirisi içine çarpı işareti mühür
lenmemiş olan oy pusulaları veya dörtgen yahut 
dairenin dışına konmuş ve birden fazla siyasi 
partiye ayrılmış yere isabet eden çarpı işaretini 
kapsıyan oy puslaları.» 

MADDE 10. — «Seçimlerin temel hükümler: 
ve seçmen kütükleri hakkındaki 26 Nisan 1961 
tarihli ve 298 sayılı Kanun» un, 181. nci mad 
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti 
rilmiştir : 

«Seçim giderleri, genel bütçeden ödenir. Bu
nun için gerekli ödenek Adalet Bakanlığı bütçe 
sindeki tek maddeden ibaret özel bölüme toplam 
olarak konur.» 

MADDE 11. — «Cumhuriyet Senatosu Üye
leri Seçim Kanununun değiştirilmesine dair olan 
17 . 4 . 1964 günlü ve 447 sayılı Kanunun» bi
rinci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Millet 
vekili seçimi Kanununun 17 Nisan 1964 tarihi! 
ve 447 sayılı Kanunun birinci maddesinin birin
ci bendi ile değiştirilmiş olan, 24 Mayıs 1961 tu 
rihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu üyeler 
nin Seçimi Kanununun birinci maddesi gereğin-

Mil'let Meclisi Geçici Ko. 

zili mührü sandık kurulu başkanına hemen geri-
veri-'. 

8. Kullanılmıyan birleşik oy puslaları, hak
kında her biri, karşılıklı köşeleri arasında çap
razlama iki çizgi çekilmek suretiyle birer bü
yük çarpı işareti ile iptal edildikten sonra, 
kullanılmamış zarflar hakkındaki 97 nci mad
de hükmü aynen uygulanır. 

MADDE 9. — Seçimlerin temel hükümleri 
ve seçmen kütükleri hakkındaki 26 Nisan 1961 
tarihli ve 298 sayılı Kanunun, 13 . 2 . 1965 ta
rihli ve 533 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi 
ilo deriştirilen 103 ncü maddesinin 6 ve 
7 nci fıkraları aşağıdaki şekiLle değiştirilmiş ve 
8 nci fıkrası da maddeden çıkarılmıştır. 

6. Birleşik oy puslasında siyasi partilere 
ayrılan oy puslalarının birden fazlasına «Evet» 
mührü basılmış oy puslaları, 

7. Hiçbir yerine «Evet» mührü basılma
mış birleşik oy puslaları ile birdsn fazla si
yasi partinin oy puslasma sirayet etmiş «Evet» 
mühürlü oy puslaları, 

8. Oy zarfı içinde, el ilânı, her hangi bir 
kâğıt, veya bağımsız adaya ait oy puslası 
ile birlikte çıkan birleşik oy puslaları ile ba
ğımsız adaylara ait oy puslaları. 

9. Fıkradaki bentler dışmda kalan ve özel 
kanunlarınca muteber sayılmıyan oy puslaları. 

MADDE 10. — Tasarının 10 Ucu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 975) 
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ce 1, 2 ve 3 ncü fıkraları Cumhuriyet Senato m 
üyeleri seçiminde de uygulanan, 13 . 2 . 1965 
gün ve 533 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile 
değiştirilen 32 nci maddesinin 4 ncü fıkrası hük
mü dahi Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçiminde 
uygulanır.» 

MADDE 12. ~ 533 sayılı ve 13 . 2 . 1965 
günlü Kanunun 10 ncu maddesi ile bir ek mad
de konulmuş bulunan «Seçimlerin temel hüküm
leri ve seçmen kütükleri hakkındaki 26 Nisan 
1961 tarihli ve 208 sayılı Kanun» a aşağıdaki 
maddeler eklenmiştir : 

EK MADDE 2. — Yüksek Seçim Kurulun
ca kanun hükmünce radyolarla yayınlanma;,ı 
zorunlu olan veya gerekli görülen her türlü ko 
nularda ve il seçim kurulları tarafından kanun 
hükmünce kendi illeri radyolarında yayınlanma
sı zorunlu olan veya gerekli görülen konularda, 
yapılacak radiyo yayınlarından, Türkiye'de ya
yın yapan radyolarda ücret alınmaz. 

EK MADDE 3. — Yülkisek Seçim Kurulun
ca gerekli gösterilecek ilçe ve seçimlerde, seçim
lerin başlangıcından ilçe birleştirme tutanağının 
diüzenlenmesine kadar, ilçe seçim kurulu başkan 
larının esas hâkimlik görevleri, hâkimin tâyin 
edeceği ölçü ve şekilde tamamen veya kısmen, 
Yüksek Hâkimler Kurulunca, yetki verilecek 
başka hâkimlere gördürülür. 

MADDE 13. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 14. — Bu kanunun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

8 . 4 . 1965 
Başbakan Devlet Bakanı ve 

8. E. Ürgüplü Başb. Yardımcısı 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
H. Ataman 

Devlet Bakanı 
§. İnal 

Millî Savunma Bakanı 
H. Dinçer 

Dışişleri Bakanı V . 
S. Demirel 

Devlet Bakam 
M. Altınsoy 

Adalet Baikanı 
/. Baran 

İçişleri Bakanı 
/. H. Akdoğan 

Maliye Bakanı 
/. Gürsan 

'Mllet Meclüssi G*eiçiei> Ko. 

MADDE 12. — Tasarının 
aynen kabul edilmiştir. 

12 nci maddesi 

MADDE 13. — Tasarının 13 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Tasarının 14 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 975 ) 
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Millî Eğitim Bakanı 
C. Bügehan 

Ticaret Bakanı 
M. Zeren 

Grümrük ve Tekel Bakanı 
A. Topaloğlıı 

Ulaştırma Bakanı 
M. San 

Sanayi Bakanı 
A. N. Erdem 

Bayındırlık Balkanı 
O. Alp 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
F. Siikan 

Tarım Bakanı 
T. Kapanılı 

Çalışma Bakanı 
/. 8. Çağlayangil 

En. ve Tabiî Kay. Bakanı 
M. Turgut 

Trz. ve Tanıtma Bakanı imar ve iskân Bakanı V. 
ö. Z. Dorman Ş. inal 

Köy işleri Bakanı 
$. öztürk 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 975 ) 



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

Millî Müdafaaya hiyanet suçundan müebbet hapse hükümlü Alman 
uyruklu Wilfried Herbrecht hakkındaki hapis cezasının affı hakkında 

kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1 /671) 

Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Bilekçe Karma Komisyonu 
Karar No. 3 

Lodwıck Karioğlu 1924 doğumlu Alman uyruklu Wilfried Herbrecht'in hükümlü bulunduğu 
cezanın affı hakkında kanun tasarısı 

GEREKÇE 

1954 yılı sonlarında normal pasaportla yurdumuza gelerek İstanbul İktisat Fakültesine öğrenci 
olarak kaydedilen ve Şehzadebaşı öğrenci Yurduna meccanen yerleştirilen mahkûm, aynı yurtta 
kalan diğer iki Alman talebenin Rusya'da tahsil yapmak üzere Rus Konsolosluğuna müracaatları 
sırasında, kendisinin Fransızca bilmekte bulunması sebebiyle, kendilerine tercümanlık yapmak üze
re beraberce gittikleri Konsoloshanede tanıştığı Tas Ajansı muhabiri, bu tanışmadan sonra da de
vam eden ahbaplığı sırasında, kendisinden Türk talebe muhiti hakkında ve hiç de gizli olmıyan 
bâzı malûmat alıyor ve bu malûmatın Rus gazetelerinde röportajlar şeklinde yayınlandığını bildi
riyor. 

Yine bu ahbaplık sırasında muhabir, kendisinin yurttaki Türk arkadaşları vasıtasiyle, kendi
sini bir Kürt ile tanıştırmasını talebediyor. WilMed Herbrecht muhabir arkadaşının bu isteğini 
bir Türk arkadaşına duyuruyor ve bu Türk talebe de bir gizli emniyet mensubunu Kürt olarak 
kendisine tanıştırıyor. 

Yine Wilfried Herbrecht vasıtasiyle Kürt sandıkları emniyet memurundan kendisine NATO 
şifresinin temin edilmesini ve bu mümkün olduğu takdirde büyük bir meblâğ ödeneceğini bildiriyor 
ve hiyanetle ilgili bâzı mutasavver plânlara ait açıklamalarda bulunuyor. 

Olay bu safhada iken sanıklar yakalanarak haklarında kanuni takibata geçilerek yapılan du
ruşma sonunda Wilfried Herbrecht, duruşmanın devamı süresince hiçbir tevile kaçmaksızın samimî 
itirafta bulunarak mahkemeyi kolaylaştırması, takdiri tahfif sebebi kabul edilmek suretiyle, mü
ebbet hapse mahkûm ediliyor. 

Yukarda kısaca açıklandığı şekilde mahkûmiyeti tebeyyün eden hükümlü hakkında Federal Al
manya Büyükelçiliğinin ve yarıca kendisinin komisyonumuza vâki mütaaddit müracaatları üzeri
ne mütalâasına müracaat edilen Dışişleri Bakanlığı yazısında : Federal Almanya Büyükelçiliği
nin de aynı konuda Bakanlık nezdinde ısrarlı teşebbüslerde bulunduğunu ve bunlarla bir atıfet 
istenildiğinin açıkça beyan edildiğini, bu hususta İçişleri ve Millî Savunma Bakanlıklarınca menfi 
mütalâa izhar edilmiş ise de hükümlünün gayet bozuk olan sıhhi durumu ve buna zamimeten 
dost ve müttefik Federal Almanya ile olan iktisadi, ticari ve sosyal münasebetlerimizin vüs'at 
önem ve müstakbel gelişmeleri göz önünde tutularak bir atıfet şeklinde is'afı iltimas olunan bahis 
konusu af talebinin bu açılardan tetkikinin muvafık olacağı belirtilmiştir. 

Yukarda mahiyeti açıklanmış olan suçun yurdumuza her hangi bir zarar ika etmemiş bulun
ması ve hükümlünün sıhhi durumunun çok bozuk olması gibi sebeplere inzimamen çıkarılacak af 
kanununun dost ve müttefikimiz ve birçok yönlerden sıkı işbirliği ile bağlılık hissettiğimiz Fede
ral Almanya Hükümeti nezdinde uyandıracağı memnuniyet de dikkate alınarak adı geçen hü-
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kümlühün çekmiş bulunduğu 7 yıllık cezası kâfi görülerek bakiyesinin affı uygun mütalâa edil
mek suretiyle tasarının hazırlanması oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

Kanunun birinci maddesi ile hükümlü Wilfried Herbrecht hakkındaki müebbet hapis cezası
nın geri kalan kısmının kaldırılması öngörülmüştür. 

Îİdnei maddesi ile de kanunun neşri tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi derpiş olunmuştur. 

Dilekçe Karma Komisyonu 
Başkanvekili 

Aydın Milletvekili 
R. özarda 

Sözcü-
Edirne Milletvekili 

F. Giritlioğlu 

Sözcü 
Bolu Senatörü 

Ş. Uzunhasanoğlu 

Üye 
Zonguldak Milletvekili 

A. F. Ak 

Üye 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

H. Ay diner 

Üye 
Bolu Milletvekili 

A. Çakmak 

Üye 
Ankara Milletvekili 

M. Mthcıoğlu 

Üye 
Balıkesir Senatörü 

H. Oğuzbeyoğlu 

Tabiî Senatör 
M. Yurdakuler 

Adalet Komisyonu raporu 
Millet Meclîsi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. 1/671 
Karar İVo. 87 

13 . 7 . 1964 

Yüksek Başkanlığa 

«Millî Müdafaay'a ıhiyan'ejt suçumdan mlüejbfbet ıhapise hükümlü Alman uyruiklu Wilfrie!d Heav 
Becht hakkındaki hapis cezasının affına mütedair kanun tasarısı» Komisyonumuzun 
16 . 4 . 1964 toplantısında ilgili B&banıMk tömlsiMerin'in iişitiralkilyle tieıtlkik ve müfoalkere edildi : 

(Dilcikçe Karma Kamisıyamınun gerefkiçesimide açıikaa belirttiği ve ilgili Balkanlılk temsilcisinin de 
aıynı glorüişe iştiraik ettikleri giibi tasarının Ikanıınlaişlnıaısı, ilki memleket arasımda gföniden ıgüne 
arıtmia'kitia alian ikltisudi ve siyasi dostluğun kuvvetlDenımeısiine yardım edeceği kanaatine varan Kfo-
ımlslytonumuz talsaırıyı genel 'Oİ'aralk kabul e!tmiş#ilr. 

Ancaık kanun tekniği Ibalkıimımdan yenliden tedvin eldilerelk, tasarlıdan Ibelklenen galyenin taüıaik-
'kulku Ibaikımından T. C. Kanununun 101 nıci mıalddeisMn ulyguilmmıaınaısına mlüteldair 1 nci madde
sine îikinıci bir fılkra efelenmişltir. 

Çünkü bu fıkra eklenmediği takdirde mahkûm af ile ceza evinden tahliye edildiğinde. 3 sene da
ha Türkiye'de emniyeti umumiye nezareti altında bulunmak zorunda kalacaktır. 

Eklenen ikinci fıkra bu mahzuru ortadan kaldıracaktır. 
Diğer maddeler aynen kabul edilmiştir. 
Yüce Meclisin tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı Başkanvekili 
İstanbul Kars 

/. 11. Tekinel K. Kaya 

Sözcü 
İzmir 

M. Uyar 

Kâtip 
Mardin 

T. Oğuz 

Çanakkale 
B. Arat 

İmzada bulunamadı 

Kayseri 
A. H. Araş 

Kırklareli 
A. Altuğ 

Tekirdağ 
T. Kut 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 741 ) 



DİLEKÇE KARMA KOMİSYONU METNÎ 

Lodwick Karioğlu 1924 doğumlu Alman uyruklu 
W ilfried'Herbrecht'in hükümlü bulunduğu 

cezanın affı hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millî Müdafaaya hıyanet su
çundan, Ankara Garnizon Komutanlığı Siyasi 
Makemesinin 24 Eylül 1957 tarih ve 957/55 
esas 957/16 ilâm sayılı hükmü ile müebbet ha
pis cezasına mahkûm edilen Alman uyruklu 
Wilferied Herbrecht'in hükümlü bulunduğu 
hapis cezasının henüz infaz edilmiyen kısmı 
kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

ADALET KOMİSYONUNUN DEĞJjŞiTİRlŞÎ 

Alman uyruklu Wilfried Herbrecht'in geri 
kalan cezasının affı hakkında Kamun 

MADDE 1. — Millî Müdafaaya hıyanet su
çundan müebbet hapse hükümlü Almanya'nın 
Dortmund şehrinde Klara Hil'den doğma, Al
man tabiiyetinden Lodwick Karioğlu, 1924 do
ğumlu Wilfried Herberoht'nin, Ankara Garni
zon Kumandanlığı Siyasi Mahkemesinin 24 Ey
lül 1957 tarihli esas 1957/55, karar 1957/16 ve 
Askerî Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 9 Ara
lık 1957 tarih ve esas 1957/3912, karar 
1957/3658 sayılı ilâmiyle hükümlü bulunduğu 
müebbet hapis cezasının geri kalan kışımı affe-
dihniştir. 

Adı geçen hakkında Türk Ceza Kanununun 
101 nci maddesi hükmü uygulanmaz. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet ve Millî 
Savunma Bakanları yürütür. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 741 ) 



Dönem : 1 
Toplantı : 4 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 

Devlet personeli meslek teşekkülleri kanun tasarısının Millet Mecli
since benimsenrcıiyen maddeleri hakkında Karma Komisyon raporu 
ile Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon 

metinleri (Millet Meclisi 1/546; Cumhuriyet Senatosu 1/434) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 561) 

Türkiye Büyük Millet Meclİ3İ Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Karma Komisyonu 12 . 5 . 1965 

Esas : 1/546 • • . . . . . 
Karar No. : 2 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Devlet personeli meslek teşekkülleri kanunu tasarısının Cumhuriyet Senatosu ile Millet Mec
lisi arasındaki ihtilaflı maddelerini tedvin etmek üzere Anayasanın 92 nei maddesi gereğince 
kurulan Karma Komisyonumuz, 12 Mayıs 1965 günkü Birleşiminde söz konusu maddeleri, Hükü
met adına Devlet Personel Heyeti Başkanının huzurunda incelemiş ve aşağıdaki hususları karar
laştırmıştır : 

1. Karma Komisyonumuz, en yüksek idari kademeleri işgal eden memurlar bakımından 
Devlet personel sendikaları- içinde yer almaları mahzurlu olanları tesbit ederken, müsteşarların, 
müsteşar yardımcılarının ve bütün kamu sektöründe yer alan genel müdürlerin bu sendikalar 
karşısında Devleti temsil durumunda olduklarını sarahatle tesbit eylemiştir. Bunların yanısıra, 
genel müdür yardımcıları bakımından genel bütçeye dâhil dairelerdeki genel müdür yardımcıları 
için böyle bir halin mevcudolmadığmda, Karma Komisyonumuzda Hükümetin de iştirakiyle tam 
mutabakat hâsıl olmuştur. Ancak, katma bütçeli dairelerle Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ve özel 
kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan banka ve teşekküllerdeki genel 
müdür yardımcılarının durumunun genel bütçeye dâhil dairelerdeki müsteşar yardımcıları ve ge
nel müdürlerden farklı olmadığını müşahede ederek bunları da sendika üyeliği dışında tutmayı 
uygun görmüştür. 

Karma Komisyonumuz, Sayıştay üyeleri, savcıları, raportörleri ve denetçileri hakkında Millet 
Meclisi Geçici Komisyonunun 31 Mart 1965 tarihli, esas No. 1/546 ve karar No. : 7 sayılı (Millet 
Meclisi Sıra Sayısı : 543 e 1 nci ek) raporundaki mülâhazalarla tamamiyle mutabık olup, bunlar 
hakkında sendikalara üye olma yasağının bir mesnedinin-de Sayıştaym Anayasa Mahkemesi gibi 
tarafsız bir Yüce Kurula üye seçmeye yetkili oluşu bulunduğunu tesbit eylemiştir. 

Karma Komisyonumuz, Dışişleri Bakanlığı memurları ile dış misyonlarda çalışan memurlar 
hakkında aynı Geçici Komisyonun mezkûr raporunda yer alan mütalâlarla aynen mutabakat ha
lindedir. 

Buna mukabil, Karma Komisyonumuz, bu maddenin Cumhuriyet Senatosu metninde 11 nci 
bend olarak yer alan hususla mutabık durumdadır ve bu hususta ela aynı Geçici Komisyonun 
mezkûr raporundaki mütalâalara, iltihak eylemektedir. 

543 e 9 nci ek 



— 2 — 
2. Karma*. ITomiayomımtız, 14 ncü madde bakımından Millet Meclisi metninin en uygun metin 

olduğu sonucuna' ulaşmıştır; Gerçekten, bu metinde1 «kararname» teriminin muhafazasının aynı 
Geçici Komisyonun mezkûr raporunda zikredilen faydaları sağladıktan başka, tasarının kcsinleş-
miş' diğer* madHeierinde yer alan «kararname»'" terimleri ile- mutabakata de- sağlıyaeağım; tesbit 
eylemiş bulunmaktadır. 

3i Karma Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca W nci' madde olarak kabul edilen metin
li» esas itibariyle' mutabık olmakla* beraber, Devlet personeli sendikalarının siyasetle iştigale yet
kili üyelerinin bu. sendikaların ve üst- teşekküllerinin' organlarından sadece^ genel kurullarında 
üye olabilmelerini; ancak, bununla beraber, bu genel kurulların başkanlık divanlarına seçileme-
melerini, hakkaniyetin ve bu sendikaların siyaset dışında tutma zaruretinin bağdaştırılması bakı
mından en uygun hal şekli olarak telâkki eylemiştir. 

4. Karma Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosu metninde 16 ncı ve Millet Meclisi metninde 
15 nci madde olarak yer alan ve kesinleşmiş maddelerin sayılarına göre nihai metinde 16 ncı 
madde olarak yer alması gereken madde metninde, aidat miktarının tahdidinin mahzurları ba
kımından yukarda atlı geçen Geçici Komisyonun mezkûr raporundaki mütalâalarla aynen muta
bıktır. Ayrıca, Karma Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosu metninin 1 nci bendinin (a) fıkra
sındaki tahdidin aynı metnin 2 nci bendiyle tenakuz halinde olduğu hususunu da tesbit eylemiş 
bulunmaktadır. 

5. Karma Komisyonumuz, iki Meclis arasındaki ihtilaflı maddeler hakkındaki metinleri 
yukardaki mülâhazalar muvacehesinde tedvin eylemiş olup, işbu raporunu, Genel Kurulda -Ana
yasanın 7 nci geçici maddesine tabi bir. tasarı; bahis konusu olduğundan - diğer bütün işlere tak-
dimen öncelikle müzakere edilmek üzere, Yüksek Başkanlığa sunar. 

TL B». M. ML Karma K^mtisyonm Başkanı Sözcü 
Çanakkale Senatörü İstanbul MilTetveülr 

2£ Mfâm C. Kırca 

Ru Rapor' KâtM İstanbul Senatörü 
Esfeişehir Milletvekili El Adali 

Ş. Âsbuzoğlu 
îimzada t)uiünatna,o!i 

M. Meclisi C S. Sayısı : 543 e 2 nci ek) 
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MÎTJıKE MKCJJSINÎN, KABUL. ETTİĞİ 

METlN 

Devlet Personeli Sendikaları Kanunu 

Yasaklamalar 

MADDE 7. — 1. Anayasa Mahkemesi üye
leri ve raportörleri, Yüksek Hâkimler Kurulu 
üyeleri ve raportörleri, hâkimler ve savcılar ile 
Danıştay üyeleri; kanunsözcüleri ve yardımcıları; 

2. Sayıştay üyeleri, savcıları; raportörleri 
ve denetçileri; 

3; Valiler, kaymakamlar, bucak müdürleri; 
4. Müsteşarlar ve genel müdürler ve yardım

cıları; 
5. 15 Temmuz 1963 tarihli- ve- 274 sayılr Sen

dikalar Kanununun 2 nci maddesinin' 1 nci ben
dinin 4 ncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydiyle 
askerî şahıslar ile-Millî Savunma Bakanlığı ve 
Millî Güvenlik Kurulu GeneF Sekreterliği me
murları; 

6; İS Temmuz 1963 tarihlî ve 274 sayılı Sen
dikalar Kanununun 2 nci maddesinin 1 nci ben
dinin 4 ncü fıkrası hükmü sakh kalmak kaydiyle 
Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Teş
kilâtı memurları; 

7. Millî îstihfoarat Teşkilâtı (Millî emniyet 
hizmeti) memurları; 

8: Kanuna göre silâh taşımaya ve zor kul-
lanmıya yetkili kamu hizmeti personeli; 

9. Dışişleri Bakanlığı memurları ve dış- miŝ  
yonlarda çalışan memurlar; 

10. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yönetim 
kurulu üyeleri; 

11. Din ve ibadet işlerinde çalışanlar; ve 
12. Devlet Personeli Dairesi memurları; 
Bu kanuna göre sendika kuramaz ve sendika

llara üyo olamazlar. 

Yasak faaliyetler 

MADDE 14. Devlet personeli teşekkülleri : 
a) Her hangi bir suretle siyasi' faaliyette bu

lunamazlar;, 
b) Siyasi partilerden veya onlara bağlı te

şekküllerden, 15 Temmuz 1963 tarihlî ve 274 sa
yılı Sendikalar Kanununa göre veya Esnaf ve 
Küçük sanatkârlar Kanunu gereğince kurulan 
veyahut kamu kurumu niteliğindeki meslek kuru
luşu; vasfını taşıyan işçi ve işveren meslekî teşek-
ktUlfecinden: her hangi ıbir surette-, mactöi yardım 

CUMHURİYET SENATOSUNUN 
ETTİĞİ METİN 

KABUL 

Devlet Personeli Sendikaları-Kanunu 

Yasaklamalar 

MADDE 7. — 1. Anayasa Mahkemesi üye
leri ve raportörleri,. Yüksek Hâkimler Kurulu 
üyeleri ve raportörleri, hâkimler ve savcılar ile 
Danıştay üyeleri,, kanunsözcüleri ve, yardımcıla
rı; 

2. Valiler, kaymakamlar, bucak, müdürleri; 
3». Müsteşarlar ve genel müdürler; 
4. 15 Temmuz 1963 tarihli, ve 274 sayılı Sen

dikalar Kanununun. 2 nci maddesinin 1 nci 
bendinin 4 neü fıkrası hükmü saklı kalmttk 
kaydiyle askerî şahıslar ile Millî Savunma Ba
kanlığı ve. Millî Güvenlik Kurulu Genel Sek
reterliği, memurları,; 

5. 15 Temmuz 1963, tarihli ve 274 sayılı 
Sendikalar Kanununun 2 nci maddesinin 1 nci 
bendinin 4- ncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaŷ -
liyle Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet 
Teşkilâtı- memurları; 

6. Millî İstihbarat Teşkilâtı. (Millî emniyet 
'üzmeti) memurları; 

7. Kanuna göre- silâh taşımaya? ve zor kuî-
lanmıya yetkili kamu hizmet personeli;: 

8. Dışişleri Bakanlığı; meslek memurları; 
9. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yönetim 

'nırulu üyeleri; 
10; Din ve ibadet işlerinde çalışanlar;; vo 
11., Devlet Personel Heyeti; 
Bu kanuna göre sendika kuramaz ve sendi-

balara üye: olamazlar. 

Yasak faaliyetler-

MADDE' 1*4. — Devlet personeli teşekkülle
ri 

a) Her hangi bir suretle siyasi faaliyette 
bulunamazlar; 

b) Siyasi partilerden veya onlara bağlı te
şekküllerden, 15 Temmuz 1963 tarihli ve 274 
".ayılı Sendikalar Kanununa göre veya Esnaf ve 
küçük sanatkârlar Kanunu gereğince kurulan 
veyahut kamu kurumu niteliğindeki meslek ku
ruluşu vasfını taşıyan işçi ve işveren meslekî te-

mMöcSd (Si Sayı** ; 543 9 2'nci efe) 



Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

kabul edemez; onlara maddi yardım yapamaz ve 
onların teşkilâtı içerisinde yer alamazlar; 

c) Bir siyasi partinin adı altında kurula
mazlar; 

d) Hiçbir siyasi teşekkülün leh veya aley
hinde her hangi bir davranışta bulunamazlar; 

e) Üyelerine doğum ve ölüm halindeki dinî 
törenler için gerekli sosyal yardımların yapılma
sından başka hiçbir dinî faaliyete girişemez ve 
katılamazlar; 

f) Grev teşebbüs ve faaliyetlerini destekle
yici davranışlarda bulunamazlar. 

g) Gelirlerini mevzuatın ve tüzüklerinin 
gösterdiği amaç ve haller dışında harcıyamazlar; 

lı) Organlarının toplantı ve çalışmalarını, 
bu kanunun 2 nci maddesinde yazılı kurumlara ay
rılmış yerlerde, çalışma saatleri dışında da olsa. 
yapamazlar; 

i) Devlet personeli hukukuna veya kamu 
hizmeti görevlilerine ilişkin mevzuatın uygulan
masına dair isteklerini açıklamak veya destekle
mek amaciyle açık yer toplantıları ve gösteri yü
rüyüşleri yapamazlar; 

j) Bakanlar Kurulundan bîr kararnamey
le izin alamadıkça dış kaynaklardan hiçbir suret
le yardım kabul edemezler; 

k) Bakanlar Kurulundan bir kararnamey
le izin alamadıkça milletlerarası teşekküllere ka
tılamazlar; 

Bu Kanunun 2 nci maddesine göre Devlet 
personeli sendikası kurabilecek veya bu sendiklara 
üye olabilecek kimselerin memurluk vasfını esas 
alarak kuracakları veya üye olabilecekleri der
nekler hakkında da ıbu madde de yazılı yasakla
malar uygulanır. 

Bu Kanunun 7 nci maddesinde yazılı Devlet 
personelinin memurluk vasfını esas alarak kura
cakları veya üye olabilecekleri dernekler, bu Ka
nunun 13 ncü maddesinin (f), (g), (h), (I), (m) 
(n) ve (o) bendlerinde gösterilenler dışında fa
aliyette bulunamazlar. 

M. Meclisi (S. 

4 — 
I Cumhuriyet Senatosunun kalbul ettiği metin 

pkküllcrinden her hangi bir suretle maddi yar-
I İmi kabul edemez, onlara maddi yardıım yapa-
I naz ve onların teşkilâtı içerisinde yer alamaz-
I 1ar; 
I c) Bir siyasi partinin adı altında kurula

mazlar; 
d) Hiçbir siyasi teşekkülün leh ve aleyhin-

| de her hangi bir davranışta bulunamazlar; 
e) Üyelerine doğum ve ölüm halindeki dinî 

I törenler için gerekli sosyal yardımların yapılma-
I -undan başka hiçbir dinî faaliyete girişemez ve 
j katılamazlar; 

f) Grev teşebbüs ve faaliyetlerini destekle-
/ici davranışlarda bulunamazlar; 

I g) Gelirlerini mevzuatın ve tüzüklerinin 
I gösterdiği amaç ve haller dışında harcıyamazlar; 

h) Organlarının toplantı ve çalışmalarım, 
bu kanunun 2 nci maddesinde yazılı kurumlara 
ayrılmış binalarda, çalışma saatleri dışında da 

I olsa, yapamazlar; 
I i) Devlet personeli hukukuna veya kamu 
I hizmeti görevlilerine ilişkin mevzuatın uygu-
I lanmasına dair isteklerini açıklamak veya des

teklemek amaciyle açık yer toplantıları ve gös
teri. yürüyüşleri yapamazlar; 

j) Bakanlar Kurulundan izin almadıkça 
dış kaynaklardan hiçbir suretle yardım kabul 
edemezler; 

t k) Bakanlar Kurulundan izin almadıkça 
milletlerarası teşekküllere katılamazlar. 

Bu kanunun 2 nci maddesine göre Dev'et 
personeli sendikası kurabilecek veya bu sendi
kalara üye olabilecek kimselerin memurluk vas
fını esas alarak kuracakları veya üye olabilecek
leri dernekler hakkında da bu maddede yazılı 
yasaklar uygulanır, 

I Bu kanunun 7 nci maddesinde yazılı Devlet 
personelinin memurluk vasfını esas alarak ku
racakları veya üye olabilecekleri dernekler, bu 
kanunun 13 ncü maddesinin (f), (g), (h), •)), 
(m), (n) ve (o) bendlerinde gösterilenler dışın
da faaliyette bulunamazlar. 

Organlarda görev alamıyacak olanlar 

MADDE 1.5. — Siyasi partilere kayıtlı olan 
Devlet personel teşekkülleri üyeleri bu teşekkül
lerin idare, temsil ve diğer organlarında göi'ev 

i alamazlar. 

Sayısı : 543e-2nciek) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin I 

Gelir ve mallar I 

MADDE 15. — 1. Devlet personeli teşek
küllerinin gelirleri : | 

a) Üyelerinden alacakları aidattan; i 
b) Mevzuata ve tüzüklerine göre yapafcile- [ 

çekleri faaliyetlerden doğan gelirlerden; ve j 
e) Bağışlardan ibarettir. | 
2. Bu teşekküller üyelerinin ödiyeceklori * 

aidat miktarı Cemiyetler Kanunundaki kayıtlar^ 
la bağlı olmaksızın, genel kurullarının karariyle • 
tesbit edilir. f 

3. Bu teşekküllerin bağış kabul etmeleri, I 
Bakanlar Kurulu kararnamesiyle sınırlandırıla
bilir veya yasaklanabilir. 

Vergi muaflığı; malların haczedüememesi 

MADDE 16. — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 
274 sayılı Sendikalar Kanununun 22 nci mad- [ 
desinin 4 ncü bendi ile işçi v© işveren sendikala- f 
rina ve bunların üst teşekküllerine tanınan hak- I 
lar, bu kanunda söz konusu Devlet personel te- t 
şekfeülîerine de tanınır. j 

Cumhuriyet Senatosunun kaibul ettiği metin 

Gelir ve mallar 

MADDE 16. — 1. Devlet personeli teşek
küllerinin gelirleri : 

a) Üyelerden alacakları aidattan; (bu aidat 
ayda 20 ve yılda 240 lirayı geçemez) 

b) Mevzuata ve tüzüklerine göre yapabile
cekleri faaliyetlerden doğan gelirlerden; ve 

c) Bağışlardan ibarettir. 
2. Bu teşekküller üyelerinin ödiyeceklcri 

aidat miktarı Cemiyetler Kanunundaki kayıtlar
la bağlı olmaksızın, genel kurullarının karariyle 
tesbit edilir. 

3. Bu teşekküllerin bağış kabul etmeleri, 
Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle sınırlandırı
labilir veya yasaklanabilir. 

& 3 f a & » (Su Sağrısı : 543 *2n«i<dfc) 



T. B. M. M. KARMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METlN 

Kanun başlığı — Kesinleşmiştir. 
MADDE .1. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 2. — kesinleşmiştir. \ 
MADDE 3. — Kesinleşmiştir. 

. MADDE 4. - - Kesinleşmiştir. 
MADDE 5. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 6. — Kesinleşmiştir. 
«Yasaklamalar. 

MADDE 7. — 1. Anayasa Mahkemesi Baş
kan ve üyeleri ve raportörleri, Yüksek Hâkim
ler Kurulu Başkan ve üyeleri ve raportörleri, 
hâkimler ve savcılar ile Danıştay Başkan ve üye
leri, kanunsözcüleri ve yardımcıları; 

2. Sayıştay üyeleri, savcıları, raportörleri 
ve denetçileri; 

3. Valiler, kaymakamlar ve bucak müdür
leri ; 

4. Müsteşarlar, müsteşar yardımcıları, genel 
müdürler ve katma bütçeli dairelerle kamu iktisa
di teşebbüslerinin ve özel kanunlarla veya özel ka
nunların yerdiği yetkiye dayanılarak kurulan 
banka ve teşekküllerin genel müdür yardımcı
ları ; 

5. 15 Temmuz 1963 tarihli ve 274 sayılı 
Sendikalar Kanununun 2 nci maddesinin 1 ııeî 
bendinin 4 neü fıkrası hükmü saklı kalmak 
kaydiyle askerî şahıslar ile Millî Savunma Ba
kanlığı ve Millî G-üvenlik Kurulu G^enel Sek
reterliği memurları; 

6. 15 Temmuz 1963 tarihli ve 274 sayılı 
Sendikalar Kanununun 2 nci maddesinin 1 nci 
ibendinin 4 neü fıkrası hükmü saklı kalmak 
kaydiyle Jandarma Genel Komutanlığı ve Em
niyet Teşkilâtı memurları; 

7. Millî istihbarat Teşkilâtı (Millî Emni
yet Hizmeti) memurları; 

8. Kanuna göre silâh taşımaya ve zor kul
lanmaya yetkili kamu hizmeti personeli; 

9. Dışişleri Bakanlığı memurları ve dış 
misyonlarda çalışan momurlar; 

10. (Yönetim Kurulundaki işçi temsilcisi
nin işçi sendikalarına üye olma hakkı saklı 

kalmak kaydiyle) kamu iktisadi teşebbüsleri
nin ve özel kanunlarla veya özel kânunların 
verdiği yetkiye dayanılarak kurulan banka ve 
teşekküllerin yönetim lçurulu üyeleri; 

11. Din ve ibadet işlerinde çalışanlar; ve 
12. Devlet personel heyeti başkan ve üye

leri, ••.-.' 
bu kanuna göre sendika kuramaz ve bu,kanu
na göre kurulan sendikalara üye olamazlar.» 

MADDE 8.— Kesinleşmiştir, • 
MADDE 9. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 10. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 11. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 12. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 13, — Kesinleşmiştir. 

MADDE 14, : - , T. B. M. M, Karma Komis
yonu Millet Meclisince kabul olunan •ımetni ay
nen teklif etmektedir. 

«Organlarda görev alamıyacak olanlar. 

MADDE 15. —' Devlet personel teşekkülle
ri mensuplarından siyasi partilere kayıtlı olan
lar, bu teşekküllerin organlarında ve yönetim, 
denetim ve temsil görevlerinde bulunamazlar 

Yukardaki fıkra hükmü, 'bu kimselerin, söz 
konusu teşekküllerin ve bu teşekküllerin şube
lerinin genel kurullarında üye olma hakkını 
ortadan kaldırmaz; ancak, bu kimseler, genel 
kurulların başkanlık divanlarına üye seçile
mezler.» 

MADDE 16. — T. B. M. M. Karma Komis
yonu Millet Meclisince kabul olunan metni ry-
nen teklif etmektedir. 

MADDE 17. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 18. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 19. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 20. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 21. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 22. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 23. — Kesinleşmiştir. 
GEÇlCl MADDE — Kesinleşmiştir. 
MADDE 24. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 25. — Kesinleşmiştir. 

ı » •• 

;M. Meclisi : :. ( &; Sayısı : 543 e 2 mi ek) 



Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayıs ı : 495 e 2 nc> ek 

ö z e l öğretim kurumları kanunu tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu 
Manisa Üyesi Ferit Alpifkender'in, Hususi eğitim ve öğretim mües
seseleri kanunu teklifi ve Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in, 
Âmme menfaatine hizmet gayesiyle kurulan dernekler tarafından 
açılan özel okul öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri hrkk nda kanun 
teklifi ile Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahîmoğlu ve 55 arkadaşı
nın, Amme menfaatine hizmet gayesiyle kurulan dernekler tarafın
dan açılan özel ckul öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri hekkında 
kanun teklifine dair Cumhuriyet SenatoFU Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikli ler hrkkında Millet Mec
lisi Geçici Komisyon raporu (Miüet Meclisi 1 539, 2 /581, 2/617, 
2 /618) (Cumhuriyet Senatörü 1/441) (Millet Meclisi S. Sayısı : 

495 e 2 nci ek) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 565) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 5 . 4 . 1965 

Kanun7ar ?rüdürlüğü 
Sayı : 1/441 - 4566 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Il-sri : 24 . 12 . 1965 gün ve 1/539 - 6811 - 391 İD sayılı yazınız : 
özer öğretim kurum1 arı kanunu tasarısınn Mil et Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet 

Senatosu Genel Kurulunun 2 . 4 . 1966 tarihli 6 ' nci Birleşiminde değişerek kabul edilmiştir. 
Ar:; ederim. 

Saygılarımla 
Enver Aka 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı 

NOT : Bu tasan Genel Kurulun 24 . 3 . 1965, 25 . 3 . 1965, 26 . 3 . 1965, 29 . 3 . 1965, 
30 . 3 . 1965, 31 . 3 . 1965, 1.4. 1965, 2.4. 1965 tarihli 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, ve 67 nci 
Birleşimlerinde görüşülmüştür. 

AÇIK OYA ARZ EDİLEN MADDELER : 

1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, İJ, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 25, 2Ch 31, 32, 36, 37, 42, 43, 45, 47, 
Geçici ve Tümü, 
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Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu -?v•->:. ^ i , '. : 24 . 5 . İ965 

Esas No. 1/539 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuz, Yüce Senatodan gelen özel öğretim kurumları Kanununda değiştirilen madde
lere ait 'metinler üzerinde görüşmeler yaptı: 

Yüce Senatonun maddeler üzerinde yaptığı değişiklikleri benimsedi ve bu yolda hazırlanan me
tin Millet Meclisinde müzakereye esas olmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyle arz olunur. 

Uecici Komisyon Başkanı Sözeü Kâtip 
Ankara Tunceli Aydın Adana 
M. Ete F. Ülkü Muhalefet şerhim eklidir //. Aksay 

§. Koç 

Muğla 
H. Boydur 

Muhalefet şerhi 

12 nci madde ile özel okulların açılma izni ile birlikte denkliğe sahibolmasını, Türk Eğitim sis
teminde dengesizlikler yaratacağı, geleneğimize aykırı düşeceği, 

13 ncü maddeyle, özel yüksek okulların imıtliıhanlarmın üniversiteler tarafından yapılmasını se
viye tâyin ve diploma dengesini sağlamak bakımından zaruri saydığım, madde buna aykırı geldi
ği için, 

2.1 nci maddenin son paragrafı, Devletin ağır masraflarla yetiştirdiği öğretmenleri en verimli 
devreye girdiği zaman, idarecilik verilmek suretiyle «maaşsız izinli sayılmaz» usulü ile özel okuMara 
devri, resmî okulların bu değerli öğretmenlerden mailırum kalmasına yol açmaktadır. Ayrıca 6 sa
at dışında özel okullarda idarecilik suretinde öğretmenin özel okula devri hükmü özel okulların 
devleti istismarı gilbi bir sonuç doğuracaktır. 

Bu üç noktadan kanuna muhalifim. 
24 . 5 . 1965 

Aydın MüleMrili 
M. Şükrü Koç 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 495 e 2 nci ek ) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTÎĞI METlN 

özel öğretim kurumlan kanunu tasarısı 

Tanım 

MADDE 1. — özel öğretim kurumları; Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler, özel hu-
kuk tüzel kişileri veya özel hukuk hükümlerine göre idare edilen tüzel kişiler tarafından açılan 
her derecedeki okullar, yabancılar tarafından açılmış bulunan öğretim kurumlan, haberleşmeyle 
öğretim yapan yerler, çeşitli kurslar, dershaneler, biçki - dikiş yurtları ve benzeri kurumlardır. 

Kurum açma izni ve şartlai't 

MADDE 3. — özel öğretim kurumu açabilmek için önce, «kurum açma izni alınır.» 
Bu izin Millî Eğitim Bakanlığınca usulüne göre verilir. 

MADDE 5. — Yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişiler, kendi adlarına veya Türkiye Cum
huriyeti uyruklu gerçek veya tüzel kişiler adına her ne suretle olursa olsun Türkiye'de yeniden 
özel öğretim kurumu açamazlar. 

Ancak bu kanun hükümlerine göre kurulmuş özel okullara, Türk Millî Eğitiminin amaçlarına 
uygun olarak çalışmak üzere öğretim elemanı ve ders araç ve gereçleri yardımında bulunabilirler. 

MADDE 6. — Yabancılar tarafından açılmış özel öğretim kurumlarının, kurucularının veya 
yetkililerinin arzusu ile, Türk kanunlarına göre kurulacak özel hukuk tüzel kişilerine veya Tür
kiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişilere devri ve bunlar tarafından işletilmeleri mümkündür. 

Bu takdirde, bu öğretim kurumlarının yönetim ve eğitim, öğretim özelliklerinden, korunması 
faydalı görülenler Millî Eğitim Bakanlığınca tesbit olunur. 

MADDE 7. — özel bir öğretim kurumu açacak veya açılmış bir kurumu devralacak olan 
gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişilerinin temsilcilerinde şu şartlar aranır : 

1. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahibolmak; 
2. Ağır hapsi gerektiren bir cürümden mutlak surette, şeref ve haysiyeti muhil bir suçtan 

veya kasti cürümden dolayı 6 ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm edilmemiş olmak; 
3. Kötü bir şöhrete sahip bulunmamak, 

MADDE 8. — özel öğretim kurumu açma izni belgesinin verilebilmesi için kurumun bina veya 
binalarının tapu veya sözleşme ile kurucunun tasarrufunda bulunduğunun, kullanılış maksatları
na her bakımdan uygun ve yeterli olduğunun ve belli bir öğrenci sayısı esas alınmak suretiyle, 
kurumun ihtiyacını karşılıyabileceğinin ilgili merciler tarafından kesin şekilde tesbit edilmiş bulun
ması gerekir. 

Yüksek dereceli okullar için birinci fıkraya dâhil Millî Eğitim Bakanlığı yetkisi, Millî Eğitim 
Bakanlığınca kendi teşkilâtına dâhil kurumlarla, lüzumu halinde üniversitelerden alınacak öğre
tim üyelerinden müteşekkil bir uzmanlar heyeti tarafından kullanılır. 

Bu heyete dâhil kişilere ifa edecekleri hizmetler için yönetmeliğine göre tâyin edilecek ücret
ler Millî Eğitim Bakanlığınca ödenir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 495 e 2 nci ek ) 
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CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL ETTÎĞÎ METİN 

özet öğretim kurumla*! kanunu tasarısı 

MADDE 1. — özel öğretim kurumları; Türki e Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler, özel hukuk 
tüzel kişileri veya özel hukuk hükümlerine göre idare edilen tüzel kişiler tarafından açılan her 
derecedeki okullar, haberleşme ile öğretim yapan verler, çeşitli kurslar, dershaneler, biçki - dikiş 
yurtları ve benzeri kurumlar ile yabancılar tara:ından açılmış bulunan öğretim kurumlarıdır. 

MADDE 3. — özel öğretim kurumu açabilmek için önce, «kurum açma izni alınır.» 
Bu izin Millî Eğitim Bakanlığınca usulüne gö e verilir. 
özel öğretim kurumu açma izninin verilebilme i için gerekli şartlar tüzükle belirtilir. 
özel öğrotim kurumları, Devletin ve diğer özel öğretim kurumlarının kullandıkları isim ve un

vanları her ne şekilde olursa olsun kullanamazlar. 

MADDE 5. — Yabancı uyruklu gerçek veya tü ;ol kişiler, kendi adlarına veya Türkiye Cumhu
riyeti uyruklu gerçek veya tüzel kişiler adına her ne suretle olursa olsun Türkiye'de yeniden özel 
öğretim kurumu açamazlar. 

Ancak, bu kanunun hükümlerine göre kurulmuş özel okullara, Türk Millî Eğitiminin amaçlarına 
uygun olarak çalışmak üzere ve Millî Eğitim Ba .anlığının izniyle, öğretim elemanı ve ders araç 
ve gereçleri yardımında bulunabilirler. 

MADDE 6. — Yabancılar tarafından açılmış özel öğretim kurumları, kurucularının veya yetki
lilerinin arzusu ile Millî Eğitim Bakanlığına dev'edilebilir. 

Bu takdirde bu öğretim kurumlarının yönetim, ojitim ve öğretim özelliklerinden, korunması fay
dalı görülenler Millî Eğitim Bakanlığınca tesbit olunur. 

MADDE 7. — özel bir öğretim kurumunu açan ak veya açılmış bir kurumu devralacak olan ger
çek kişilerle özel hukuk tüzel kişilerinin temsilci orinde şu şartlar aranır : 

1. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahibolnak, 
2. Ağır hapsi gerektiren veya yüz kızartıcı b'r suçtan mutlak surette, yahut kastî bir cürümden 

dolayı 6 ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkû *ı edilmemiş olmak, 
3. Ahiâkan kötü bir şöhrete sahip bulunmamak. 

MADDE 8. — özel öğretim kurumu açma izni bölgesinin verilebilmesi için : 
Kurumun bina veya binalarının tapu ile maliki veya sözleşme ile intifa hakkına sahibolduğu, kul

lanılış maksatlarına her bakımdan uygun ve yeter' olduğu ve belli bir öğrenci sayısı esas olmak 
suretiyle kurumun ihtiyacını karşihyabiloceği ilgili merciler tarafından teabit edilir. 

Millî Eğitim Bakanlığı birinci fıkrada kendisi 13 tanınan yetkiyi yüksek dereceli özel okullar 
için, kendi teşkilâtına dâhil kurumlarla lüzumu ha 'nde üniversitelerden alınacak öğretim üyelerin
den müteşekkil bir uzmanlar heyeti vasıtasiyle kuianır. 

Üniversite1 er Millî Eğitim Bakanlığınca istenen nitelikteki öğretim üyelerini usulüne göre seçerek 
Millî Eğitim Bakanına bildirir. 

M. Meclisi ("S. Sayısı : 495 e 2 nci ek ) 



Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Üniversiteler Millî Eğitim Bakanlığınca istenen nitelikte öğretim üyelerini usulüne göre tesbit 
ve Millî Eğitim Bakanının emrine hazır bulundurmakla ödevlidirler. 

Kurum açma izni belgesinin verilmesine esas teşkil eden hususlardan her hangi birinde deği
şiklik yapılması, açma iznini vermiş olan Millî Eğitim Bakanlığının onayına bağlıdır. 

MADDE 9. — Bir okula ait bina veya binalar içinde, iki ayrı kurucuya ait aynı veya farklı 
derece veya mahiyetlerde özel okul bulunamaz. Ancak aynı bina veya bina kısmı içinde gece ve 
gündüz devreleri zarfında ayrı ayrı kuruculara ait öğretim kurumları faaliyette bulunabilir. 

MADDE 10. — Bir özel Öğterim kurumunda öğretime başlıyabilmek için «öğretime başlama 
izni» alınır. Bu iznin, kurum açma izni belgesine sahip kurucuya Millî Eğitim Bakanlığınca veril
mesi aşağıdaki hususların yerine getirilmesine bağlıdır : 

1. Kuruma ait ders, araç ve gereçleriyle lâboratuvarlarm ve kitaplığın maksat ve ihtiyaca ye
terli görüldüğü kesin teftiş raporuna veya yüksek dereceli okullar için 8 nci maddede yazılı uz
man heyeti raporuna bağlamak; 

2. Kuramını yönetici, öğretmen ve hizmetlileri sayı ve nitelikleri yönünden uygun bulunmak 
ve bu kurumda çalışacakları hususu usulüne göre belgelendirilmiş olmak; 

.1. Kurumun yönetmelikleri ile müfredat programı Bakanlıkça incelenip onanmış olmak. 
öğretime başlama izni almadıkça, kurum öğrenci kaydı yapamaz. 

Denklik Ve .şartları - Denkliğin kaldırılması 

MADDE 12. — tik veya orta dereceli özel bir öğretim kurumunun emsali resmî öğretim kurum
larına denkliği, Millî Eğitim Bakanlığınca aşağıdaki esaslar dâhilinde onanır : 

Bir okulun, mevcut sınıf veya sınıflarının denkliğinin onanması, bir öğretim yılı içindeki ça
lışmalarının en az iki teftiş raponma istinaden müspet olduğuna; Millî Eğitim Bakanlığınca ka
naat getirilerek karar verilmesiyle mümkündür. 

İlkokullar ile orta dereceli okulların birinci ve ikinci devrelerinin diploma sınıflarına denklik 
verilebilmesi için, ilk ve ara sınıflarının denkliği, önceki öğretim yıllarında onanmış olmalıdır. 

Denkliği tanınan özel okulların bitirme imtihanlarını yapmakla görevli imtihan komisyonların
da Millî Eğitim Bakanlığı lüzum gördüğü takdirde emsali resmî okul öğretmenlerini de görevlen
direbilir. 

İlkokullar ve orta dereceli okulların birinci ve ikinci devreleri, denklik onanma işleminde ayrı 
bütünler sayılır. 

Okulların denklik teftişlerinde eğitim, öğretim ve yönetim faaliyetleri bir arada incelenir. 

MADDE 13. — İlk veya orta dereceli özel bir okulun denkliğine esas olan şart ve özellikle
rini kaybettiği teftiş ve denetleme sonucunda tesbit edildiği takdirde kurumun denkliği Millî Eği
tim. Bakanlığınca kaldırılır. 

MADDE 14. — Yüksek dereceli özel okullarde her yıl teorik ve pratik derslerin imtihanları 
Millî Eğitim Bakanlığınca yaptırılır. 

İmtihan kurulları, biri dersin öğretmeni olmak üzere ilgili özel okulda görevi bulunmıyan 
üniversite öğretim üyeleri veya resmî yüksek okul öğretmenleri arasından seçilecek iki üye ile bir
likte üç üyeden kuruluı 

İmtihan kurullarına katılacak üniversite veya bilimsel özerkliğe sahip yüksek okul öğretim 
üyeleri, Millî Eğitim Bakanının istemesi üzerine ilgili fakülte veya yüksek okullarca, usulüne gö
re seçilir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 495 e 2 nci e(k ) 



Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin 

Bu heyete dâhil kişilere ifa edecekleri hizmetler için j'önetmeliğine göre tâyin edilecek ücretler 
Millî Eğitim Bakanlığınca ödenir. 

Kurum açma izni belgecinin verilmesine esas teşkil eden hususlardan her hangi birinde değişiklik 
yapılması, Millî Eğitim Bakanının onayına bağlıdır. 

MADDE 9. — özel öğretim kurumlarına ait bina veya binalar içinde, aynı kurucuya ait farklı 
mahiyetlerde ve iki ayrı kurucuya ait aynı veya farklı derece veya mahiyetlerde özel okul bulu
namaz. 

MADDE 10. — Bir özel öğretim kurumunda öğretime bağlıyabilmek için (öğretime başlama 
izni) alınır. Bu iznin, 'kurum açma izni belgesine sahip kurucuya Millî Eğitim Bakanlığınca veril
mesi aşağıdaki hulusların yerine getirilmesine bağlıdır ; 

1. Kurama ait ders araç ve .gereçleriyle, lab'oratu varların, kitaplığın ve beden eğitimi imfkânla-
nnın maksat ve ihtiyaca yeterli görül'düğü kesin teftiş raporuna veya yüksek dereceli okullar için 
9 ncu maddede yazılı uzman heyeti raporuna bağlamak; 

2. Kurumun yönetici, öğretmen ve hizmetlileri sayı ve nitelikleri yönünden uygun bulunmak ve 
bu kurumda çalışacakları hususu usulüne göre belgelendirilmiş olmak, 

3. Kurumu yönet/melifcleriyle müfredat programı bakanlıkça incelenip onanmış olmak, 
öğretime başlama izni almadıkça, kurum öğrenci kaydı yapamaz. 

MADDE 12. — Evvelce açılma izni verilmiş olup 8 nci ve 10 ncu maddelerdeki şartları tamam-
lıyarak öğretime başlama izni için müracaat eden ilk ve orta dereceli okulların denkliği, öğretime 
başlama izni ile birlikte tanınır. 

İlkokullarla orta dereceli okulların 1 nci ve 2 nci devreleri ayrı bütünler olarak kabul edilir. 
Bakanlıkça, öğretim, eğitim veya yönetim bakımından, özel yönetmeliğine göre veya lüzum görü

lecek hallerde yaptırılacak teftiş sonucunda, çalışmaları ve durumu yeterli görülmiyen okullar bu 
hususta uyarılır. Mütaakıben yaptırılan teftişte durumunu düzeltmediği anlaşılan okulların denk
liği kaldırılır. Ertesi yıl yaptırılacak teftişte de çalışmalarının yeterli olmadığı tesbit olunan okul
lar ders yılı sonunda kapatılır. Bu halde o yılki imtihanlar bakanlıkça özel olarak yaptırılır. 

MADDE 13. —- Yüksek dereceli Özel okullarda diplomaya esas olan teorik ve pratik derslerin im
tihanları Millî Eğitim Bakanlığınca yaptırılır. 

İmtihan kurulları birisi dersin öğretmeni olmak üzere ilgili özel okulda görevi bulunmıyan vo 
o dersin üniversitedeki öğretim üyeleri veya yine o dersin resmî yüksek okuldaki Öğretmenleri 
arasından seçilecek 2 üye ile birlikte ?> üyeden kurulur ve imtihanlar üniversitenin veya resmî 
yüksek okulun usulüne göre yapılır. 

İmtihan kurullarına katılacak üniversite veya bilimsel özerkliğe sahip yüksek okul öğretim 
üyeleri, Millî Eğitim Bakanının istemesi üzerine ilgili fakülte veya yüksek okullarca, usulüne 
göre seçilir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 495 e 2 nci ek ) 
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tmtihan kurulu üyelerinden okulun mensubu olmıyanlara verilecek ücret Millî Eğitim Bakanlı
ğınca tesbit olunur ve ilgili özel öğretim kurumunca ödenir. 

İmtihanların hangi derslerden olduğu, ne zaman ve ne şekilde yapılacağı her özel yüksek öğre
tim kurumunun yönetmeliğinde gösterilir. 

Açma ve öğretime başlama izinlerinin kaldırılması 
*> 

MADDE 15. — Kurum açma izni belgesini alıp da, Mi'iî Eğitim Bakanlığınca kabul edilen 
bir ımazerete dayanmaksızın, iki yıl içinde öğrenme 'başlama iznini alımıyam kurtıcunuın kurum 
açma izni geri -alınır. 

Kurumum, öğretime başlama iznini aldığı ta ihten itibaren bir yııl içinde Ml'Hî Eğitim Ba
kanlığınca kabul edilen bir mazerete dayanmak I'JZIM açılmadığı veya atılışından sonra mazeret
siz olarak süreli şekilde bir yıl 'kapalı .bulundu ;u veya Millî Eğitim Bakanlığının izni olmak
sızın açılış maiksadınm başka .maksatlarla da kuliaınaldığı tesbit edildiği takdirde açıma ve öğ
retime başlama izinleri kaldırılır. 

Kurumun kapanması ve kapatılması 

MADDE 16. — Kanun, tüzük ve yönetmeliklere veya umumi emirlere aykırı hareketi veya 
aykırı harekette ısrarı tesbit edilen özel öğretiım kurumu, hareıketinLin ağırlıık derecesine göre, ge
çici veya sürekli olarak Millî Eğitim Bakanılığınaa kapatılabilir. 

MADDE 17. — özei bir okulun k;urueusu, haleli sebep göstermek, akuılun yönetici öğretmen 
ve öğrencilerine üç ay önce yazulı olaraık ihbarda buluıumaık şartiyle öğretim yiılı sonunda okulunu 
Millî Eğitim Bakanlığının izni ile kapatılabilir. 

Milılî Eğitim Bakanlığından kapatma izni almaksızın veya yukarda yazılı kapatma şarth-
n/nıa uymaksızın okullunu kapatmış olan kurucuya tekrar özel bir öğretim kurumu açma izni 
verilemez. 

MADDE 18. — Kapanan veya kapatılan kuru n mühürlerini, yönetici, öğretmen ve öğrenci
lerle ügili bütün defterlerini, dosyalarını ve dijer evrakını iigili va'liliğe devir ve teslim etme
ye mecburdur. Devir ve teslimden kaçınan veya bu görevi savsryan kurucu veya temsilcileri 
hakkında Türk Ceza Kanununa göre işlem yapıl.ırakla beraber, 17 nci maddenin son fıkrası hük
mü de ayrıca uygulanır. 

MADDE 19. — Açma, öğretime başlama izinlerinin verilmesi, denkliğin onanması veya kal-
dın'ıması, kurumun kapanması veya kapatılması ile ilgili kararlar Millî Eğitim Bakanlığınca 
ve Bakaınılık'ça uygun görülecek şekilde ilgili öğ/etim kurumu tarafından ilân olunur. 

Kurum bina ve tesisleri 

MADDE 20. — özel öğretim kurumlarının yerleri, binaları, tesis ve müştemilâtı ile ilgili stan
dartlar, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım,tmar ve İskân bakanlıklarının mütalâları alın
mak suretiyle Milli Eğitim Bakanlığınca tesbit ve ilân olunur. 

MADDE 21. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce yabancılar tarafından açılmış bu
lunan özel öğretim kurumlarının binaları geniş'etilemez, çoğaltılamaz, şuıbeleri açılamaz; bu 
kurumların mevcut binalarının yerlerine kaim olımak üzere ba§ka yerde binalar her hangi bir 
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İmtihan kurulu üyelerinden okulun mensubu olmıyanlâra verilecek ücret Millî Eğitim Bakan
lığınca tesbit olunur ve ilgili özel öğretim kurumunca ödenir. 

imtihanların hangi derslerden olduğu, ne zaman ve ne şekilde yapılacağı her özel yüksek 
öğretim kurumunun yönetmeliğinde gösterilir. 

İmtihan haklan ve askerlik durumları bakımından özel yüksek okul öğrencilerine, resmî yük
sek okul öğrencileri gibi işlem yapılır. 

MADDE 14. — Kurum açma izni belgesini alıp da 3 yıl içinde öğretime başlama iznini al-
mıyan kurucunun kurum açma izni geri alınır. 

Öğretime başlama izni almış olan bir kurum, iki yıl içinde fiilen öğretime başlamazsa veya 
fiilen Öğretime başladıktan sonra öğretime ara verirse veya iznin açılış maksadından başka mak
satlarla kullanıldığı teftiş raporiyle sabit olursa öğretime başlama izni geri alınır. 

MADDE 15. — Kanun, tüzük ve yönetmeliklere veya umumi emirlere aykırı hareketi veya aykırı 
harekette ısrarı tesbit edilen özel öğretim kurumu, hareketinin ağırlık derecesine göre, geçici veya 
sürekli olarak Millî Eğitim Bakanlığınca kapatılabilir. 

MADDE 16. — özel bir okulun kurucusu bakanlığa, yönetici, öğretmen ve öğrencilere en az üç 
ay önce yazılı olarak bildirmek şartiyle ve ancak Öğretim yılı sonunda okulunu kapatabilir. 

Bunun dışında bir özel okul kurucusu tarafından öğretim yılı içinde hiçbir şekilde kapatılamaz. 
Yukardaki şartlara uymadan okulunu kapatan bir kurucuya tekrar bir özel okul açma veya ortak 

olma izni verilemez, öğrenci velilerinin kurucular aleyhine umumi hükümlere göre açacakları dâva
lar saklı kalmak şartı ile ayrıca kurucu, öğrencilerden o yıl için aldığı taksitleri aynen iade eder. 

MADDE 17. — Kapanan veya kapatılan kurum, mühürlerini, yönetici öğretmen ve öğrencilerle 
ilgili bütün defterlerini, dosyalarını ve diğer evrakını ilgili valiliğe devir ve teslim etmeye mecbur
dur. Devir ve teslimden kaçınan veya bu görevi savsaklıyan kurucu veya temsilcileri hakkında 
Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesiyle birlikto bu kanunun 16 ncı maddesinin 3 ncü fıkrası da 
uygulanır. 

MADDE 18. — Açma ve öğretime başlama izinlerinin verilmesi, kurumun kapanma veya kapatıl
ması veya denkliğinin kaldırılması ile ilgili kararlar Millî Eğitim Bakanlığınca ve ilgili öğretim ku
rumu tarafından Bakanlıkça uygun görülecek şekilde ilân olunur. 

MADDE 19. — Özel öğretim kurumlarının yerleri, binaları, tesis ve müştemilâtı ile ilgili stan
dartlar, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım, İmar ve İskân bakanlıklarının mütalâaları alınmak 
suretiyle Millî Eğitim Bakanlığınca tesbit ve ilân olunur. 

MADDE 20. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yabancılar tarafından açılmış bu
lunan özel öğretim kurumlarının binaları genişletilemez, çoğaltılamaz, şubeleri açılamaz; bu kurum-
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»uretle mülik ©dinileımıeız veya kiraLaınamıaız. Mevcut binıalların yerinde yeniden biraa inşa ettiril* 
mıesi, Millî EğMm RaikıaaılrLğınm (teklifi ürerine Baikaımlaır Kurulunun. kararı ile ollur. 

Mevcut binaılıarda, îhtâyıajç haMnde yaıpıüıaeak tadilât, Millî Eğitim Baıkaınlığınnn iznine bağlı
dır. 

Yönetim ve öğretim üyelerinin atanması 

MADDE '22. — özel öğretim kuıruımi&ranıd& yönetim, eğitim- ve öğretimim, aısıi görevi bu ku
rumlarda olan yönetici ve öğretmenlerle yüırüıtülmesi esastır. 

Herr derece ve tipteki özel öğretim kuruımlarıının yöneticilik ve öğretmenıliMerinde, en az 
dentgi resmî öğretim Ikturum'larıoıını yöneticilik veya öğretmenliklerine atanabilmek için gerekli 
nitelik ve §ıar#arı taşiiynlar 'görevlendirilebilir. 

Bu esasa göre, okulliarraı özellMeri ,göz önünde tuttularaik yönetici ve öğretmenlerinde aıran'-
laoalk nitelik ve şartlar ylöneıtaelükrte .belirttt'lir. 

îhtiyaıç halinde, esas götreıvi resmî yönetinı kurıiımıLarmda olan öğretmenlere, aylığı karşılı
ğında okutmakla yükümdü olduğu ders -saatlerine halel igelmenıek üzere yetlkili ımercileırin mu>-
variiaik&tiyle, özel öğretim kuruımlıara'nda ücretle ek ders veya yöneticilik görevi verilebilir. 

Resmî okul öğretmeni olup da kendilerine özel okullarda müdürlük veya mıüdür yardım
cılığı gibi yönetim görevleri verilmiş bulunan öğretmenler, resmî okullarında okutmakla yükümlü 
oldukları ders saati bakımından, resmî okul müdür veya müdür yardımcılarına uygulanan esas
lara tabidirler. 

MADDE 28. -*- Her özel öğretim kurumu Millî Eğitim Bakanlığına karşı sorumlu bir müdür 
tarafından yönetilir. Bir kimse birden fazla kurumun kurucusu olabilir; fakat müdürü olamaz. 

Gerekli vasıfları taşıyan kurucu kurumun müdürü de olabilir. Üzerinde müdürlük görevi bu-
lunmıyan kurucu veya kurucular temsilcisi kurumun eğitim ve öğretimine ve bunlarla ilgili yöne
tim işlerine karışamaz. 

MADDE 24. T— özel öğretim kurumlarının müdürleri, kurucuları tarafından; diğer yönetici ve 
Öğretmenleri genel olarak müdürleri tarafından seçilir ve istihdamları 22 "nci maddenin şartları 
bakımından Millî Eğitim Bakanlığının iznine sunulur. 

Millî Eğitim Bakanlığının iznine sunulmadan önce, müdür diğer yönetici ve öğretmenler işe 
başlatılamazlar. 

îzin talebini, Millî Eğitim Bakanlığının reddinin tebliğ edildiği günden itibaren de vazife gör-
dürülemezler. 

MADDE 25. — Türkçeden başka dille öğretim yapan ve yabancılar tarafından açılmış bulunan 
özel okullar müdürleri bu okulların Türkçe veya Türkçe kültür dersleri öğretmenlerinden birini 
müdür başyardımcısı olarak tâyin ve işe başlatılmasına müsaade edilmesi hususunu Millî Eğitim 
Bakanlığına bildirir. 

Bu atamayı uyarmaya rağmen bir ay içinde yapmıyan veya bildirmiyen okulların müdür baş
yardımcılarını Türkçe ve Türkçe kültür dersleri öğretmenleri arasından Millî Eğitim Bakanlığı 
seçer ve işe başlatır. 
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İarın mevcut binalarının yerine kaim olmak üzere yeniden binalar inşa edilemez, her hangi bir su
retle mülk edinilemez veya kiralanamaz. 

Mevcut binalarda ihtiyaç halinde yapılacak tamirat Millî Eğitim Bakanlığının iznine bağlıdır. 

MADDE 2i. — özel öğretim kurumlarında yönetim, eğitim ve Öğretimin, asıl görevi bu ku
rumlarda olan yönetici ve öğretmenlerle yürütülmesi esastır. 

Her derece ve tipteki özel öğretim kurumlarının yöneticilik ve öğretmenliklerinde , en az dengi 
reemî öğretim kurumlarının yöneticilik veya öğretmenliklerine atanabilmek için gerekli nitelik ve 
şartları taşıyanlar görevlendirilebilir. 

Bu esasa göre, okulların özellikleri göz önünde tutularak yönetici ve öğretmenlerinde aranılacak 
nitelik ve şartlar yönetmelikte 'belirtilir. 

ihtiyaç halinde, esas görevi resmî öğretim kurumlarında olan öğretim elemanlarına, aylığı kar
şılığında okutmakla yükümlü olduğu ders saatlerine halel gelmemek ve resmî öğretim kurumlarında 
okuttukları ders saatlerinin yarısını geçmemek üzere, yetkili mercilerin izni ile özel öğretim ku
rumlarında ücretle ders verilebilir. 

Ancak, bu kanunun yürürlüğe girişinden sonra, veya bir özel okulun kuruluşundan itibaren 5 
yıl içinde öğretmen yetiştirmek üzere gerekli tedbirler de alınmak suretiyle, mevcut 'kadronun en a/ 
üçte birinin esas görevi bu okullarda olan öğretmenler tarafından kurulması zorunludur. 

Resmî öğretim kurumlarında öğretim elemanı iken, yetkili mercilerin izni ile özel öğretim ku
rumlarında yöneticilikle görevlendirilenlerin kendi kurumları ile ilişikleri kesilir. Bunlar özel öğre
tim kurumlarında çalıştıkları sürece maaşsız izinli sayılırlar. Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren, bir özel öğretim kurumu, için bu yoldan yönetici görevlendirilmesi üç yılı geçemiyeeeği 
gibi, bir öğretim elemanı da bu şekilde üe yıldan fazla maaşsız izinli sayılmaz. 

MADDE 22. — Her özel öğretim kurumu Millî Eğitim Bakanlığına karşı sorumlu bir müdür 
tarafından yönetilir. Bir kimse birden fazla kurumun kurucusu olabilir; fakat müdürü olamaz. 

Gerekli vasıfları taşıyan kurucu kurumun müdürü de olabilir. Üzerinde müdürlük görevi bu-
lunmıyan kurucu veya kurucular temssilcLsi kurumun eğitim ve öğretimine ve bunlarla ilgili yöne
tim işlerine karışamaz. 

MADDE 23. — özel öğretim kuraımlarının müdürleri, kurucuları tarafından; diğer yönetici ve 
öğretmenleri genel olarak müdürleri tarafından seçilir ve istihdamları 22 nci maddenin şartları 
bakımından Millî Eğitim Bakanlığının iznine sunulur. 

Millî Eğitim Bakanlığının iznine sunulmadan önce, müdür diğer yönetici ve öğretmenler işe 
baglatıiamaz'lar. 

izin 'talefbini, Millî Eğitim Bakanlığının reddinin tebliğ edildiği günden itibaren de vazife gör
dü rüiemezler. 

MADDE 24. — Türkçeden 'başka dille Öğretini yapan ve yabancılar tarafından açılmış »bulunan 
özel okullar müdürleri bu okulların Türkçe veya Türkçe kültür dersleri öğretmenlerinden birini 
müdür başyardımcısı olaraJk tâyin ve işe 'başlatılmasına müsaade edilmesi hususunu Millî Eğitim 
Bakanlığına bildirir. 

Bu atamayı uyarmaya rağmen bir ay içinde yapmıyan veya bildirmiyen okulların müdür baş
yardımcılarını Türkçe ve Türkçe kültür dersleri öğretmenleri arasından Millî Eğitim Bakanlığı 
seçer ve işe başlatır. 
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MADDE 26. — Bu kanunun yayımı tarihinde mevcudolup 23 Ağustos 1923 tarih ve 340 sayılı 
Kanuna bağlı andlaşmanın 40 ve 41 nci maddeleriyle ilgisi bulunan oıkuüarın özellik göstermesi 
gereken hususları tüzükle tesbit edilir. 

Tüzük, ilgili memleketlerin bu konulardaki mevzuat ve uygulamaları dikkate alınmak sure
tiyle hazırlanır. Tüzükte belirtilmiyen hususlarda resmî okullar mevzuatı uygulanır. 

Bu okullarda yalnız Türk vatandaşlarının çocukları okuyabilirler. 

Yönetim ve eğitim - öğretim 

MADDE 27. — özel okullarda yönetim ve eğitim, öğretim aynı derecedeki Devlet okulları 
ile erişilmek istenen seviyeye göre düzenlenir, özel öğretim kurumlarının yönetmelikleri ve 
müfredat programları Millî Eğitim Bakanlığınca onanır. 

MADDE 28. — özel öğretim kurumları, eğitim, öğretim ve yönetim bakımlarından bu kamın
la ve kurumlarla ilgili olarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle tesbit edilen esaslar içinde 
Millî Eğitim Bakanlığınca lüzum görülecek tedbirleri, alırlar. Bakanlık bu tedbirlerin yerine ge
tirilmesini belirli bir süreye bağlı tutabilir. 

MADDE 29. — Bir özel okula alınabilecek yabancı uyruklu öğrenciler sayısı, o okulda oku
yan Türk vatandaşı öğrencilerin yüzde yirmisini aşmamak kaydiyle, Millî Eğitim Bakanlığınca 
tâyin olunur. 

MADDE 30. — özel öğretim kurumlarında okutulacak olan ders kitapları ile her türlü yar
dımcı kitapların ve kullanılacak araçların seçilmesi, resmî okullarda uygulanan usuller dairesin
de, Millî Eğitim Bakanlığının iznine bağlıdır. 

MADDE 31. — özel öğretim kurumları ilân ve reklâmlarının birer örneğini ilgili valiliğe ver
meye mecburdurlar. Kurumlar, ilân ve reklâmlarında gerçeğe aykırı beyanlarda bulunamazlar. 

öğrenci ücretleri 

MADDE 32. — özel öğretim kurumları ücretlerinin hangi esaslara göre tesbit ve tâyin oluna
cağı tüzükle belirtilir. 

özel öğretim kurumlarının öğrencilerinden alacakları ücreti artırabilmeleri öğretim yılı sonun
dan en az 6 ay önce yeni tarifelerini ilân etmeleri ile mümkündür. 

Haklı sebepler meveudolduğu takdirde, Millî Eğitim Bakanlığının müsaadesi ile ücretlerin ar
tırılması bu hüküm dışında da yapılabilir. 

Yönetici ve öğretmen haîdarı 

MADDE 33. — özel okullarda çalışan müdür, diğer yönetici ve öğretmenleri ile bu kurumla
rın kurucuları veya kurucular temsilcileri arasında hizmet akdi en az bir yıl süreli olmak kay
diyle yazılı olarak yapılır. Yazılı sözleşmede görevin çeşidi, süresi, ders sayısı, aylık ücret veya 
ders saati başına verilecek ücret miktarı, terfi süreleri zam nisbetleri ve sözleşmenin uzatılması 
ve fesih şartları belirtilir. 

Bu şartlarda değişiklik ancak yeni bir sözleşme ile olur. Asıl görevi özel öğretim kurumların
da olan yönetici ve öğretmenlerle yapılacak sözleşmeler aylık ücret esasına göre düzenlenir. 

Bu sözleşmelerde ilgililerin ihtiyari veya mecburi sosyal sigorta bağlantı ve yardımlarından 
faydalanma imkânlarını kısıtlayıcı, tehlikeye düşürücü, önleyici şartlar hükümsüzdür. 

Süresi öğretim yılı içinde sona eren sözleşmeler öğretim yılı sonuna kadar kendiliğinden ye
nilenmiş sayılır. 
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MADDE 25. — Bu kanunun yayımı tarihinde mevcudolup 23 Ağustos 1923 tarih ve 340 sa
yılı Kanuna bağlı Andlagmanm 40 ve 41 nci maddeleriyle ilgisi bulunan okulların özellik gös
termesi gereken hususları tüzükle tesbit edilir. 

Tüzük, ilgili memleketlerin bu konulardaki mütekaıbil mevzuat ve uygulamaları dikkate alın
mak sureityle hazırlanır. Tüzükte belictilmiyen hususlarda resmî okullar mevzuatı uygulanır. 

Bu okullarda yalnız Türk vatandaşlarının çocukları okuyabilirler. 

MADDE 26. — özel okullarda yönetim ve eğitim, öğretim aynı derecedeki Devlet okulları 
ile erişilmek istenen seviyeye göre düzenlenir, özel öğretim kurumlarının yönetmelikleri ve 
müfredat programları Millî Eğitim Bakanlığınca onanır. 

MADDE 27. — özel öğretim kurumları, eğiti n, öğretim ve yönetim bakımlarından bu kanun
la ve kurumlarla ilgili olarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle tesbit edilen esaslar içinde 
Millî Eğitim Bakanlığınca lüznım görülecek tedbirleri, alırlar. Bakanlık bu tedbirlerin yerine ge
tirilmesini belirli bir süreye bağlı tutaıbilir. 

MADDE 28. — Bir özel okula alınabilecek yabancı uyruklu öğrenciler sayısı, o okulda oku
yan Türk vatandaşı öğrencilerin yüzde yirmisini aşmamak kaydiyle, Millî Eğitim Bakanlığınca 
tâyin olunur. 

MADDE 29. — özel öğretim kurumlarında okutulacak olan ders kitapları ile her türlü yar
dımcı kitapların ve kullanılacak araçların seçiknesi, resmî okullarda uygulanan usuller dairesin
de, Millî Eğitim Bakanlığının iznine bağlıdır. 

MADDE 30. — özel öğretim kurumları ilân ve reklâmlarının birer örneğini ilgili valiliğe ver
meye mecjburdurlar. Kurumlar, ilân ve reklâmlarında gerçeğe aykırı beyanlarda 'bulunamazlar. 

MADDE 31. — özel öğretim kurumları ücretlerinin hangi esaslara göre teöbit ve tâyin oluna
cağı tüzükle belirtilir. 

özel öğretim kurumlarının öğrencilerinden alacakları ücreti artırabilmeleri öğretim yılı sonun
dan en az 6 ay önce yeni tarifelerini ilân etmeleri ile mümkündür. 

Haklı sebepler mevcudolduğu takdirde, Millî Eğitim Bakanlığının müsaadesi ile ücretlerin ar
tırılması bu hüküm dışında da yapılabilir. 

MADDE 32. — özel okullarda çaıhşan müdür, diğer yönetici ve öğretmenleriyle bu kurumların 
kurucuları veya kurucular temsilcileri arasında hizmet akdi en az bir yıl süreli olmak kaydiyle 
yazılı olarak yapılır. Yazılı sözleşmede görevin çeşidi, süresi, ders sayısı, aylık ücret veya ders 
saati başına verilecek ücret miktarı, terfi sürele.-i, zam nisbetleri ve sözleşmenin uzatılması ve 
fesih şartları belirtilir. 

Bu şartlarda değişiklik ancak, yeni bir söy/eşme ile olur. Asıl görevi özel öğretim kurumla
rında olan yönetici ve öğretmenlerle yapılacak rözleşmeler aylık ücret esasına göre düzenlenir. 

Bu sözleşmelerde ilgililerin ihtiyari veya mecburi sosyal sigorta bağlantı yardımlarından fay
dalanma imkânlarını kısıtlayıcı, tehlikeye düşü \icü önleyici şartlar hükümsüzdür. 

Süresi öğretim yılı içinde sona eren sözleşmeler öğretim yılı sonuna kadar kendiliğinden yeni-
lenmiş sayılır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 4Ö5 e 2 aci elk) 
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özel okullarda yöneticilik ve öğretmenlik yapanların, Millî Eğitim Bakanlığı emrinde görev 
kabul ettikleri takdirde özel öğretim kurumlarında geçirdikleri sürenin üçte ikisi kıdemlerine sa
yılır. 

Kamu yararına hizmet amacı ile kurulan dernekler tarafından kâr gayesi dışında açılmış v« 
Millî Eğitim Bakanlığının denetimine tabi okullarda aylık ücretle çalışan öğretmen ve idarecile
rin, bu vazifelerde geçirdikleri hizmet süresince 5434 sayılı Kanun hükümleri uyarınca emeklilik 
hakkı tanımı». 

MADDE 34. — özel okullarda müdür, diğer yönetici ve öğretmenlere dengi resmî okullarda 
uygulanan asgari başlangıç maaş veya ders saati ücretinden az ücret verilemez. 

MADDE 35. — özel okul kurucuları veya kurucu temsilcileriyle müdür, diğer yönetici ve öğ
retmenler arasında yapılan yazılı sözleşmeler örnekleri ilgililerin atanmalarına izin verilmesine 
esas olacak evrak ile birlikte tescil edilmek üzere Millî Eğitim Bakanlığına gönderilir. 

MADDE 36. —Yazılı sözleşmede kararlaştırılan ücret, bordro ile her ay sonunda verilir. Yö
netici ve öğretmenlere ücretlerini zamanında ödemiyen kurumlar bu ücretleri, geçen her gün için 
yüzde üç zammı ile öderler. Yönetici ve öğretmenlerin aylık ücretleri, yönetmeliklere göre yükümlü 
bulundukları görevleri yapmaları şartiyle, ders yılı içindeki tatil günlerinde, imtihan ve tatil ay
larında da ödenir. 

MADDE 37. — 34 ve 36 ncı maddelerdeki hakları hükümsüz bırakacak hükümler özel okul 
kurucuları veya kurucu temsilcileri ile müdür, diğer yönetici ve öğretmenler arasında yapılan ya
zılı sözleşmelere konamaz ve konursa hükümsüz sayılırlar. 

MADDE 38. — Muvazzaf askerlik devresi hariç, başka suretlerle askerlik hizmeti için silâh 
altına alman özel okul yönetici ve öğretmenlerinin askerlik hizmeti karşılığı aldıkları aylık, ku
rumlarından aldıkları aylık ücretten az ise aradaki fark, iki ay süre ile kendilerine kurumlarınca 
ödenir. 

MADDE 39. — tki aya kadar olan hastalıklarını resmî tabip veya hastane veya acele hallerde 
özel sağlık kurumu raporu ile belgelendiren, yönetici ve öğretmenlerin aylık ücretleri tam olarak 
ödenir. 

MADDE 40. — Kadın yönetici ve öğretmenlerin hamilelikleri halinde doğumdan önce ve sonra 
Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre izin verilir. 

MADDE 41. — özel okul yönetiei ve öğretmenlerinin ölümü halinde eşine ve çocuklarına, 
bunlar bulunmadığı takdirde geçimi kendisine bağlı ailesi fertlerine müteveffanın aylık ücreti
nin üç katından az olmamak üzere özel okulca ölüm tazminatı verilir. 

MADDE 42. — özel okulların yönetici ve öğretmenleri, tören ve teşrifatta benzeri resmî okul
lar yönetici ve öğretmenlerinin haklarını haizdirler. 

özel öğretim kurumlanna yapılacak yardımlar 

MADDE 43. — Tesisler veya kamu yararına çalışan dernekler tarafından ticaret gayesi göze
tilmeksizin kurulmuş buulnan özel öğretim kurumlarına Devletçe malî yardımda bulunulur. Bu 
maksatla Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinde «özel öğretim Kurumlanna yardım» adı altında bir 
fasıl açılır. Bu yardımların esas, şekil ve şartları tüzükte belirtilir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 495 e 2 nci efe ) 
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özel okullarda yöneticilik ve öğretmenlik yapanların, Millî Eğitim Bakanlığı emrinde göre* 
kabul ettikleri takdirde özel öğretim kurumlarında geçirdikleri sürenin üçte ikisi kıdemlerine sa
yılır. 

MADDE 33. — özel okullarda müdür, diğer yönetici ve öğretmenlere dengi resmî okullarda 
uygulanan asgari başlangıç maaş veya ders sıaati ücretinden az ücret verilemez. 

MADDE 34. — Özel okul kurucuları veya kurucu temsilcileriyle müdür, diğer yönetici ve öğ
retmenler arasında yapılan yazılı sözleşmeler örnekleri ilgililerin atanmalarına izin verilmesine 
esas olacak evrak ile birlikte tescil edilmek üzere Millî Eğitim Bakanlığına gönderilir. 

MADDE 35. — Yazılı sözleşmede kararltştırılan ücret, bordro ile her ay sonunda verilir. Yö
netici ve öğretmenlere ücretlerini zamanında ödemiyen kurumlar bu ücretleri, geçen Iher gün için 
yüzde üç zammı ile öderler. Yönetici ve öğretmenlerin 'aylık ücretleri, yönetmelildere «göre yükümlü 
bulundukları görevleri yapmaları şartiyle, ders yılı içindeki tatil günlerinde, imtihan ve tatil ay
larında da ödenir. 

MADDE 36. — Özel okul kurucuları veya kurucu temsilcileri ile müdür, diğer yönetici ve 
öğretmenler arasında yapılacak sözleşmelere 33 ve 35 nci maddeler ile verilen haklan düşürecek 
hükümler konulamaz. 

MADDE 37. — Muvazzaf askerlik devresi hariç, başka suretlerle askerlik hizmeti için silâh 
altına alınan özel okul yönetici ve Öğretmenlerinin askerlik hizmeti karşılığı aldıkları aylık, ku-
ruımılarından aldıklian aylık ücretrtem az ise aradaki fark, iki aya kadar kendilerine kurumlarınca 
ödenir. 

MADDE 38. — İki aya kadar olan hastalıklarını resmî tabip veya hastane veya acele hallerde 
özel sağlık kurumu raporu ile belgelendiren, yönetici ve öğretmenlerin aylık ücretleri tam olarak 
ödenil'. 

MADDE 39. — Kadın yönetici ve öğretmenlerin hamilelikleri halinde doğumdan önce ve sonra 
Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre izin Verilir. 

MADDE 40. — Özel okul yönetici ve öğretmenlerinin ölümü halinde eşine ve çocuklarımı, 
bunlar bulunmadığı takdirde geçimi kendisine bağlı ailesi fertlerine mütevefanm aylık ücreti
nin üç 'katından az olmamak üzere özel okulca ölüm tazminatı verilir. 

MADDE 41. — Özel okulların yönetici ve öğretmenleri, tören ve teşrifatta benzeri resmî okul
la r yönetici ve öğretmenlerinin haklarını haizdirler. 

MADDE 42. — Tesisler veya kamu yararına çalışacak dernekler tarafından ticaret gayesi 
gözetilmeksizin kurulmuş bulunan özel öğretimkurumlarma Devletçe malî yardımda bulunula
bilir. Bu maksatla Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinde (özel Öğretim Kurumlarına yardım.) adı 
altında bir fasıl açılır. 

Bu yardımların esas, şekil ve şartları tüzükte belirtilir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 495 e 2 nci ek ) 
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>• Teftiş ve denetleme 

MADDE 44. — iler derece ve nitelikteki özel öğretim kurumlan eğitim, öğretim ve yönetim 
bakımından Millî Eğitim Bakanlığınca en az yılda bir defa teftiş ve denetlemeye tabi tutulur. 

özel okulların teftiş ve denetlemeleri okulların Özellik ve seviyeleri dikkate alınarak yapılır. 

MADDE 45. — Amaç ve faaliyetleri arasında özel öğretim kurumu işletmeciliği bulunan te
sislerin teftiş makamı Millî Eğitim Bakanlığıdır. Bu gibi tesis, dernek ve şirketlerin işletmecilik
le ilgili her nevi işlem, karar, faaliyet ve evrakını teftiş ve denetlemeye ve bu kurumların toplan
tılarında Hükümet komiseri bulundurmaya Millî Eğitim Bakanlığı yetkilidir. 

MADDE 46. — Sözleşmesi yürürlükte olan yönetici ve öğretmenlerden yetersizliğe, teftiş ve 
denetleme raporuna dayanılarak Millî Eğitim Bakanlığınca karar verilenlerle hizmete devamında 
sakınca görülenlerin Bakanlıkça verilmiş olan çalışma izni iptal olunur. Ve bu durum ilgili kuru
ma bildirilir. Bu bildiri, sözleşmcnitı feshine ve ilgilinin kurumla ilişiğinin kesilmesine yeter sebep 
teşkil eder. 

MADDE' 47. — özel öğretim kurumunun teftiş ve denetlemesi sırasında, zaruret görülen du
rumlarda, Millî Eğitim Bakanlığı o kurumun müdürü ve öğretmenlerine işten el çektirebilir. Bu 
takdirde Millî Eğitim Bakanlığı geçici olarak sorumlu bir müdür ve öğretmen atanması hususun
da, kurumun mütalâasını da göz önünde bulundurmak suretiyle, gerekli tedbiri alır. 

özel öğretim kurumlarının yönetici, öğretmen ve memurları hakkında uygulanacak idari ve inzibati 
hükümler 

MADDE 48. — özel okulların yönetici ve öğretmenleri hakkında, okulun bünyesine göre 789, 
1702 ve 4357 sayılı kanunlarda yazılı olan ve bu okul öğretmenlerinin özelliklerine göre uygulan
ması mümkün bulunan cezalarla bu cezalara ilişkin aynı kanunların diğer hükümleri uygulanır. 

MADDE 40. — Yukardaki maddede yazılı cezalar ilk öğrenim derecesindeki özel okul öğret
menleri hakkında 1702 sayılı Kanunun 3G ve mütaakıp maddelerinde yazılı il millî eğitim disip
lin kurulu, orta ve yüksek öğrenim veren özel öğretmenlerine Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin 
Kurulu tarafından verilir. 

MADDE 50. — özel öğretim kurumlarının yönetici, öğretmen ve memurları, suç işlemeleri ha
linde veya görevlerinden ötürü kendilerine karşı işlenen suçlardan dolayı Türk Ceza Kanununu 
uygulaması bakımından memur sayılır. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüce girdiği tarihte mevcut özel öğretim kurumları
nın, bu kanuna intibak şekli, şartı ve müddetleri tüzükle belirtilir. 

Bu kanuna ait tüzük, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde çıkarılır. 

MADDE 51. — Bu kanun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 52. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür, 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 495 e 2 nci e& ) 
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MADDE 43. — Her derece ve nitelikteki özel öğretim ikurumları eğitim, öğretim ve yönetim 
bakımından Millî Eğitim Bakanlığınca özel yönetmeliğine göre teftiş ve denetlemeye tabi tutulur. 

Öxel okulların teftiş ve denetlemeleri okulların özellik ve seviyeleri dikkate alınarak yapılır. 

MADDE 44. — Amaç ve faaliyetleri arasında özel öğretim kurumu işletmeciliği bulunan te
sislerin teftiş makamı Millî Eğitim Bakanlığıdır. Bu gibi tesis, dernek ve şirketlerin işletmecilikle 
ilgili her nevi işlem, karar, faaliyet ve 'evrakını teftiş ve denetlemeye ve bu kurumların toplan
tılarında Hükümet komiseri bulundurmaya Millî Eğitim Bakanlığı yetkilidir. 

MADDE 45. — Sözleşmesi yürürlükte olan yönetici ve öğretmenlerden yetersizliğine iki teftiş 
ve denetleme raporuna dayanılarak Millî Eğitim Bakanlığınca karar verilenlerle hizmete de
vamında sakınca görülenlerin Bakanlıkça verilmiş olan çalışma izni iptal olunur. Ve bu durum 
ilgili ikuruma bildirilir. Bu bildiriş sözleşmenin feshine ve ilgilinin (kurumla ilişiğinin kesilmesine 
yeter sebep teşkil eder. 

MADDE 46. — Özel öğretim kurumunun teftiş ve denetlemesi sırasında, zaruret görülen du
rumlarda, Millî Eğitim Bakanlığı o kurumun müdürü ve öğretmenlerine işten el çektirebilir. Bu 
takdirde Millî Eğitim Bakanlığı geçici olarak sorumlu bir müdür ve öğretmen atanması hususun
da, kurumun mütalâasını da göz önünde bulundurmak suretiyle, gerekli tedbiri alır. 

MADDE 47. — (kel okulların yönetici ve öğretmenleri hakkında, okulun bünyesine göre 789, 
1702 ve "4357 sayılı kanunlarda yazılı olan ve-bu okul öğretmenlerinin özelliklerine göre uygu
lanması mümkün bulunan cezalarla bu cezalara ilişkin aynı kanunların diğer hükümleri uygulanır. 

MADDE 48. — Yukardaki maddede yazılı cezalar ilk öğrenim derecesindeki özel okul öğret
menleri hakkında 1702 sayılı Kanunun 36 ve mütaakıp maddelerinde yazılı il millî eğitim disip
lin kurulu, orta ve yüksek öğrenim veren özel okul öğretmenlerine Millî Eğitim Bakanlığı Disip
lin Kurulu tarafından verilir. 

MADDE 49. — Özel öğretim kurumlarının yönetici, öğretmen ve memurları, suç işlemeleri ha
linde veya görevlerinden ötürü kendilerine karşı işlenen suçlardan dolayı Türk Ceza Kanununu 
uygulaması bakımından memur sayılır. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut özel öğretim kurumları
nın, bu kanuna intibak, şekil, şart ve müddeti tüzükle belirtilir. 

Bu kanuna ait tüzük ve yönetmelikler kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay 
içinde çıkartılır. 

MADDE 50. — Bu kanun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 51. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 495 e 2 nci ek ) 
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Millet Meclisi 

GEÇÎCÎ KOMİSYONU 

özel öğretim Kurumlan kanunu 

Kanun başlığı: Kesinleşmiştir. 
Î̂ ADDEI 1. — Cumhuriyet Senatosunun 1 nci maddesi benimsenmiştir. 
MADDE2. — Kesinleşmiştir, 
MADDE 3. — Cumhuriyet Senatosunun 3 ncü maddesi benimsenmiştir. 
MADDE 4. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 5. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 6. — Cumhuriyet Senatosunun 6 ncı maddesi benimsenmiştir. 
MADDİ3 7. — Cumhuriyet Senatosunun 7 nci maddesi benimsenmiştir. 
MADDE 8. — Cumhuriyet Senatosunun 8 nci maddesi benimsenmiştir. 
MA.pi)|j 9. — Cumhuriyet Senatosunun 9 ncu maddesi benimsenmiştir. 
MAJ}|)|] 10. — Cumhuriyet Senatosunun 10 ncu maddesi benimsenmiştir. 
MATjDJl İ l . — Kesinleşmiştir...; 
MADDE 12. — Cumhuriyet.Senatosunun: 12 nci maddesi benimsenmiştir. 
Millet Meclisinin İ3 ncü maddesi Cumhuriyet Senatosunca tayyedilmiş ve bu tay keyfiyeti komis

yonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 13. — Millet Meclisinin 14 ncü maddesi Cumhuriyet Senatosunca 13 ncü madde olarak 

değiştirilerek kabul edilmiştir. 
Bu madde komisyonumuzca" benimsenmiştir. 
MADDE 14. — Millet Meclisinin İ5 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca 14 ncü madde olarak 

. değiştirilerek kabul edilmiştir. 
Bu madde,komisyonumuzca benimsenmiştir. , . ; .. 

, MADDE İ5., — Millet.Meclisinin 16 ncı maddesi Cumhuriyet Senatosunca 15 nci madde olarak 
değiştirilerek kabul edilmiştir. t 

Bu madde komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 16. — Millet Meclisinin 17 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca 16 ncı madde olarak 

değiştirilerek kabul edilmiştir. 
Bu madde komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 17. — Millet Meclisinin 18 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca 17 nci madde olarak de

ğiştirilerek kabul edilmiştir. 
Bu madde komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 18. — Millet Meclisinin 19 ncu maddesi Cumhuriyet Senatosunca 18 nci madde olarak de

ğiştirilerek kabul edilmiştir. 
Bu madde komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 19. — Millet Meclisinin 20 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca 19 ncu madde olarak ay

nen kabul edilmiştir. " 
Bu madde komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 20. — Millet Meclisinin 21 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca 20 nci madde olarak 

değiştirilerek kabul edilmiştir. Bu madde komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 21. — Millet Meclisinin 22 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca 21 nci madde olarak de

ğiştirilerek kabul edilmiştir. Bu madde komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 22. — Millet Meclisinin 23 ncü maddesi Cumhuriyet Senatosunca 22 nci madde olarak 

aynen kabul edilmiştir. Bu madde komisyonumuzca benimsenmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 495 e 2 nci ek ) 
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MADDE 23. — Millet Meölisinîn 24 ncü maddesi Cumhuriyet Senatosunca 23 ncü hıaoMe olarak 

aynen kabul edilmiştir. Bu üiâcİde komisyonumuzca beritmâehmi^ir. 
MADDE 24. — Millet Meölİsiriiri 25 rici maddesi Cumhuriyet Senatosunca 24 ncü ırikdde oİaralt ay

nen kabul edilmiştir. Bu fliadde köhiiöyönuriiüzcâ behiriiâenmi|tir. 
MÂİ3DE 25. — Millet Meölİsiriiri- 26 ncı maddesi Cumhuriyet- Senatoküricâ 25* nci madde öİaraîî de

ğiştirilerek kabul edilmiştir. &ü ihödde kbmisy^riümüz'fcfi Dtoim^erimiştir. 
5ÎAÜÖ1İ 26: — Mlfet Meclisinin 27 nci haddesi Cumhuriyet Senatosunca 2& ncı madde olarak 

aynen kabul edilmiştir. Bu madde koriiisyoriumüzcâ Dehimseririiiiştir. 
M4 .bpE 27. — Millet MecllâiıiiJİ 28 rici maddesi Cumhuriyet Sehâibsüricâ 27 nci madde öİarak 

aynen kabul edilmiştir. Bü nikelde Kömisyöriiimuzcâ benims€nmi|tir. 
M İ b D E 28. — Millet Meclisinin 29 ricii maddisi Cumhuriyet Seüatosuricîi 28 nci madde olarak 

aynen kabul edilmiştir. Bu iîiâcldö fcMsyöriümüzcS Beiilttîseiİnİİİtir. 
MADDE 29. — Millet Meclisinin 30 ncu maddesi Cumhuriyet Senatosunca 29 ncu madde olarak ay

nen kabul edilmiştir. Bu madde komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 30. — Millet Meclisinin 31 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca 30 ncu madde olarak 

aynen kabul edilmiştir. Bu madde komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 31. — Millet Meclisinin 32 rici maddesi bümhüriyet Senatosunca 31 nci madde olarak 

aynen kabul edilmiştir. Bu madde komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 32. — Millet Meclisinin 33 ncü maddesi Cumhuriyet Senatosunca 32 nci madde olarak 

değiştirilerek kabul edilmiştir. Bu madde komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 33. — Millet Meclisinin 34 ncü maddesi Cumhuriyet Senatosunca 33 ncü madde olarak 

aynen kabul edilmiştir. Bu madde komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 34. — Millet Meclisinin 35 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca 34 ncü madde olarak 

aynen kabul edilmiştir. Bu madde komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 35. — Millet Meclisinin 36 ncı maddesi Cumhuriyet Senatosunca 35 nci madde olarak 

aynen kabul edilmiştir. Bu madde komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 36. — Millet Meclisinin 37 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca 36 ncı madde olarak 

aynen kabul edilmiştir. Bu madde komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 37. — Millet Meclisinin 38 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca 37 nci madde olarak 

değiştirilerek kabul edilmiştir. Bu madde komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 38. — Millet Meclisinin 39 ncu maddesi Cumhuriyet Senatosunca 38 nci madde olarak 

aynen kabul edilmiştir. Bu madde komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 39. — Millet Meclisinin 40 ncı maddesi Cumhuriyet Senatosunca 39 ncu madde olarak 

aynen kabul edilmiştir. Bu madde komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 40. — Millet Meclisinin 41 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca 40 ncı madde olarak 

aynen kabul edilmiştir. Bu madde. komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 41. — Millet Meclisinin 42 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca 41 nci madde ola

rak aynen kabul edilmiştir. Bu madde KJomisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 42. — Millet Meclisinin 43 ncü maddesi Cumhuriyet Senatosunca 42 nci madde ola

rak değiştirilerek kabul edilmiştir. Bu maddıe Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 43. — Millet Meclisinin 44,ncü maddesi Cumhuriyet Senatosunca 43 ncü madde ola

rak değiştirilerek kalbul edilmiştir. Bu madde Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 44. — Millet Meclisinin 45 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca 44 ncü madde ola

rak aynen kabul edilmiştir. Bu madde Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 45. — Millet Meclisinin 46 ncı maddesi Cumhuriyet Senatosunca 45 nci madde ola

rak değiştirilerek kalbul edilmiştir. Bu madde Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 46. "— Millet Meclisinin 47 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca 46 ncı madde ola

rak aynen kabul edilmiştir. Bu madde Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 495 e 2 nci ek ) 



. . ,20 — 
MADDE 47. — Millet Meclisinin 48 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca 47 nci madde ola

rak aynen kabul edilmiştir. Bu madde Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 48. — Millet Meclisinin 49 ncu maddesi Cumhuriyet Senatosunca 48 nci madde ola

rak aynen kabul edilmiştir. Bu madde Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 49. — Millet Meclisinin 50 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca 49 ncu madde ola

rak aynen kabul edilmiştir. Bu madde Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
GEÇÎCÎ MADDE —• Millet Meclisinin geçici maddesi Cumhuriyet Senatosunca değiştirilerek 

kabul edilmiştir. Bu madde Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 50. — Millet Meclisinin 51 nci maddesi Cumlhuriyöt Senatosunca 50 nci madde ola

rak aynen kabul edilmiştir. Bu madde Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 51. —• Millet Meclisinin 52 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca 51 nci madde ola

rak aynen kabul edilmiştir. Bu madde Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
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