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Genel 
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648:649 

650 
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650 

1. — Millî Savunma Bakanı Hasan 
Dinçer'in, 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerin Millî Savunma Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısının gelen kâğıtlardan günde
me alınarak bütün işlere takdimen görü
şülmesine dair önergesi (1/871) 

2. — Millî Savunma Bakanı Hasan 
Dinçer'in Türk Silâhlı Kuvvetleri Perso
nel Kanunu ile Gülhanede Askerî bir tıp 
fakültesi kurulması hakkında kanun tasa
rılarının öncelik, ivedilik ve takdimen gö
rüşülmelerine dair önergeleri (1/805, 
1/866) 

4. — Görüşülen işler 

1. — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerin Millî Savunma Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 

İçindekiler 
Sayfa 

raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tez
keresi (Millet Meclisi 1/871; Cumhuriyet 
Senatosu 1/570) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 1034, Cumhuriyet Senatosu S. Sayı
sı : 659) [Dağıtma tarihi : 1.7.1965] 651:652, 

713:716 
2. — Belediyelerin ve belediyelere 

bağlı müessese ve işletmelerin bir kısı'm 
borçlarının Hazinece terkin ve tahkimi 
hakkında kanun tasarısı (1/490) (S. Sa
yısı : 935) 652,717:720 

3. — Yeniden kurulacak vakıflara ait 
kanun teklifi (2/734) (S. Sayısı : 918) 652, 

• 721:724 
4. — 6802 sayılı Gider Vergileri Kanu

nunda bâzı değişiklikler yapılmasına ve 
akar yakıtlardan alman Hazine hissesinin 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (1/791) 
(S. Sayısı : 954) [Dağıtma tarihi : 
14 . 5 .1965] 652:654,725 :728 

5. — Orman Kanununa geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu ile Anayasa Ko-

650 

650 

651 



Sayfa 
misyonunun mütalâa raporu (1/549) (S. 
Sayısı : 978) [Dağıtma tarihi: 31.5.1965] 654: 

677 
6. — ilköğretim ve Eğitim Kanunu

nun geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı ile Cumhuriyet 
Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Alî De
mir ve Denizli Milletvekili Remzi Şenel'-
in, 222 sayılı1 ilköğretim ve Eğitim Kanu
nunun geçici 2 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonları raporları (1/710, 
2/708) (S. Sayısı : 1015) [Dağıtma tari
hi: 17 . 6 . 1965] 677:678 

7. — Çanakkale Milletvekili Şefik 
inan ile Corum Milletvekili Hilmi İncesu

l u 'ıran, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce 11 Ağustos 1325 
(1909) tarihli Askerî Tekaüt ve İstifa Ka
nunu ile Memurini Mülkiye Tekaüt Ka
nunu ve tadilâtı ile, 11 Haziran 1930 ta
rihli ve 1683 sayılı Askerî ve Mülki Te
kaüt Kanunu ve tadilâtı gereğince kendi
lerine emekli, âdi malûl, vazife malûlü, 
dul ve yetim maaşı bağlanmış olanların 
aldıkları aylıklarının ayarlanması hakkın
da kanun, teklifi ve Maliye ve Plân ko
misyonları raporları (2/599) (S. Sayısı : 
938) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1965] 678:682 

8. — 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 Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/757 
(S. Sayısı : 972) [Dağıtma tarihi : 
19 . 5 . 1965] 682:683 

9. — Sağlık ye Sosyal Yardım Bakan
lığı Teşkilâtı ve Memurları Kanununun 
bâzı maddelerini değiştiren 4258 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesi ile 4862 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonları 
raporları (1/856) (S. Sayısı : 984) [Da
ğıtma tarihi : 2 . 6 . 1965] 683:684 

Sayfa 
10. — Amasya Milletvekili Nevzat 

Şener ve iki arkadaşının, İdare! Umumi
ye! Vilâyat Kanununun. 7021 sayılı Ka
nunla muaddel 140 nci maddesine bir fık
ra eklenmesine dair, Çarıkın Milletvekili 
Kâzım Arar'm, Idarei Umumiyei Vilâyat 
Kanununun 5048 sayılı Kanunla muaddel 
116 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın
da, Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'm, 
Idarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 7021 
sayılı Kanunla- muaddel 140 .HCT madde
sinin değiştirilmesi hakkında ve Muş Mil
letvekili Sait Mutlu'ıran, Idarei Umumi
yei Vilâyat Kanununun 5048 sayılı Ka
nunla muaddel 116 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkındaki 7396 sayılı Kanunla 
aynı kanunun değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifleri ve İçişleri ve Plân komis
yonları raporları (2/700, 2/664, 2/665, 
2/680) (S. Sayısı : 973) [Dağıtma tarihi : 
20 . 5 . 1965] 684:687 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Mehmet Ali Demir ile Kırklareli 
Üyesi Ahmet Naci Arı'nm, 3 . 4 . 1926 gün 
ve 789 sayılı Maarif Teşkilâtına dair olan 
Kanunun 19 ncu maddesinin değiştirilme
sine dair kanım teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (2/310) (S. 
Sayısı: 376) [Dağıtma tarihi: 8 . 9 . 1963] 687: 

689,729:732 
12. — 3611 sayılı Bayındırlık Bakan

lığı teşkilât ve vazifelerine dair Kanunun 
26 nci maddesinin kaldırılması ve bu ka
nuna üç madde eklenmesi hakkında ka
nım tasarısı ve Plân Komisyonu rapora 
(1/842) (S. Sayısı : 1022) [Dağıtma ta
rihi : 18 . 6 . 1965] 689-692 

.13. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üye
si Sırrı Uzunhasanoğlu ve Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, 5965 sayılı Kanu
na bir madde eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu 
(2/525) (S. Sayısı : 567) [Dağıtma tari
hi: 28 . 1 . 1964] 692:696 

14. — Cemaloğlu Faik Fikri Sipahioğ-
lu'na vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasına dair kanun tasarısı ve Maliye 
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Sayfa 
ve Plân komisyonları raporları (1/644) (S. 
Sayısı: 719) [Dağıtma tarihi: 23 . 6 . 1964] 696: 

697 
15. — Selimbeyzade Ömer Kaptan'ın 

eşi Servet Beşiktaş'a vatanî hizmet terti
binden aylık bağlanmasına dair kanını ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/616) (S. Sayısı : 768) [Dağıt
ma tarihi : 7 . 12 . 1964] 697 

16. — ömeroğhı ibrahim Kalça''ya va
tanî hizmet tertibinden aylık bağlanması
na dair kanım tasarısı ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (1/657) (S. Sa
yısı: 769) [Dağıtma tarihi: 7 ..12 . 1964] 697 

17. _ Tokat Milletvekili Ali Dizman'-
nı, Mahmutoğlu Veli Bozkaya'ya vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân ko
misyonları raporları (2/362) (S. Sayısı1 : 
770) [Dağıtma tarihi : 7 .12.1964] 698 

18. — Mustafaoğlu 1304 doğumlu Zi
ya Ünüvar'a vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı 
ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/7.13) (S. Sayısı : 864) [Dağıtma tari
hi : 19 .2 .1965] 698: 699 

19. — Mehmet ihsan Pere'ye vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (1/728) (S. Sayı
sı : 884) [Dağıtma tarihi : 24 . 2 .1965] 699 

20. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üye
si Vasfi Gerger ve iki arkadaşının, 
14 Ekim 1338 tarih ve 271 sayılı Kanuna 
ek kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/412) (S. Sayısı 886) 
[Dağıtma tarihi : 24 . 2 . 1965] 699 

21. — Cumhuriyet Senatosu Edirne 
Üyesi Tahsin Bamguoğlu ve 64 arkadaşı
nın, Âşık Veysel'e vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanması hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (2/566) (S. Sayısı : 991) [Dağıt
ma tarihi : 11 „ 6.1965] 699 : 700 

22. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin 
Kara.ca'nın, Erzurumlu Mehmet Kalıpçı-
oğlu, Mekanı Kalıpçıoğlu'na vatani hiz-

Sayfa 
met tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/625) (S. Sayısı : 992) 
[Dağıtma tarihi : 1 1 . 6 .1965] 700 

23. — Yozgat Milletvekili Mustafa 
Kepir ve Niğde Miiretvekili Mehmet Al-
tmsoy'un, Tahsinoğlu Nuri Yeniay'm kızı 
Munise Yeniay'a vatani hizmet tertibinden 
maaş bağlanmasına dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/509) (S. Sayısı : 994) [Dağıtma tari
h i : 11.6 .1965] 700:701 

24. — Yurt dışında vatan için üstün 
hizmetleri geçmiş bulunan Hasanoğlu Sa
lim Kundak'a vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/699) (S. Sayısı : 996) [Dağıtma tari
hi : 1 1 . 6.1965] 701 

25. — Maraş Milletvekili Enver Kap
lan'in, Mehmetoğlu 1308 doğumlu Murat 
eşi Arife Kozok'a vatani hizmet tertibin
den maaş bağlanması hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonlara ra
porları (2/647) (S. Sayısı : 997) [Dağıt
ma tarihi : 1 1 . 6 .1965) 701 

26. — 1315 doğumlu Mustafaoğlu Be
sim Yoralmaz'a vatani hizmet tertibin
den maaş bağlanmasına dair kanun tasa
rısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/682) (S. Sayısı : 998) [Dağıt
ma tarihi : 1 1 . 6 .1965] 701: 702 

27. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner ve 31 arkadaşının, Trabzon Çay
kara ilçesi Maraşlı (Paçar) köyünden 
Kaltabanoğlu Ahmet Yılmaz'a 628 sayılı 
Kanunla vatani hizmet tertibinden bağ
lanan ayhk ücretinin artırılmasına dair 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/544) (S. Sayısı: 1003) 
[Dağıtma tarihi : 1 1 . 6 .1965] 702 

28. — 1316 doğumlu Alioğlu Sezai 
Şanver'e vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair kanun tasarısı ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (1/824) 
(S. Sayısı : 1007) [Dağıtma tarihi : 
12.6 .1965] 702:703 
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Sayfa 
5. — Sorular ve cevaplar 704 

A) Yazılı sorular ve cevapları 704 

1. — İzmir Milletvekili Şeref Bak-
şık'ın, 1963 ve 1965 Türkiye tütün rekol
tesinin bölgelere göre miktarına ve tekel 
ve tüccar tarafından ne miktar tütün sa-
tmalmmış olduğuna dair soru önergesi 
ve Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet To-
paloğlu'nun yazılı cevabı (7/690) 704:705 

2. — Balıkesir Milletvekili Süreyya 
Koç'un, 1963 yılında ve bu yılda, Ege Tü
tün Piyasasının ilk günü, tüccar ve Tekel 
tarafından ne miktar tütün sâtınalmmış 
olduğuna dair soru önergesi ve Gümrük ve 
Tekel Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun yazılı 
cevabı (7/698) 705:708 

3. — Samsun Milletvekili Ali Fuat Ali-
şan'ın, Çarşamba ilçesi Emniyet Karako-

Belediyelerin ve belediyelere bağlı müessese 
ve işletmelerin bir kısım borçlarının Hazinece 
terkin ve tahkimi hakkında kanun tasarısı ikin
ci defa açık oya sunuldu ise de oyların ayırımı 
sonunda yeter çoğunluk sağlanamadığı gelecek 
birleşimde oylamanın tekrarlanacağı bildirildi. 

Ticaret Bakanı Maci't Zeren'in Tütün Tarım 
Satış kooperatifleri ve bölge birlikleri kanun 
tasarısının', 

Dilekçe Karma Komisyonu Başkanvekili Re
şat özarda'nın, Ankara Sıkıyönetim Komutan
lığı 2 numaralı Askerî Mahkemesince mahkûm 
edilmiş olan Harb Okulu eski öğrencilerinin 
bakiye cezalarının affı hakkında kanun tasarı
sının, 

İzmir Milletvekili Mustafa Uy ar'in, Türk 
Tütün Ekicileri Ortaklığı kanunu teklifi ile 
2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri kanunu
nun 21 nci maddesinin değiştirilmesine dair 

Sayfa 
lunda iki adliye odacısı ile bir gardiyanın 
dövülmesi sebebine dair soru önergesine 
İçişleri Bakanı İsmail Hakkı Akdoğan ile 
Adalet Bakanı İrfan Baran'm yazılı ce
vapları (7/699) 708:709 

4. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'-
nm, bugünkü Devlet Plânlama Müsteşarı
nın Merkez Bankası Müşavirlik kadrosun
da görünerek Plânlama Müsteşarlığında 
çalıştırılması sebebine dair soru önergesi
ne Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı-
sıı Süleyman DemirePin yazılı cevabı 
(7/703) ' 7lu 

5. — Aydın Milletvekili Mustafa Şük
rü Koç'un, Tekel İdaresinin, ilân ettiği 
baş fiyatlarla kaç kilo tütün satmalındı-
ğına dair soru önergesine Gümrük ve 
Tekel Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun yazılı 
cevabı (7/710) 710:712 

kanun teklifinin gündeme alınması hakkında 
önergeleri kabul olundu. 

Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu tasarısı 
üzerinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan de
ğişikliklerin benimsenmesi hakkında Millet 
Meclisi Geçici Komisyon raporu görüşüldü. 
12 nci madde üzerinde yapılan değişikliğin de 
benimsenmesine dair Geçici Komisyonun tavsi
yesi reddolunduğundan, adı geçen maddenin 
teşkil olunacak Karma Komisyona gönderile
ceği, diğer maddelerin kesinleştiği bildirildi. 

Sayıştay kanunu teklifi kabul olundu. 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda 

bâzı değişiklikler yapılmasına ve akar yakıt
lardan alınan Hazine hissesinin kaldırılmasına 
dair kanun tasarısının yürürlük maddelerine 
kadar kabul edildi. 

Bitlis Milletvekili Müştak Okumuş'un, ilk 
etütlerinde Tatvan'da kurulmasının münasibola-

I ^ » 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 
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cağı raporla tevsik edilen Çimento Fabrikasının 
Van'a nakledilmesi sebebine dair sorusuna, Sa
nayi Bakanı Ali Naili Erdem cevap verdi. 

780, 824, 871, 872, 873, 920, 1044, 1045 sayılı 
sorular, ilgili bakanların, 

926, 927, 928, 945, 1000, 1013, 1016, 1017, 
1027, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1079 sa
yılı sorular, soru sahiplerinin Genel Kurulda 
hazır bulunmamaları, 

882, 907, 993, 1011 sayılı sorular, soru sahip
leri izinli olmaları, 

934, 938, 943, 994, 1077, 1078 sayılı sorular, 
soru sahiplerinin mazeretli bulunmaları sebe
biyle gelecek soru gününe bırakıldılar. 

836, 943, 844, 845, 864, 875, 881, 884, 886, 
931, 936, 937, 946, 955, 956, 958, 959, 960, 961, 
962, 963, 964, 965, 966, 979, 982, 983, 984, 986, 
990, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 
1008, 1009, 1010, 1012, 1015, 1018, 1019, 1020, 
1021, 1023, 1024, 1025, 1028, 1040, 1042, 1050, 
1051, 1052, 1053, 1054, 1059, 1064 sayılı sorular, 
sahipleri ikinci defadır Genel Kurulda hazır. 

^bulunmadıklarından düştü. 
Askerî memnu mıntakalar Kanununun bi

rinci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesi
ne dair kanun tasarısı kabul olundu. 

Polis vazife ve salâhiyet Kanununun 2 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair, 

Nöbetçi memurluğu kurulması ve olağanüstü 
hal tatbikatlarından mesainin 24 saat devamını 
sağlıyan ve 

Sivil Savunma Kanununa iki ek madde ek
lenmesine dair kanun tasarıları ilgili komis
yonların, 

5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü ku
ruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair 

Türk Eğitim Derneğinin Türkiye Emlâk 
Kredi Bankasına olan borçlarının tasfiyesi hak-

Sözlü soru 
1. — Adana Milletvekili Ahmet Karamüftü-

oğlu'nun, Karaisalı ilçesinin Karsantı bucağına 
bir sulh mahkemesi teşkilâtı kurulmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair sözlü soru öner
gesi, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/1080) 

kında kanun tasarıları da ilgili bakanların Ge
nel Kurulda hazır bulunmamaları sebebiyle 
gelecek birleşime bırakıldı. 

Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı mad
delerinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun taasrısı kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meb-
rure Aksoley'in, 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 93 ncü maddesinin (B) bendi
nin sonuna bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifi, ilgili Bakan Genel Kurulda hazır bulun
madığından gelecek birleşime bırakıldı. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi İda
re Âmirlerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
memurlarının Teşkilâtına dair olan 5509 sayılı 
Kanuna ek 6341 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ile 

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler ile bâzı fıkralar eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı kabul olundu. 

Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın Bolak 
ve 27 arkadaşının, yeniden kurulacak vakıf
lara ait kanun teklifinin maddeleri kabul olu
narak tümü açık oya sunuldu ise de, oyların 
ayırımı sonunda yeter çoğunluk sağlanamadığı 
gelecek birleşimde tekrar oylanacağı bildirildi. 

1 . 7 . 1965 Perşembe günü saat 14.30 da 
yapılacak T. B. M. M. toplantısından sonra top
lanılmak üzere (Saat 20.35 te) Birleşime son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Yozgat 

Ferruh Bozbeyli İsmet Kapısız 

Kâtip 
Malatya 

Nurettin Akyurt 

Yazılı soru 

1. — Edirne Milletvekili Nazmi özoğul'un, 
trafik kazalarını azaltıcı Türk buluşlarının ilmî 
ve teknik yeterliğinin kabul edilip edilmediğine 
dair yazılı soru önergesi, İçişleri ve Bayındırlık 
bakanlıklarına gönderilmiştir. (7/774) 

SORULAR 
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M. Meclisi B : 138 1 7 . 1965 O : 1 
2. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — 1965 yılı Bütçe Kamımına bağlı cetvel

lerin Millî Savunma Bakanlığı kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanını tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cura-

1. — Millî Savunma Bakanı Hasan Dinçer'in, 
1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerin 
Millî Savunma Bakanlığı kısmında deği§iklik 
yapılması hakkında kanun tasarısının gelen kâ
ğıtlardan gündeme alınarak bütün işlere takdi-
men görüşülmesine dair önergesi. (1/871) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerin 

Millî Savunma Bakanlığı kısmında değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısının önemine 
binaen gelen kâğıtlardan gündeme alınarak gün
demde bulunan bütün işlere takdimen öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Millî Savunma Bakanı 
Hasan Dinçer 

BAŞKAN — Tasvibinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Millî Savunma Bakanı Hasan Dinçer'in, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile 
Gülhanede askerî bir tıp fakültesi kurulması 
hakkında kanun tasarılarının öncelik, ivedilik 

I huriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon 
1- başkanlıkları tezkeresi (Millet Meclisi' 1/871; 
i- Cumhuriyet Senatosu 1/570) (Gündeme) (Mil-
e let Meclisi S. Sayısı : 10:14, Cumhuriyet Sena-
L- tosu S. Sayısı : 659) 

ve takdimen görüşülmelerine dair önergeleri. 
(1/805, 1/866) 

BAŞKAN — Önergeleri okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet memurları kanun tasarısı, Millet Mec
lisinin Genel Kurulu tarafından kabul edilmiş 
ve Cumhuriyet Senatosuna sevk edilmiştir. 

Genel prensipleri ve sosyal haklar yönünden 
getirdiği hükümler itibariyle Devlet memurları 
kanunu tasarısına paralel hükümler getiren 
«Türk Silâhlı Kuvvetleri personel kanunu tasa
rısı» mn Millet Meclisi ilgili komisyonlarından 
kurulu Geçici Karma Komisyon tarafından ince
lenmesi tamamlanmış ve tasarı basılarak 1031 
sıra sayılı metin sayın üyelere dağıtılmıştır. 

Her iki kanun tasarısı arasındaki paralel 
hükümlerin bulunması bu tasarılardan birinin 
kanunlaşması halinde diğerinin de kanunlaşma
sını zorunlu kılmaktadır. Bu itibarla «Türk Si
lâhlı Kuvvetleri personel kanunu tasarısı» nın 
öncelik ve ivedilikle ve bütün işlere takdimen 
müzakeresine karar verilmesini arz ederim. 

Millî Savunma Bakanı 
Hasan Dinçer 

• • mmw 11 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 

KÂTİPLER : İsmet Kapısız (Yozgat), Veli Uyar (Yozgat) 

• 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 138 nci Birleşimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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BAŞKAN — Böyle bir iş daha var, onunla 

ilgili önergeyi de okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Gülhanede bir Askerî Tıp Fakültesi kurul
ması hakkındaki kanun tasarısı Geçici Komis
yonun incelemesinden geçmiş ve Yüksek Başkan
lığa sunulmuştur. 

Silâhlı Kuvvetler mensuplarının sağlık işle
rinde görevlendirilecek olan askerî tabiplerin 
yetiştirilmesi için önümüzdeki ders yılından iti
baren bu fakültenin tedrisata başlıyabilmesi 
için mevcut tasarının Millet Meclisi Genel Ku
rulu gündemine alınarak öncelik ve ivedilikle 

1. — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağh cet
vellerin Millî Savunma Bakanlığı kısmında de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhu
riyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon baş
kanlıkları tezkeresi. (Millet Meclisi 1/871; Cum
huriyet Senatosu 1/570) (Millet Meclisi S. -Sa
yısı : 1034, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 659) 
(Dağıtma tarihi: 1 .7 .1965) (1) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet yerini 
alsın. 

Raporu okutuyorum. 
30 . 6 . 1965 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 

30 . 6 . 1965 tarihli 107 nci Birleşiminde aynen 
kabul olunan, «1965 yılı bütçe Kanununa bağ
lı ( A / l ) , (A/2), (A/3) işaretli cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve 
IÇarma Bütçe Komisyonu raporu, Genel Kuru
lun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

t. Sezgin 

(1) 1034 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

1 7 . 1965 O : 1 
ve her işe takdimen müzakeresine karar veril
mesini arz ederim. 

Millî Savunma Bakanı 
Hasan Dinçer 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, daha 
evvel öncelikle görüşülmesine karar verilen işler 
arasında yeni bir sıra tanzim edilerek her şeye 
takdimen görüşülmesi gereken işleri bir gündem 
halinde basıp sayın üyelere dağıtmıştık. Bu iki 
takrirle ifade edilen Askerî personel kanunu ta
sarısı ve Gülhanede bir Askerî Tıp Fakültesi 
kurulmasına ait tasarı daha önce, öncelikle gö
rüşülme kararı alınmış işler arasında idi. Bun
ların da takdimen görüşülecek işler arasına ve 
gündeme ithali konusunu tasvibinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen?.. Yok. Maddelere geçilmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bir defa görüşmeye tabi olduğu için ivedi
lik kararı almıyoruz. Birinci maddeyi okutuyo
rum. 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) , (A/2) 
ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl

ması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1965 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı 
cetvelde yazılı bölümleri arasında 717 568 lira
lık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — Cetveli okutuyorum. 

[1] Sayılı Cetvel 

Millet Meclisi 

(A/ l ) 

Bölüm Düşülen Eklenen 

14.000 Hizmet giderleri 717 568 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Millî Savunma Bakanlığı 

Bölüm Lira 
13.000 Yönetim giderleri 717 568 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddeyi okunmuş olan cetvelle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1965 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvelle
rin ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 
497 939 707 lira ek Ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetveli okutuyorum. 

[2] Sayılı Cetvel 

Millî Savunma Bakanlığı 

(A/ l ) 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 45 671 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 333 499 707 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 5 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 

giderleri 77 422 000 

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

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 35 627 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) 
36.000 Borç ödemeleri 420 000 

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

İkinci maddeyi okunan ve kabul edilen cet-
velleriyle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 7 . 1965 O : 1 
MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 

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

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

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

Tümü hakkında söz istiyen?.. Yok. Tasarının 
tümü açık oylarınıza sunulmuştur. Kutular gez-
dirilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, biz ikinci defa oya 
konacak işleri atlıyarak öncelikle görüşülmesi 
gereken işlere geçmiş olduk. Halbuki bunun da
ha evvel görüşülmesi lâzımdı. 

2. — Belediyelerin ve belediyelere bağlı mü
essese ve işletmelerin bir kısım borçlarmın Ha
zinece terhin ve tahkimi hakkında kanun tasa
rısı. (J/490) (S. Sayısı: 935) 

3. — Yeniden kurulacak vakıflara ait kanun 
teklifi. (2/734) (S. Sayısı : 918) 

BAŞKAN — Bu tasarı ve teklif ikinci defa 
oylarınıza sunulmuştur. Kutular sıralar arasın
da dolaştırılacaktır. 

4. — 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda 
bâzı değişiklikler yapılmasına ve akar yakıtlar
dan alınan Hazine hissesinin kaldırılmasına da
ir kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları. (1/791) (S. Sayısı : 954) [Dağıt
ma tarihi : 14 . 5 . 1965] 

BAŞKAN — Plân Komisyonu lütfen yerini 
alsın. Hükümet yerini alsın. 

Bu tasarının birinci ve ikinci maddesi Ko
misyona gitmişti. Komisyon getirdi mi? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
Nİ İSMET SEZGİN (Aydın) — Veriyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Acele edelim efendim. 
Sayın Komisyon, siz bu yeni getirdiğiniz 

metni ikinci madde dolayısiyle verilen önerge 
üzerine tanzim etmediniz mi? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI İSMET SEZGİN (Aydın) — Evet efendim. 

BAŞKAN — O önerge nerededir, size ve
rildiğine göre? 
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BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA

NI İSMET SEZGİN (Aydın) — Bizde yok. 
BAŞKAN — Size verildi ve siz o önerge 

üzerine bu metni tanzim ettiniz. Komisyon bu 
önergeyi istedi, biz de Komisyona verdik ve o 
önerge üzerine yeni metin getiriyorsunuz. Yok
sa eski metniniz basılı kâğıtta. 

Sayın Lokman Başaran buradalar mı? 
LOKMAN BAŞARAN (İsparta) — Bura

dayım. 

1 • 7 .1965 O : 1 
Bu bend gereğince vergisiz iplik teslim 

alanların muaflık belgeleri ve faturaları hak
kında yukarıda yazılı I I numaralı bendin ikin
ci, üçüncü ve beşinci fıkraları hükümleri uygu
lanır.» 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 
Aydın 

ismet Sezgin 

BAŞKAN — Önergenizde ısrar ediyor mu
sunuz, yoksa geri mi alıyorsunuz? 

LOKMAN BAŞARAN (İsparta) — Geri alı
yorum, Komisyonun getirdiği metni kâfi görü
yorum. 

BAŞKAN — Kâfi görüyorsunuz. 
Muhterem arkadaşlarım, Sayın Lokman Ba

şaran'm önergesi geri verilmiştir. 
Şimdi okunmuş olan 2 nci madde hakkın

daki Komisyon metnini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edilen bu metni 2 nci madde metni 
olarak oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci madde hakkında Komisyon ısrar mı 
edecek? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI İSMET SEZGİN (Aydın) — Efendim hiç
bir değişiklik istemiyoruz, aynen kabulünü isti
yoruz. 

BAŞKAN — Şimdi 1 nci maddede Sayın 
Lokman Başaran, Sayın Hilmi Okçu, Sayın ib
rahim Bulanalp ve Sayın Fahir Giritlioğlu'-
nun verdikleri önergelerle 1 nci maddenin 3 ncü 
fıkrasında «bir istisna» ibaresiyle başlıyan kısım 
ile, «Kurumlar Vergisine» şeklinde devam eden 
kısım arasına «Götürü Vergiye veya» ibaresinin 
de ilâvesi ve onların da vergiden muafiyetini 
temin eden bir ibare eklenmesini istemişlerdi. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI İSMET SEZGİN (Aydın) — Saym Başkan, 
Yüce Meclisin şimdi kabul buyurduğu madde 
arkadaşlarımızın vermiş olduğu önergelerde ön
görülen hususları ihtiva etmektedir. («Anlama
dık» sesleri.) 

BAŞKAN — Heyeti Umumiyede arkadaşla
rın işitmiyoruz dedikleri ifadeleri tekrar ediyo
rum efendim. Komisyon Sözcüsü diyor ki, ikin
ci maddede Heyeti Umumiyenin kabul ettiği 

BAŞKAN — Saym Başaran, sizin ikinci 
madde hakkında verdiğiniz önerge üzerine Ko
misyon bu önergeyi istedi* ve yeniden bir metin 
getirdi. Getirdiği metni şimdi okutuyorum. Bu 
getirdiği metin sizin önergenizde istediğiniz hu
susu ihtiva eder mahiyette ise lütfen, önergem
de ısrar ediyorum veya takririmi geri alıyorum, 
diye beyanda bulununuz. 

Madde 2. — Aynı kanunun 4 ncü maddesine 
482 sayılı' Kanunla eklenen (m) fıkrasının 11 
numaralı bendinin sonuna aşağıdaki hüküm ve 
sözü edilen fıkraya IV numaralı bend ilâve 
edilmiştir. 

«Muaflık belgesini haiz iplik tüccarlarından, 
müstahsilin bağlı olduğu vergi dairesinin ^ salâ
hiyet hudutları dışında kalan yerlerde ticari 
faaliyette bulunanlar, bu bilgileri ihtiva eden 
beyannamelerini bağlı oldukları vergi dairesine 
vermekle beraber, bu beyannamenin bir örne
ğini müstahsilin bağlı olduğu vergi dairesine 
aynı süre içinde gönderirler.» 

«IV — Bu istisna yukarıda yazılı 1 numa
ralı bendde sayılanlar dışında kalan halı veya 
kilim imalâtçıları hakkında da uygulanır. 

Bu imalâtçıların, imalâtta bulundukları il 
veya ilçe vergi dairesi tarafından muaflık belge
leri verilir ve kayıtları tesis olunur. 

Ancak, bu nevi halı veya kilim imalcileri 
Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak, 
şekli ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tesbit 
edilecek basit bir imalât defteri tutmaya ve ip
lik alışları ile halı veya kilim satışlarını fatu
ralarla tevsik etmiye mecburdurlar. 

Defter tutmıyan veya alış ve satışlarını tev
sik edemiyen halı veya kilim imalâtçıları, ver
gisiz olarak aldıkları ipliklere ait istihsal Ver
gisini ödemekle yükümlüdürler. Bunlar adına 
yapılacak tarhiyat hakkında Vergi Usul Kanu
nu hükümleri tatbik olunur. 
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metin birinci maddeye böyle bir ilâve yapılma
sına müsait değildir. Fakat önerge sahipleri 
önergelerini vermiş bulunmaktadırlar, 

İBRAHİM BULANALP (Uşak) — Geri alı
yorum efendim. Çünkü Komisyonun getirdiği 
metin bütün bunları muhtevidir. 

BAŞKAN — Şu halde birinci madde ile il
gili önergelerinizi de geri alıyorsunuz. Siz de 
alıyor musunuz Sayın Okçu? 

HİLMİ OKÇU (Manisa) — Evet ben de ge
ri alıyorum. 

BAŞKAN — Yani Sayın Bulanalp ve Sayın 
Okçu birinci madde ile ilgili önergelerinizi de 
geri aldınız, öyle mi? Sayın Okçu da geri alıyor. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI İSMET SEZGİN (Aydın) — Zaten hepsini 
sağlıyor, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Şu halde birinci madde ile il
gili önergeler sahipleri tarafından geri alındı
ğına göre, birinci maddeyi, basma kâğıttaki bi
rinci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Böylelikle yürürlük maddelerine gelmiş bu
lunuyoruz. Yürürlük maddesi 9 u okutuyorum. 

MADDE 9. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanunun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen?.. Yok. Tümü açık 
oylarınıza sunulacaktır. Kutular sıralar arasın
da gezdirilecektir. 

5. — Orman Kanununa geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ve Geçici Komis
yon raporu ile Anayasa Komisyonunun mütalâa 
raporu. (1/549) (S. Sayısı : 978) (1) 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon lütfen 
yerini alsın. Bu Orman Kanunu ile ilgili Ko
misyon lütfen yerini alsın. Efendim bu tasarı
nın müzakeresiyle ilgili Tarım Bakanlığı Tem
silcisi yerini alsın... 

(1) 978 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

1 7 . 1965 O : 1 
Bu tasarı, Hükümet bulunmadığı için... 

(«Var, Hükümet burada» sesleri.) Efendim bu 
tasarı Tarım Bakanlığının tasarısıdır. Tarım 
Bakanı yahut onun namına mütalâa serd etmiye 
yetkili bir temsilcinin bulunması lâzımdır. («Baş
bakan var» sesleri.) Sayın Başbakan bu konuda 
mütalâa serd etmek için hazırlar mı efendim? 

BAŞBAKAN SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ 
(C. Senatosu Kayseri Üyesi) •— Hazırım. 

BAŞKAN — Peki, Sayın Başbakan hazır ol
duklarını söylüyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, daha evvel. bize ve
rilen müteaddit takrirlerle arkadaşlarımız bu 
tasarının tümü hakkında söz istemişlerdir. Sıra
sı ile bu arkadaşların isimlerini okuyorum : 

Sabri Keskin, Kâzım Arar, Osman Zeki Ok
tay, Nevzat Şener, Sadık Tekin Müftüoğlu, Ce-
vat Yalçın, Reşit Ülker, Hasan Fehmi Boztepe, 
Ahmet Şener, Ziya Altmoğlu, Ziya Uğur, Fa
hir Giritlioğlu... 

Muhterem arkadaşlar, kifayet takriri veri
linceye kadar bütün mebusların konuşma imkâ
nı vardır. Sırası ile hepsini de yazdım. 15 kişi 
söz almış bu tasarının tümü üzerinde konuşmak 
için. İlk söz Sayın Sabri Keskinindir. Buyurun. 

SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri, Orman Ka
nununa geçici bir madde eklenmesi hakkındaki 
kanun tasarısının müzakeresine başladığımız şu 
anda, orman içinde ve civarda yaşıyan, daha 
doğrusu yaşama çabası içinde binbir mihnet ve 
meşakkate katlanan fedakâr Türk köylüsünün 
namütenahi dertlerinden mahdut da olsa bir 
kısmına Yüce Meclisçe çare bulmak üzere bu
lunduğumuzdan duyduğum bahtiyarlığı ifade 
etmek isterim. 

Aziz arkadaşlarım, Türkiyemizin nüfusunun 
takriben 1/3 üne tekabül eden 9,5 milyon va
tandaşımız, sayısı 14 bine yaklaşan köyle, orman 
içerisinde ve kenarında yaşamakta ve bütün im
kânlarını bilmecburiye ormana bağlamış bulun
maktadırlar. Ormanlarımızın azlığı, orman ka
nunlarının vatandaş lehine getirdiği hükümle
rin maalesef ciddiyetle ve zamanında orman 
idaresince tatbik olunamaması, orman içinde ve 
kenarında yaşıyan köylümüzün gerek yapı, ge
rek yakıt ve gerekse pazar satışı ihtiyaçlarının 
lâyıkiyle karşılanamaması vatandaş orman mü
nasebetlerinin bozulmasına sebebiyet vermiş ve 
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mevzuat muvacehesinde hâdiseler yüzbinlcrce or- I 
man dâvası haline inkılâbetmiştir. 

Millî gelirden en az hisse alan ve çok iptidai 
bir hayat yaşıyan orman köylüsü de halinden 
haklı olarak devamlı şikâyetçi, küskün ve mus
tarip bir hale gelmiş bulunmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, 
Bu mâruzâtımdan ormanın yurdumuzun, top-

yekûn geleceği bakımından arz ettiği büyük 
önemi küçümsediğini şeklinde bir mâna çıkar
mamanızı bilhassa istirham edeceğim. Topyekûn 
kalkınma dâvamızda, Türkiye'mizin inkişafında, 
yurt topraklarımızın erozyondan muhafazasın
da ormanlarımızın her türlü tahripten korunma
sı gerektiğine ve yeniden orman yetiştirilmesi
nin büyük önemine bendeniz de yürekten inan
maktayım. Ancak yine inanıyorum ki, orman 
suçları için cezaları ne kadar ağırlaştırırsanız 
ağırlaştırın, Orman Kanununun vatandaş ve or
man içindeki köylümüz lehine derpiş eylediği 
hükümleri tam ve kâmil mânada tatbik edeme
diğimiz takdirde, orman köylüsünü, insanca ya
şamanın icabettirdiği asgari iktisadi ve sosyal 
geçim şartlarına kavuşturamadığımız müddetçe 
vatandaşla orman idaresi arasındaki ihtilâf bit-
miyecek ve yüzbinleri geçen dâva dosyalarında 
bir azalma maalesef müşahede olunmıyacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
İşte Yüce Mecliste müzakere ettiğimiz tasa

rı orman köylüsünün binbir derdinden, cüzi de 
olsa, bir kısmına deva olacak hükümleri getir
mektedir. Öyle ümidediyorum ki kabulünüze 
mazhar olduğu takdirde tasarı, dâva ve ihtilâf
lardan bir kısmını hal tarzına ulaştıracak nite
liktedir. 

Filhakika fiilen ve ilmen orman olmaktan I 
çıkmış, orman bütünlüğünü bozmıyan ve daha 
verimli kültüre tahsis edilmiş bulunan yerler 
ile toprak sınıfı ve kullanma kabiliyeti bakımın
dan daha verimli kültür arazisine kalbi uygun 
bulunan yerlerin ve bu arada şehir, kasaba ve 
köy iskân topluluğu içinde kalan sahaların Ba
kanlar Kurulu kararı ile orman rejimi dışına 
çıkarılabilmesi imkân dâhiline girmiş buluna
caktır. 

Tasarı, tatbikatta cereyan eden büyük aksak
lıkların, büyük haksızlıkların ve ihtilâfların ne
ticesi olarak huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. 
Öyle haller görülmüştür ki, bir gayrimenkul 
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30 - 40 senelik meyva bahçesi, narenciye bahçesi 
veya fındıklık olarak kullanılır. Orada yetişmiş 
ağaçlar vardır. Ancak bu menkul orman tahdidi 
içinde bulunduğundan orman sayılır. Vatanda
şın 100 seneyi mütecaviz, dedesinden kalma ta
sarruf ettiği tapulu tarlasıdır. Tahdit içinde ol
duğundan ve vatandaş bilgisizlik sebebiyle kısa 
olan müddetinde dâva açamadığından bugün 
orman sayılmakta ve bazan elde eylediği mah
sul orman idaresince hasat sonunda müsadere 
olunmaktadır. Hattâ bugünkü mevzuat muvace
hesinde tarihî bir vakıaya dayanarak, malûmu
nuz Timurlenk, 1402 Ankara Muharebesinde or
dusunda bulunan fillerini orman içine saklamış
tı. Tek bir orman ağacı bulunmıyan Çubuk 
ovasının orman sınırı içinde olduğu dahi iddia 
olunabilir. İşte böylesine gülünç iddialarla kar
şılaşmamak için Hükümet tasarısı değil, Komis
yonun değişik olarak getirdiği metin işe vuzuh 
getirici niteliktedir. 

Bildiğiniz veçhile yeni Anayasamızda bir 
hüküm var. Orman sınırları daraltılamaz diyor. 
Bu sınır hangi tarihteki sınırdır? Bundan 100 
sene önceki sınır mıdır, yoksa Hükümet tasa
rısında olduğu gibi 9 sene önceki sınır mıdır? 
En doğru hükmü komisyon getirmiştir. Anaya
samızın yürürlüğe girdiği tarihteki sınırı esas 
almak hukuk mantık ve tekniğine daha uygun 
bulunmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, bu tasarı münase
betiyle bir - iki nokta üzerindeki dilek ve te
mennilerimi de arz etmeme müsaadelerinizi is
tirham edeceğim. Bunlardan birisi; 6831 sayılı 
Orman Kanununun muvakkat 1 nci maddesinin 
kaldırılmasıdır. 

Bu madde, vatandaşla Orman İdaresi arasın
da tahaddüs eden ihtilâflarda hâkimin serbest
çe delilleri takdir ederek karar vermesini ön
lemekte, bir yerin orman sayılıp sayılmıyacağı 
hususunu Tarım Bakanlığından sormaya ken
disini mecbur tutmaktadır. Binnetice dâva da, 
taraflardan ' olan Orman İdaresinin mensupla
rınca hazırlanmış cevaba göre maalesef köylü 
vatandaşın aleyhine tecelli etmektedir. 

Adaletin tecellisine mâni olan ve hâkimin ini
siyatifini ortadan kaldıran bu muvakkat 1 nci 
maddenin lâğvedilmesini istihdaf eden pek çok 
kanun teklifi bulunmaktadır. Şahsan bu mevzu
da bendenizin de bir teklifim vardır ve diğer-
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leri gibi komisyonda bir türlü neticeye bağlana
mamıştır. 

Bu haksızlıkların önlenmesi ve ıstırapların 
biran önce dindirilmesi için bu kanun teklifle
rinin olumlu sonuçlanmasında Hükümetin gay
ret göstermesini bilhassa rica etmekteyiz. 

İkinci hususa gelince : Orman içi ve kena
rındaki köylerimizin kalkındırılması gayesiyle 
6831 sayılı Orman Kanunumuzda yer alan 
13 ncü maddenin işler hale getirilmesini, bu
nun için gerekli kredilerin orman köylüsüne 
açılmasını ve bu mevzuda Köy İşleri Bakanlığı 
ile Tarım Bakanlığının koordine bir çalışma 
içine girmelerini samimiyetle temenni etmekte
yim. 

Bu arada 4785 sayılı Kanunun bâzı madde
lerini değiştiren 5658 sayılı Kanunun meriyeti 
üzerinden 20 sene geçtiği halde 5 nci ve 6 ncı 
maddeye göre ödenmesi gereken bedellerin hâ
lâ ödenmediğine yurt sathında şahidolmaktayız. 
Bu kabîl gayrimenkullerin vergisi, tapuda sahi
bi görünen kişilerden tahsil olunmaya devam 
olunmakta ve fakat sahibine her hangi bir ta
sarruf imkânı bahsedilmediği gibi Devletleşti-
rilen gayrimenkullerin beyannameleri verildiği 
halde bedelleri bugüne kadar ödenmemiş bulun
maktadır. 

Anayasa ile bağdaşması kabil olmıyan bu 
gibi durumlara da kısa zamanda hal çaresi bul
masını Hükümetten beklemek hakkımızdır. 

Muhterem arkadaşlarım, mâruzâtımı burada 
bitirirken, mustarip orman köylüsünün yüzünü 
güldürecek olan tasarının lehinde oy kullanma
nızı rica eder, kanunun köylümüze ve Devleti
mize hayırlı olmasını dilerim. 

BAŞKAN — Konuşmaların beş dakika ile 
tahdidini ist/iyen bir önerge gelmiştir, okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin çok yüklü olması ve acilen çıka

rılması ieabeden pek çok kanun teklifinin bu
lunması sebebiyle konuşmaların beşer dakika 
olarak tahdidedilmesini arz ve teklif ederim. 

Kocaeli 
Hâldan Kısayol 

BAŞKAN — Okunan önergeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Söz sırası Sayın Kâzını Arar'mdır. Sayın 

Arar buyurun. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) Muhterem arka

daşlarım, Türkiye'nin belli başlı yerlerinden bi
risi olan orman dâvasını, küçük ölçüde de olsa 
geçici bir madde halinde getiren Sayın Hükü
mete teşekkür ederim. Bu dâvanın, bizim gibi, 
bilhassa orman bölgelerinde yaşıyan milletve
killeri için çok geniş izahata muhtacolduğu şu 
anda, Arerilen beş dakikalık yeterlik önergesi 
bizi kısa konuşmaya mecbur edecektir. Bun
dan dolayı üzüntümü belirtmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Orman Kanununa geçici bir madde eklen

mesine dair kanun tasarısının bugün müzakere
sini yapmakla cidden memnunum. Tasarı ge
rekçesinde acı gerçeklere temas edilmektedir. 
Türkiye'de ormancılığın tarihçesini yapan ta
sarı, hem de Cumhuriyetin kuruluşundan bu
güne kadar güzeran eden devri yermekte ve 
Türk ormancılığının 1285 yılından beri bir 
türlü gelişemediğini yetersiz bir dille itaraf et
mektedir. Bu bakımdan Hükümeti ne kadar 
tebrik etsek azdır. 

Bir buçuk sayfa tutan gerekçe, ele alman 
konuya satıhtan değinmekle yetinmiş, işi bir 
yığın brokratik esaslara bağladıktan sonra 
yönetmeliğe havale etmiştir. 

Beş yıl içinde tahakkuku düşünülen konu, 
yönetmelikte ne şekil alacağı bilinmemekle be
raber «görünen köy kılavuz istemez» sözüne 
istinaden bizi yanıltmıyacağma emin olduğu
muzu belirtmekte fayda umuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, 
Türkiye'nin anamesel elerinden biri olan 

Orman dâvası tedavisi güç ve hattâ gayrimüm-
kün araziyle önümüzde dururken geçici bir 
madde ile bu büyük hastalığı tedaviye kalkış
mak asprinle kanseri tedavi olur. 

Hükümet gerekçede samimî ise ki, bundan 
şüphem yoktur, bugüne kadar tatbikatından 
memnun olmadığı 1285 tarihli Orman Nizamna
mesi, sonra sırasiyle 3116, 4785, 5653 ve 6831 
sayılı Kanunların yerini dolduracak mahiyette 
bir temel kanun getirmeli idi. 

Hiç unutmam 1950 yılında eski Meclis bina
sında komisyonda uzun tartışmalara rağmen 
ormanın tarifini yapamamış ve hiç şüphesiz ki, 
5653 sayılı Kanunu da iyi tedvin edememiştik. 
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Eğer 1961 Anayasası Osmanlıların yarım I 

yüzyıl ve Cumhuriyetin 40 yıl tatbik ettiği or
man mevzuatının düzeltilmesini emretmemiş ol
saydı orman içi ve civarında yaşıyan dokuz 
milyon insanın hali ne olacaktı? 

Muhterem arkadaşlar,. 
Üzüntü ile ifade etmeliyim ki, bu derece mü

him ve âcil bir konunun 1961 tarihinden 1965 
arası geçirdiği istihaleyi dahi bu konuya verilen 
önemin derecesini tâyine kâfidir. Anayasanın 
emri olmasına rağmen Hükümet, 1963 yılında 
Meclise iki yılda sevk edebilmiş ve Mecliste de 
iki sene bekledikten sonra Umumi Heyete an
cak bugün gelebilmiştir. Bu gecikmenin üzerin
de duruşumun sebebi İçtüzüğün ihlâl edildiğine 
temas için değildir. Esas sebep kabul edilecek 
olan geçici maddenin beş yıl içinde nasıl tahak
kuk edebileceği hususudur. 

Geçici maddenin ikinci fıkrasında orman 
yüksek mühendisinin Başkanlığında bir orman 
yüksek mühendisi veya mühendis muavini ve
ya orman teknikeri ile bir ziraat yüksek mü
hendisi veya ziraat teknisyeni veya Toprak Su 
Genel Müdürlüğü mensubu bir teknik eleman
dan kurulacak heyetler tarafından yapılacağı 
öngörülmektedir. 

Tarım Bakanlığının bu derece personele sa-
hibolduğuna kaani değilim. Korkarım ki bu ta
sarıda öngörülen hususlar bu müddet içinde 
tahakkuk etmiyecektir. 

Bir noktaya daha temas etmek isterim son 
aylar içinde Yüce Meclisten sayısız kanun çıka
rılmıştır. Bu kanunların büyük bir ekseriyetini 
tazminata taallûk etmektedir. 

Geçici maddenin bir fıkrası da tazminat 
hükmüdür. 

Tanzimat tarihimizde bir devirdir. Bizim 
devrimizde bir tazminat devri olarak anılacak 
ve bunun mahzurlarını kısa zamanda idrâk ede
ceğiz. 

Vaktin darlığı dolayısiyle yazımı biraz hız
lı okumak mecburiyetinde kaldım. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Osman Zeki Oktay 
OSMAN ZEKİ OKTAY (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar; 1285 tarihinde bir ni
zamname ile kurulmuş olan orman teşkilâtı, 
bugüne kadar mütaaddit tadillerle bugünkü 
6831 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi 
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şeklinde bir takviye lüzumu ile huzurunuza 
gelmiş bulunmaktadır. Bu kanunla getirilmiş 
olan ek maddeyi, muhakkak ki, 10 milyonu ih
tiva eden orman köylüsünü ferahlatıcı bir çare 
olarak kabul etmemiz mümkün olacaktır. Fa
kat tam mânasiyle olacağı hususunda şahsan 
benim endişem mevcut bulunmaktadır. 

1937 senesinde 3116 sayılı Kanunla teşkilât
lanmasına çalışılan orman mevzuatı 1956 yılında 
6831 sayılı Kanunla takviye ve tekâmül ettiril
miştir. Bu çıkarılan kanunların mütaaddit tadil
lerinin esas hedefi, ormanların muhafaza ve ko
runması olmasına rağmen geçmiş olan bu tarih
lerden bu yana bakacak olursak; ormanlarımızda 
devamlı azalma, istihsalimizde devamlı çoğalma 
müşahede edilmiştir. Bu tamamiyle orman reji
minin, orman politikasının bizde tek taraflı ve 
ters tatbikatından ileri gelmektedir. Vatandaşın 
elini yüzde yüz ormandan dahi çekmiş olsak, bu 
günkü orman teşkilâtı bu tatbikatı ile çok ya
kında bu ormanların başını yiyecektir. Esas me
sele, ana dâva buradadır, gerisi teferruattır. 
Bunun çaresi orman yetiştirmekle mümkün olur. 
Mevcudu muhafaza edemezsiniz arkadaşlarım; 
bu ihtiyaç karşısından. Fakat maalesef orman
cılarımız, muhterem mütehassıslarımız esas yara
nın bu tarafına basmamakta ve yetiştirme poli
tikasına maalesef kulak asmamaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlrım, Kastamonu bölgesin
de baş müdürlük bir kaç seneden beri bu mevzuu 
tatbik etmekte ve mevzii de olsa mükemmel mu
vaffak olmuş duruma gelmektedir. 

Arkadaşlar, orman teşkilâtında bir saltanat 
hâkimdir. Lüks ve israf almış yürümüştür. Or
man gelirlerinden temin edilen meblâğ döner ser
maye şeklinde israf edilmekte ve bu şekilde kati
yen ormanın gelişmesine, inkişafına yardım edil
memektedir. 

Eğer bu memlekette ormanı inkişaf ettire
cek, ormanı her tarafta yemyeşil şekle sokacak 
bir çare arıyorsak bu orman gelirlerinden, or
man istihsalinden temin edilen meblâğı, orman 
yetiştirmekte kullanmamız lâzımdır. Yoksa arka
daşlar, Hazineye yardımdır, döner sermayedir, 
şurada bir site kuralım, falan yerde bir mahalle 
yapalımla orman dâvası halledilemez. 

Muhterem arkadaşlarım, benim üzerinde dur
mak istediğim mühim mesele de şudur : Bir ko
misyon kurulmaktadır, bu komisyon ormanın 
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tahdide tabi mmtakalarını veya dışında olan I 
mıntakaları tesbit edecektir. Hiçbir komisyon gö
rülmemiştir ki, bu dört kişiden ibaret olsun. Bi
ri başkan, üçü üye. Oylar iki, iki çıktığı zaman, 
başkanın tarafı daima galip gelecektir. Halbu
ki bunun, üç, veya beş üyeli olması lâzımdır. 
Dört üyeli komisyon olmaz arkadaşlar. Biraz 
sonra bir teklif veıeceğim. Benim kanaatimce; 
bu, orman yüksek mühendisinin başkanlığında, 
orman mühendisi, ziraat teknisiyeni ve bir do 
Toprak - Su'dan bir teknisiyen almak suretiyle 
dört üyeli olan bu komisyona bir de mahallî zi
raat odalarından bir üyenin katılmasiyle üye 
sayısının beşe çıkarılması hem maslahata uygun
dur, hem de psikolojikman zaruret vardır. Çün
kü vatandaş da hiçolmazsa kendilerinden de bir 
üyenin burada mevcudolduğuna kanaat getir
mek suretiyle mutmain olur kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Zamanınız dolmuştur efendim. 
OSMAN ZEKİ OKTAY (Devamla) — Muh

terem arkadaşlarım, maruzatım bundan ibaret
tir. Teklifime itibar edilmesini ve bu komisyon 
üyelerinin adedinin beşe çıkarılmasını istirham 
ederim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Nevzat Şener. 

NEVZAT ŞENER (Amasya) — Muhterem 
arkadaşlarım, tasarının geç de olsa Meclise bu
gün gelmiş olmasını memnuniyetle karşılıyorum. 
Sözlerimi kısaca iki noktada toplamak isterim. 
Bu tasarının kabulü ile bugün orman köyleri 
için büyük bir gaile teşkil eden dâvalar, aşağı -
yukarı otuz bine yakın dâva, mahkemelerden 
kalkacak, köylü zamanını mahkemelerde geçire
ceği yerde iş ve gücü ile uğraşmak imkânına sa-
hibolacaktır. Ayrıca senelerden beri kendi ara
zisine sahibolamıyan, mahkemelerde uğraşan 
köylü arazisine sahibolmak hakkını da bu kanun 
sayesinde temin etmiş olacaktır ve bu surette 
haklı olarak köylümüz toprağa sahibolma bahti
yarlığına erişecektir. 

İkinci bir mesele de, orman içi köylerinin 
kalkındırılması ile ilgili olarak Maliye Bakanlı
ğınca ayrılması düşünülen 50 milyon liralık fon, 
maalesef şimdiye kadar arzu edildiği şekilde tat
bik edilememiş ve köylünün bundan istifadesi te
min edilememiştir. Orman içi köylüsünün kal
kındırılması gayesi ile düşünülmüş olan bu fon 
tatbikat sahası bulamamıştır. Bu kanun bu fo
nun başka şekilde tatbikine imkân verecektir. 
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Kendi toprağına sahibolan köylü de toprağını 
geliştirecek, inkişaf ettirecek, gübre kredisi, ta
rım kredisi alacak - çünkü tapu sahibi oluyor -
ve böylece verimi artırmak suretiyle istihsalde 
de bir artış kaydederek kalkınmasını kendisi te
min etmiş olacaktır. Bu suretle bu tasarı orman 
içi köylerimiz için çok faydalı ve zaruridir. Ha
yırlı ve uğurlu olmasını diler, hepinizin müspet 
rey kullanmanızı istirham eder, hürmetler suna
rını. 

BAŞKAN — Sayın Sadık Tekin Müftüoğlu?. 
Yok. 

Sayın Cevat Yalçın?. Yok. 
Sayın Ecşit Ülker, buyurunuz. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlar-, 10 milyona yakın Türk vatandaşını 
ilgilendiren İm kanun 17.9 .1963 tarihinde 
İnönü hükümetleri zamanında sevk edilmiş ve 
fakat bugüne kadar maalesef gecikmiştir. Aşa
ğı - yukarı iki seneye yalcın bir müddet gecik
miştir. Oercıekten bu kanun tasarısı, fiilen or
man içinde yaşıyan Türk köylüsüne imkân Bağ
lıyacaktır. Getirdiği iki büyük esas mevcuttur. 
Bunlardan birisi, fiilen, ilmen orman olmaktan 
çıkmış arazinin vatandaşa verilmesini temin 
edecektir. İkincisi de şehir-, kasaba ve köy is
kân topluluğu içinde kalan yerleri, geniş mik
yasta münferidolanlar hariç, bunları da serbest. 
bırakacaktır. Bunların her ikisi de memleketin 
her tarafında görülen acı hakikatlerin kendisi
dir. Köyleri gezdiğimizde görmüşüzdür; köylü 
köyünün hemen yanındaki orman olmıyaıı, or
man belki üç kilometre ilerde, araziyi ekeme
mektedir. Günkü, Orman Kanunu bu araziyi or
man olarak tahdidetmiştir. Köylünün arazisi 
yoktur. Dokumacılık yapmaya kalkmıştır köy
lü; fakat plâstik sanayiinin, mensucat sanayii
nin gelişmesi yanında onun köyde yaptığı do
kumanın da kaba olması sebebiyle satış imkânı 
kalmamıştır. Köylü bize sormuştur; nerede ya-
şıyacağız beyefendi, bize söyleyin... Toprak var 
işliyemiyoruz, bunu da yapamıyoruz. 50 milyon
luk fon da kullanılmadı, bizi ölüme mi terk edi
yorsunuz1? Demişlerdir. Biz de kendilerine hak 
vermemezlik edememişizdir. 

Burada dikkat edilecek mühim nokta, bu 
geçici bir maddedir-. Anayasamızın, 131 nci 
maddesi, orman meselesini halletmiştir. «Or
manlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve 
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eyleme müsaade edilemez. Ormanlar içinde ve
ya hemen yakınında oturan halkın kalkındırıl
ması ve ormanı koruma bakımından gerekirse, 
başka yere yerleştirilmesi kanunla düzenlenir.» 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasanın bu sa
rih hükmü karşısında, Anayasanın 157 nci mad
desine göre, Anayasanın yürürlüğe girdiği ta
rih olan 15 Ekim 1961 tarihine kadar olan, de
min bahsettiğim iki gruptaki yerler bu kanun
dan istifade edecektir. Ondan sonra da bu iş 
Anayasanın teminatı altında artık mümkün ol-
mıyaeaktır. 

Şimdi bendeniz iki, üç. noktaya temas etmek 
isterim. Bunlardan bir tanesi; rica ediyorum 
Tarım Bakanlığından bu işe bol para ayrılsın 
ve bu iş süratle yapılsın. Çok mühimdir, bu. 

İkincisi, bu tatbikata çok dikkat etmek lâ-
zımgelir. Eğer bu tatbikat ciddî ellerde dikkat
le uygulanmadığı takdirde Anayasanın hükmü 
ihlâl edilmiş olur. Orman içinde bulunan vatan
daşlarımızı koruyalım, derken ormanlarımızın 
tahribi yoluna gidebiliriz. Gayet dikkatle tat
bik edilecek bir hükümdür, bu. 

Nihayet bu kanunun iyi semere vermesi için, 
orman içi köylerinin kalkındırılması için o 50 
milyonluk fonu, nasıl burada yüzlerce milyonu 
çekinmeden Türk Milletinin kalkınması için 
vermişsek, o fonu da, 50 milyonluk fonu dav 

vermemiz lâzım. Vermemiz lâzım ki, bu madde
nin suiistimali yoluna gidilmesin. Bunun suiis
timaline gidilmesi mümkündür. Bu tedbirleri 
beraber götürdüğümüz takdirde bu iş olacak
tır. 

BAŞKAN — Zamanınız doldu Sayın Ülker. 
MEHMET GEÇÎOĞLU (Adana) — Bunlar 

hayal Sayın Ülker. 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız efen

dim. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlarım, kanunun metni üzerinde söyliyecek-
lerim vardı, fakat zaman doldu. Bu kanunun 
on milyon Türk vatandaşına ve Türk Milletine 
hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Fehmi Boztepe... 
Yok. 

^a.ynı Armıex şener buyurunuz. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; bugün görüşülmek
te olan bu bir maddelik kanun - bir madde ol-
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duğuna bakmamak lâzım - bu memleketin 20.233 
köyünü, orman içerisinde ve orman yakınında ol
mak üzere, arkadaşlarımızın ifade ettiği gibi, 9 
ile 10 milyon nüfusu ilgilendiren, direkt olarak 
ilgilendiren bir kanun olmakla çok önemlidir. 
Bu kanun aynı zamanda bu vatandaşların bugün 
ve yarın kavuşacakları huzur sebebiyle elbetteki 
endirekt olarak da diğer 30 milyon nüfusu ilgi
lendiren bir kanun demektir. Benim bu kanun 
üzerinde görüşlerim müspettir. Ancak tatbik 
edilirken, bâzı arkadaşların değindiği gibi, bu 
tatbikçilerinin çok dikkat etmeleri gerekir. Çün
kü 6831 sayılı Kanunun 1 nci maddesindeki or
man tarifi ve bu gün Orman Genel Müdürlüğünün 
ve dolayısiyle Tarım Bakanlığının orman tarifin
de çekmiş olduğu sıkıntılardan ötürüdür ki, bu 
memlekette bilhassa orman içinde yaşıyan vatan
daşlarla Bakanlık arasında ve topyekûn bu orman 
mevzuunda bir çelişmezlik ortaya çıkmaktadır. 
Burada bilhassa* bu komisyona tadaden katılmış 
olan arkadaşlar hakikaten çok önemlidir. Orman
cısı vardır, mütehassıs bir arkadaşımızdır; zira-
atçi arkadaşımız vardır, toprakçısı vardır. Ama 
bir yer; orman mıdır, değil midir, bir meşcere 
midir, bir çalılık mıdır, fundalık mıdır? Bunu 
tâyin etmek elbette çok güçtür. Ormanın tarifi, 
sadece toprak üzerinde bulunan ağaçları ihtiva 
eden bir orman tarifi değildir. Muhterem arka-

. daşlarım, bir ormanın tarifine o toprak içinde bu
lunan mikro organizma faaliyetleri de girmekte
dir. Bunlar, ilmî esaslar denmiştir. Elbette gidi
lebilen bir yere komisyon gidecektir, ilmî esasları 
da tesbit edecektir. Elbette orası lâboratuvar de
ğildir. Siyasi baskılar da bunun içine girecektir, 
inşallah girmez. Çok yönlü bir kanundur. Bunu 
tatbik ederken, Sayın Tarım Bakanlığının bütün 

elemanlarına ve bununla ilgili bütün temsilcileri
ne hakikaten muvaffakiyetler dilemek gerekir. 
Ama bunun ortaya çıkaracak olduğu sorumluluk
lar vardır. Eğer yarın öbür gün siyasi baskılarla 
vatandaş, şu partidendir, bu partidendir diye 
- hangi Hükümet zamanında olursa olsun - bir 
tefrik yapılmak suretiyle bu şekilde bir toprak ve
rilir, hak tanınırsa, bu memlekette çok huzursuz
luklar meydana getireceğine kaaniim. Tahdit ko
misyonları bu vazifelerini görürken, Reşit Ülker 
arkadaşımızın değindiği bir husus hakikaten ye
rindedir. Anayasanın 131 nci maddesinin bütün 
şümuliyle tatbikini bu memlekette hepimiz iste-
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inekteyiz. Ancak bu vazife yapılırken korkarım 
ki, tahsisatsızlık yüzünden, kifayetsizlik yüzün
den, vasıtasızlık yüzünden - hattâ ve hattâ Mali
ye Bakanlığına şimdi Sayın Tarım Bakanı diye
cek ki, bu işleri görebilmem için bana vasıta için 
ayrılmış olan tahsisat verin. Ama Maliye Bakan
lığı bunu vermekten imtina edecek, dövizim yok
tur diyecek, vermiyecektir - komisyonlar da vazi
fe yapmak imkânlarına sahibolamıyacaklardır. 
Bunu da, Maliye Bakanlığının bu vasıtayı ver
mesi için burada ifade etmeye ve zabıtlara geçir
meye mecburum. 

BAŞKAN — Zamanınız doldu Sayın Şener. 
AHMET ŞENER (Devamla) — Peki, Sayın 

Başkanım, bitiriyorum. 

Onun için bu kanunun çıkarılması hakikaten 
zaruridir. Söylediğimiz gibi, dağ başında ve bu 
topraklar üzerinde binbir müşkülât içinde çalış
mak zaruretinde olan vatandaşların biran ovvel 
huzura kavuşması, müstehlik halden müstahsil 
hale geçmesi, bir toprak sahibi olması şayanı ar
zudur. Bütün arkadaşlarımızın da bu kanuna, 
arkadaşlarımızın serd ettiği görüşler çerçevesi 
içinde, müspet rey vererek çıkarmalarını hep ar
kadaşlarımdan istirham ediyorum. Hürmetlerim
le. 

BAŞKAN — Üç aded kifayet önergesi veril
miştir. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Kifayetin oylanmasını 

arz ederim. 
Kırşehir 

Ahmet Bi]gin 

Yüksek Başkanlığa 
Orman Kanununa geçici bir madde eklenme

sine dair olan tasarının tümü üzerinde yapılan 
konuşmalarla konu aydınlanmıştır. Müzakerele
rin kifayetini arz ve teklif ederim. 

Aydın 
Reşat Özarda 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Orman Kanunu kâfi derecede görüşüldü 

müzakerenin kifayetini rica ederim. 
İstanbul 

Naci Öktem 

BAŞKAN — Kifayet takrirlerinin aleyhin
de buyurun Sayın Dermancı. 
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RÜŞTÜ ÜZ AL (Konya) — Lehinde söz is

tiyorum. 
BAŞKAN — Lehinde söz vermiyeceğim. Ar

tık reyinizi verirsiniz. 
YAHYA DERMANCI (İçel) — Muhterem 

arkadaşları m, dört yıldan beri ilk defa Mecli
simize büyük kütleyi ilgilendiren bir tasarı 
geldi. Bu kanunun 1956 dan itibaren tatbiki, 
'1950 da çıkan bu kanunun bu memlekette va
tandaşlarımızı nasıl hapishanelere doldurduğu, 
nasıl ıstırap çektirdiği bütün milletvekilleri 
tarafından takdir edilmiş ki, hepsi bu kanunun 
biran evvel çıkarılması için ve çıkacak bir ta
kım komplikasyonların da önlenmesi için te
laşla söz istemektedirler. Bunun yeterlikle bi
ran evvel bildirilmesini istiyen arkadaşlarıma, 
hak veriyorum; bu kanun çıksın, ihtiyacı kar
şılayacak. Yalnız yarın Hükümetin başını dert
ten derde; sokacak hadiselerle karşı karşıya ge
leceğiz. I>ıı kanun daha çıkmadan dün bizim 
Düziçi'nde Toprak reformu çıkmış diye - va
tandaşımız toprak için kıvranıyor - gidiyor 
araziye el koyuyor, arazinin başına gidip otu
ruyor. Bu kanun çıkar çıkmaz göreceğiz; o ka
dar münbit ve bir takını, böyle orman diye... 

BAŞKAN — Sadet içinde konuşun Sayın 
Dermancı. 

YAHYA DERMANCI (Devamla) — Konu
şulmak mecburiyetindedir arkadaşlarım. Ki
fayetin aleyhinde olduğumun izahını bu şekil
de yapıyorum. Çünkü konu henüz aydmlaııma-
mıştır. 

Yine Erdemli mmtakasmm köylerini söy-
liyeyim. O kadar münbittir ki; sekiz bin dö
nüm . 

BAŞKAN — Esasa girmeyin efendim, ki
fayetin aleyhinde konuşun. 

YAHYA DURMANCI (Devamla) — Ar
kadaşlarım konu aydınla tımamıştır henüz. Ya
rın bu kanun buradan çıkıp daha Senatoya git
meden, vatandaş girecek, arazi üzerinde derhal 
ekime, dikime başlıyacak, tahribata bağlıya
caktır. Anayasanın 181 nci maddesinde yine 
mühim, birşey vardır; orman sahası hiçbir za
man daraltılamaz, diyor. 

BAŞKAN — Sayın Dermancı, kifayetin 
aleyhinde konuşunuz lütfen, esas hakkında 
mütalâa beyan ediyorsunuz. 

YAHYA DERMANCI (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım konu çok mühimdir, bu ka-
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dar kısa konuşmakla bu memleketin mühim 
olan ihtiyaçlraını birden bire şurada halledece
ğimizi tasavvur etmek mümkün değildir. Ko
nuşacak, çok kıymetli fikirler serd edecek ar
kadaşlarımız vardır. Kerem buyurunuz, lütfedi
niz onbeş - yirmi dakika daha uzatın, Hükü
mete ışık tutacak, bu kanunun tatbikatında ha
kikaten vatandaşlara büyük yardımları bulu
nacak arkadaşlarımızın fikirleri vardır. Onun 
için bu kifayet önergesinin aleyhinde bulunma
nızı istirham ediyorum. 

Saygılarımla, 

BAŞKAN — Okunan kifayet önergelerini 
tasvibinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
y eni er... Kabul edilmiştir. 

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

İvedilik teklifi vardır. İvediliği kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 >irin ci m a d deyi okutuluyorum. 
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Bu heyetler emrine ayrıca yeteri kadar yar

dımcı teknik ve idari eleman ile lüzumu kadar 
taşıt verilir. 

Yukarıdaki fıkrada kayıtlı heyetlerde çalı
şacak memur ve hizmetlilere fiilen arazide ça
lıştıkları günler için aylık ve ücretlerine ilâ
veten 6245 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin 
1 ve 2 numaralı fıkralarına göre tazminat ve
rilir. 

Tesbit işleri, Tarım Bakanlığınca lüzum gö
rülen yerlerde ve bir defaya mahsus olmak üze
re ilçe bütünlüğü esas alınmak suretiyle yapı
lır. 

Bu maddeye göre yapılacak her çeşit işler 
tercihan hava fotoğrafları alınmış yerlerde ya
pılır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin şekil 
ve esaslar Tarım Bakanlığınca düzenlenecek ve 
Bakanlar Kurulunca onaylanacak bir yönetme
likte belirtilir. 

Bu madde gereğince yapılacak işler en geç 
beş yıl içinde bitirilir. Bu sürenin sonunda bu 
madde hükümleri kendiliğinden yürürlükten 
kalkar. 

BAŞKAN — 1 nci madde hakkında söz is-
tiyen? Buyurun Rayın Soyer. 

Diğer söz alan arkadaşlar şunlardır; Reşit 
(İlker, llyas Kılıç, Mehmet Geçioğlu, İhsan Ka
badayı... 

RUHİ SOYER (Niğde) — Çok muhterem 
arkadaşlarını. Anayasamızın ormanların ko
runması hususundaki samimî ve hakikaten lü
zumlu tahdidi karşısında ifrattan tefrite doğ
ru bugün gitmiş bir vaziyetteyiz. Orman hu
dutları dâhilinde veya orman kenarlarında bu
lunan vatandaşlarımızın arazilerini, babaların
dan, dedelerinden kalma arazilerini işlemeleri, 
çalıştırmaları, ekip dikmeleri velhasıl çoluk -
çocuklarını beslemek için geçinmeleri imkânını 
selbetmiş durumdayız. Bu kanunla yeniden bir 
tahdit yapacağız. Yani orman kenarlarında 
olup da ötedenberi tarım arazisi bulunan, ta
rım hususunda, tarım için kullanılmakta bulu
nan araziyi bir heyetle tesbit edeceğiz. Bu ha
kikaten çok lüzumlu ve memleketin büyük 
bir mıntakasınm İstırabına cevap verecek, ha
kiki bir ihtiyaçtır. 

Şimdi burada maddede iki nokta üzerine 
dokunmak istiyorum. Bunlardan birisi, kuru-

Orman Kanununa geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun 

MADDE 1. — (İ8;»l sayılı Orman Kanununa 
aşağıda yazılı geçici 6 nci madde eklenmiştir. 

Geçici Madde 6. — 15 . .10 . 1961 tarihin
den önce fiilen, ilmen ve tamamen orman ol
maktan çıkmış., orman bütünlüğünü bozmıyan 
ve bozmıyacak olan iklim, su ve toprak rejimi
ne zarar vermiyeceği anlaşılan ve toprak sınıfı 
ve kullanma kabiliyeti bakımından daha ve
rimli kültür arazisine kalbi uygun bulunan yer
lerle (Orman içi mera, yaylak ve cayırlar ha
riç) şehir, kasaba ve köy iskân topluluğu için
de kalan yerler (dağınık evler ve her çeşit 
yapı ve tesisler haricolmak üzere) Tarım Ba
kanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu ka-
rariyle orman rejimi dışına çıkarılabilir. 

Yukardaki fıkrada yazılı esaslara göre or
man rejimi dışına çıkarılma iş ve işlemleri Ta
rım Bakanlığınca görevlendirilecek bir orman 
yüksek mühendisinin başkanlığında, bir or
man yüksek mühendisi veya mühendis muavi
ni veya orman teknikeri ile bir ziraat yüksek 
mühendisi veya ziraat teknisyeni ve toprak 
Su Genel Müdürlüğü mensubu bir teknik ele
mandan kurulacak' heyetler tarafından yapılır. 
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lacak heyet.. Bir heyet kuruyoruz. Bunlardan 
ikisi ormancı, birisi ziraat mühendisi, birisi de 
Toprak Su elemanlarından müteşekkil dört 
kişi. 

Muhterem arkadaşlarım artık demokratik 
bir idarede halkın kendi menfaatlerine müta-
allik yapılacak muamelâtı kendisinin de gör
mesi ve gözünün önünde yapılmasını ve ken
disinin de iştirakiyle yapılmasını istemesi en 
tabiî hakkıdır. Dört memurun, ınmtakanm öte-
denberi neresinin tarımda kullanılmakta olma
sı her zaman şüpheli olabilir. Bu itibarla mahallî 
zirat teşekküllerinden, hattâ Ticaret Odaların
dan, Ziraat ve Ticaret t Odalarından birer kişi
nin alınarak bu heyete ilâve edilmesi ve bu he
yete ilâve edilecek bu kimselerin mahallinden 
olması doğru olur. Doğru olur çünkü, o za
man kendi gözünün önünde cereyan eder, ken
di gözünün önünde tetkik edilir, o da inanır, 
kendi hemşehrilerini de inandırır. Bu suretle 
kanunun tatbikatmdaki samimiyette dürüst gö
rülmüş olur. 

Bu itibarla kıymetli arkadaşlarımızdan bir 
tanesinin vermiş olduğu takriri destekliyorum. 
Hakikaten bu heyet dört kişilik olamaz. Bu he
yete en azından Ziraat Odalarından bir kişinin 
de ilâve edilmesi yerindedir. 

Bir de maddede bir baskı hatası vardır; «ilçe 
büünlüğü» şeklinde yazılmıştır. Bunun da «ilçe 
bütünlüğü» olması lâzım. Bu baskı hatasının 
da düzeltilmesini rica ederim. 

•Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlar, zaten raporda da yer alan, fakat her 
nedense komisyonca iltifat görmiycn bir kaç 
noktalara temas edeceğim. 

Bunlardan birisi : «Bu maddenin uygulan
masına ilişkin şekil ve esaslar Tarım Bakanlı
ğınca düzenlenecek ve Bakanlar Kurulunca 
onaylanacak bir yönetmelikte belirtilir.» Muh
terem arkadaşlar bu yönetmelik Anayasanın 
113 ncü maddesine dayanıyor. Fakat hakikaten 
Anayasa komisyonu bir teklifte bulun
muş. Diyor ki, bu kadar mühim Anaya
sa ile ilgili ve her kımıldanışta Anaya
sayı ihlâl edebilecek bir konuda tüzük olması 
lâzım gelir, diyor. Haklıdır, çünkü tüzük Da-
mştaydan geçer. Danıştaym ciddî, ilmî ve kazaî 
murakabesi vardır. 
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Bu bakımdan bu yönetmelik kelimesi yerine 

tüzük kelimesinin konulmasını ben de Anayasa 
Komisyonumuzun görüşüne katılarak teklif edi
yorum. Birinci nokta bu. 

İkinci bir nokta, birinci fıkradaki: «Kabiliye
ti bakımından daha verimli kültür arazisine kal
bi uygun bulunan yerler...» Uygun bulunan yer
ler, demek, bundan sonra uygun bulunacak mâ
nasını da taşımakta. Halbuki biz 15 Ekim 1961 e 
kadar bir defaya mahsus olmak üzere bunu tanı
yoruz ve 15 Ekim 1961, yani Anayasanın 157 nci 
maddesine göre, Anayasanın yürürlüğe girdiği 
tarihten evvel, bu sıfatı kazanmış olması lâzım. 
«Bulunan» şeklinde, bunun düzeltilmesi lâzım
dır. Anayasa Komisyonumuz da haklı olarak bu
na işaret etmiş. 

Nihayet, «Bakanlar Kurulu karariyle» keli
mesi kullanılmış. «Bakanlar Kurulu kararname
siyle» olması lâzım. Burada gerekçede de izah 
edildiği gibi, «kararname» olmalıdır. «Karar» da
ha geniş bir tâbirdir. Cumhurbaşkanının imzası 
ve saire hususu olmıyabilir, karar tabiî içinde. 
«Kararname» tâbiri bugüne kadar kullanılan tâ
birdir. Anayasa Komisyonu gerekçesinde de bu 
gayet güzel ifade edilmiştir. Onun o şekilde dü
zeltilmesi lâzımdır. 

Bendenizin teklifleri bunlardan ibarettir. 
Eğer iltifat buyurursanız daha güzel bir kanun 
çıkaracağımızı umuyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın llyas Kılıç, ' 
İL YAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem arka

daşlar, hakikaten geçmiş Hükümetin hazırlayıp, 
yeni Hükümetin Meclis kürsüsüne getirmiş oldu
ğu bu kanun yıllardan beri Türk köylüsünün ve 
köylü ile karşı karşıya olan Türk ormancısının 
hasretle beklediği bir kanundur. Bir maddeden 
ibaret olan bu kanunun tatbikatı, ümidederiz ki, 
ormancılara ve köylülere zarar getirmesin. Bu mak
satla maddenin içerisinde bâzı unsurlar vardır 
ki, bu unsurların tatbikatında, tatbik eden insan
lara geniş takdir yetkisi karşısında birçok vatan
daşın da şikâyetini mucip hallerin doğurmasına 
sebebolabilir. Şöyleki, meselâ; iklim, su ve toprak 
rejimini bozmıyacak... Bu tâbir biraz umumi ve 
takdiri de biraz zor olan bir şeydir. O halde, böy
le bir tâbirin konulması ile mevcut sızıntılar ar
tabilir. Bunu rijit bir şekilde tesbit etmek ve bu 
tesbidedilen esas üzerinde heyetlerin çalışmasını 
sağlamak daha faydalı olur, kanaatindeyim. Bi-
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liyorsunuz bugün değiştirilen 6831 sayılı Kanun
da da bu gibi hükümler vardır, bu yüzden dola
yı da aşağı - yukarı 200 bin aile halen mahkeme
lerde işini, gücünü bırakıp dâvalarla uğraşmak
tadır. Bunun için sade hükümler koymak yerin
de olacaktır. 

Bu madde içinde heyetler vardır. Arkadaşlar, 
heyetlerin tertibinde de çok dikkatli olmalıyız. 
Bir işçi meselesini hallederken, işçilerden bir 
temsilci alıyor, kabul ediyoruz da; 10 milyon köy
lünün fiilen işgal etmiş olduğu, şu veya bu yol
dan halen ziraat yapmakta olduğu bir arazinin, 
orman mıdır, değil midir problemini hallederken, 
büyük işleri kendisinden beklediğimiz Ziraat 
Odalarını keenlemyekûn kabul ederek onlara hiç
bir vazife vermemek her halde tatbikatta bize 
hiç de iyilik getirmez. Binaenaleyh, Ziraat Ve
kâletinden, Orman Umum Müdürlüğünden ve 
Topraksudan alman teknik elemanlara ilâveten 
bölgedeki köylünün temsilcisi olan ve köylünün 
içerisinden çıkmış olan, her halde köylünün der
dini bizden daha iyi bilecek olan Ziraat Odala
rından buraya insan koymuş olmakta asla zararı
mız olmaz, fakat mutlaka faydası vardır. Muhte
rem Komisyonun, vermiş olduğumuz bu takrire 
iltifat ederek buraya Ziraat Odalarından da bir 
temsilcinin, köylü temsilcisinin dâhil edilmesinin 
faydasını kabul ederek bize yardımcı olmasını ri
ca ederiz. 

Sonra ilk tatbikatın, hava fotoğrafları bitmiş 
olan yerlerde yapılacağını kanun öngörmektedir. 
Bu elbetteki takdirle karşılanacak bir haldir. 
Ama bunun yanında temenni mahiyetinde söyli-
yeceğimiz husus şudur: Hava fotoğraflarının alın
masını ve bu teşkilâtın da çalışmasını sağlıyacak 
şekilde Tapu, Kadastro ile Bakanlığın sıkı 
bir işbirliği yapması lâzımdır. Bu suretle daha 
evvel bu mevzuda çıkartmış olduğumuz kanunu 
da harekete geçirerek bir taraftan bu işin yapıl
masını sağlamalıdır. Aksi takdirde beş senelik 
müddet içerisinde bu işin halli mümkün olmıya-
bilir. Bu takdirde çıkarmış olduğumuz kanun da, 
zamanında vazifesini yapamamış olur ve bizi 
yapmış olduğumuz kanunlarda zamanı iş ile mü-
tenasibolarak tahdidetmemiş olmakla suçlu göre
bilirler. 

Sonra arkadaşlar, ormanların ilçe hudutları « 
ile değil, ormanların orman bütünlüğü ile nazara 
alınmasında fayda vardır. Çünkü hudutlar bir-

1 7 . 1965 O : 1 
birlerine tedahül etmiştir. Binaenaleyh birçok 
problemler karşınıza çıkar. Orman bütünlüğünü 
nazarı itibara almak ve o bütünlük üzerinde ça
lışmakta fayda vardır. Sonra ilçe hudutları şu
rada idi burada idi, vardı, yoktu diye birtakım 
münakaşalar yüzünden bu heyetler çalışamaz ha
le gelebilirler. 

Burada bir başka temennim olacaktır; bu he
yetlerin çalışmaları anladığıma göre bir merkez
den idare edilecektir. Fakat kanun hükmüne gö
re sarih de değildir. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, zamanınız doldu. 
1LYAS KILIÇ (Devamla) — Bu heyetlerin 

çalışmaları bir merkezden idare edilmeli ve bu işi 
yapabilecek arkadaşlardan, işi samimiyetle ve 
ciddiyetle takibedebilecek, her hangi bir etkinin 
altında bırakılması mümkün olmıyan arkadaşlar
dan seçilmeli ve iş bütün ciddiyetiyle, ehemmiye-
tiyle takibedilmelidir. Aksi halde beş senede de
ğil, 15 senede bunu bitirmek mümkün olmaz ve 
yaptığımız kanunun tatbikçileri bizi mahçubede-
bilir. * 

Kanuna müspet oy vereceğimi arz ederken ha
yırlı olmasını temenni ederim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Mehmet Geçioğlu. 
MEHMET GEÇİOĞLU (Adana) — Muhte

rem arkadaşlar, bu tasarının müzakeresinde ben
deniz de bulundum. O zaman; bir de mahallî zi
raat odasından bir zatın bu komisyona iştirak et
tirilmesini veya mahallî ihtiyar heyetlerinden ve
yahut çiftçilerinden bir zatın bu heyette bulundu
rulmasını arzu etmiştik. Fakat ekseriyet bulu
namadığı için bu iki âzanm bu komisyonda bu
lunması hususunda karara varılamadı. Şimdi 
Heyeti Umumiyede bu husus müzakere edilirken; 
vatandaşın Devlet tarafından seçilmiş dört kişi
den müteşekkil komisyonun vereceği karara razı 
olup olmıyacağmı takdirlerinize arz ediyorum. 
Bunların ikisi orman mühendisi. Orman mühen
disleri bugün köylüyü tapulu arazisi içinde dahi 
serbest bırakmıyor. Nasıl olur da bunun vere
ceği karara köylü razı olur, rica ederim. 

İkincisi; orman mühendisi veyahut Toprak
sudan bir zat bulunacak. Halkı temsilen kim bu
lunacak? Demin arkadaşım İlyas Kılıç da söyle
di, halkı temsil edecek iki âzanm da burada bu
lunması zaruridir. Yoksa senelerce bu halk ıs-

— 663 — 



M, Meclisi B : 138 
tırap çekti, bundan sonra da senelerce çekecek
tir, eğer biz bu işi 4 kişinin eline bırakırsak. O 
zaman da bu kanundan faydalanmak mümkün 
değildir. 

Size bir hususu arz etmek- isterim. Benim ken
di mmtakamda, halk bugün bir esir muamelesi 
içinde yaşıyor. İkibin orman muhafaza memuru 
Devleti temsil ediyor, Devlet olarak hüküm sürü
yor. Sen ne dersen de, onun tuttuğu zabıt mute
berdir. Mahkemeye gittiği zaman, mahkeme onu 
tanır. Çünkü mcvcudolaıı kanun da köylüye bir 
hak tanınmamıştır. Yine bu kanunla köylüye bir 
hak tanımadığımız takdirde bu kanunun bize on 
paralık fayda temin etmiyeceğine inanmaktayım. 
Arkadaşların getirmiş olduğu teklife iltifat gös
termenizi rica ediyorum. Saygılarımla. (Alkış-
lar) 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Muhterem 

arkadaşlar, bir dağlık bölgenin evlâdı olarak ço
cukluğumdan beri hatırladığım realite şudur ki, 
orman adına hemen hemen her yerde içten gelen 
yankılarla, koruma müdafaası yapılmış, kanunlar 
çıkarılmıştır. Fakat tatbikat odur.ki, hatırlıya-
bildiğim yaştan bu yana Hükümetlerin ormanla
rın korunması babında çıkara geldiği kanunlar 
teorik kalmıştır, fiiliyatı, köylü haleti ruhiyesini 
bilerek çıkarılmamıştır. Çıkan kanunlar köy
lüyü ormana dost kılacağı yerde, köylüyü or
mana düşman kılmıştır. Çocukluğumdan beri 
hatırlıya geldiğim eşsiz, güzel ormanların ye
rinde onların zayii', sıska cılız çocukları veya
hut kolu, bacağı olmıyan Çanakkale gazileri 
gibi gövdeleri kalmıştır. Sebep tatbikatın yan
lış oluşudur. Ormanı muhafaza usulünün yan
lış oluşudur'. 

Şimdi bir kanun tedvin ediyorsunuz. Ben 
Beyşehirliyim ve Toroslarm çocuğuyum. Sade
ce Beyşehir'de orman suçlarından mütevellit 
1 r>00 dosya vardır. Dosyanın mahiyeti; ecda
dından, babasından kalmıştır, tapuludur, 3 dö
nüm ise 10 dönüm diye ihbar olmuştur veyahut 
orman muhafaza memuru jestle gelmiş iş ya
payım diye köylüyü mutazarrır etmiştir. Veya-
hutta birbirini şikâyet etmek suretiyle dâva 
dosyaya intikal ettirilmiş, köylü o bir avuç top
rağını da ekemez olmuştur. Şöylece demek isti
yorum ki, siz bu kanunu çıkarmış olsanız dahi, 
tok açın halinden ne bilsin hikâyesi, beş sene içe-
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risiude yine köylü ormana düşman gibi baka
caktır. Tapulu olsun, tapusuz olsun, yıllardan 
beri zilyedi bulunduğu ve işleye geldiği topra
ğa giremediği için gece yine ormana kıyacak
tır, yakacaktır, 'perişanlığa götürecektir. 

Ben sizden şunu istiyorum: 5 sene uzun bir 
müddettir, dene köylü kırgın, dertli kalacak
tır. Ormanı tahribetsin demiyorum. Toprak tıp
kı hürriyet gibidir. Hürriyet elden gidince na
sıl kadri bilinirse, toprak da elden gidince kad
ri bilinir. Toprağı tutan ormandır. Fakat, bu 
kanun ormanı tutmıyacak, yerini götürecektir. 
Ne yapmak istiyoruz? .İstediğim MU benim; bu 
kanun çıkıp da tesbit ekipleri faaliyetini gös
terip, orman sahasıydı, değildi, diye kayıtlarını 
bulup neticoleudirinccye kadar, köylüyü dert
ten kurtarmak hâkimlerimizin dâhi bu mevzu
da lüzar olduğu dertten onları kurtarmak için 
dosyaların teshil, sonuna kadar bırakılmasını 
arz ve teklif (»diyorum. Bunu yapmadığınız tak
dirde, köylüye temin etmek istediğimiz huzur 
gelmiyecektir, ormanlar k onmanı ıyacakt ir, 
yakma ve tahrip devam edecektir. Ben bu hu
susta bir önerge hazırlıyacağım. Lütuf buyu
run, tesbit işi bitinceye kadar dosyaların ve 
mahkemelerin durdurulmasını kabul edin efen
dim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner. 
ALİ KIZA UZUNER (Trabzon) — Muh

terem arkadaşlarım, burada konuşan bir cok 
arkadaşlarımız konuyu zannediyorum ki bir 
yanlış açıdan ele almak suretiyle mütalâa et
mektedirler. 

Burada getirilen geçici madde ile yeni he
yetler teşkil ediliyor. Bu heyetlerle tahdit he
yetlerini arkadaşlarımız birbirine karıştırmış 
bulunuyorlar. Ziraat odalarından bulunsun, ih
tiyar heyetinden bulunsun. Bunlar esasen tah
dit komisyonlarında vazife alan heyetler de 
kendilerine yer verilen kişilerdir. Bu tamamen 
ilmî mahiyette bir etüttür, arkadaşlar. Anaya
sanın. \>)\ imi maddesi muvacehesinde; fiilen ve 
ilmen orman olma vasfını kaybetmiş sahaları, 
Anayasanın bu sarih maddesi muvacehesinde 
orman dışında bırakmak hususu hukukçular
la tatbikatçılar arasında hakikaten uzun müza
kere konusu yapılmış, l!Hi:> de gelen bu kanım 
ancak bugün huzurunuza, gelebilmiş bulunuyor. 
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l.ii' çokları komisyonda. Anayasaya aykırı diye 
görüşler Heri sürmüşlerdir. Nihayet bir netice
ye bağla inmişi ir. Umdenizin görüsüne göre de 
bundan başka bir formül bulmak mümkün de
ğildir. Böyle ilmî mahiyette olan bir çalışmayı, 
orman mühendisi ve ziraatçılardan müteşekkil 
bir heyet dışında başka şahısların iştirakiyle 
heyetleri çalışamaz hale sokmak ve Anayasa ile 
korunmaları teminat altına alınmış ormanlarını
zın fiilen elimizden çıkmasına kanunen yol aç
mak gibi bir hataya düşmüş oluruz. Bilhassa 
arkadaşlarımın dikkatini çekerim, bu tahdit işi 
değildir, tahdit yapılmış bâzı sahalarda dahi 
bu heyetler, fiilen bu sahalar orman olmaktan 
çıkmıştır, orman sahası dışındadır, diyebile
ceklerdir. Sayın Komisyon Sözcüsü elbetteki 
bu konuda geniş izahat vereceklerdir. Bu hu
susta daha fazla söz söylemeyi zait görüyo
rum. 

Bendenizin verdiği bir takrir vardır. Bu, 
«tesbit işleri Tarım Bakanlığınca lüzum görü
len yerlerde1 ve bir defaya mahsus olmak üze
re ilçe bütünlüğü esas alınmak suretiyle yapı
lır.» Hükmünün tamamen kanundan çıkarıl
masını teklif etmekteyim. Çünkü ormanlar bir 
bütündür. İlçe hudut biriyle orman hudutları 
tetabuk etmez. Tatbikatta bu bir çok hatalı 
icraata yol açabilir. 

Çünkü, bir şalısın arazisi her iki ilçe sınırı 
içinde de bulunabilir. Hattâ tarlanın yarısı bir 
tarafta diğer yarısı diğer tarafta kalabilir. Ay
rıca ilçe hudutlarımız haritalara nirengi nokta-
lariylc kesin surette işlenmediği için tatbikatta 
büyük aksaklıklar doğabilir. Esasen bunda ame
lî bir fayda yoktur. Bu işi yürütecek bakanlık 
veya genel müdürlük mutlak surette orman bü
tünlüğünü ve belki illeri esas almak suretiyle, 
elbette ki ilçeler de bir silsile takibi ile bu işi 
yürütecektir. Fakat bu bağlayıcı bir hüküm ol
maktadır. Görüşüme göre zaittir. Esasen çıkarıl
ması için Yüksek Başkanlığa bir önerge sunmuş 
bulunuyorum. 

Üzerinde durmak istediğim önemli bir konu
ya Sayın Ülker arkadaşım işaret ettiler. Haki
katen bu bir yönetmelik işi olmamalıdır. Bilhas
sa uygulamaya ilişkin işlerin yürütülmesi bir 
yönetmeliğe değil, hakikaten Danıştay m da tet
kikinden geçmiş, mutlak surette tüzük mahiye
tinde veya karar mahiyetinde tesbit edilecek 

esaslara, göre yürütülmesi lâzımdır. Politik ce
reyanlar ve Anayasayı zedeleyici görüşler za
man zaman hâkim olabilir. Esasen teknik mahi
yette bir çalışmadır. Bu yönden hukuk tekniği 
bakımından da bu işin sağlam esaslara bağlan
masını temin eden bu yönetmeliğin Danıştay ta
rafından onanması - ki buna hukuk dilinde tü
zük demek yerinde olur, - bir tüzükle sağlanma
sı daha isabetli olacaktır. 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur. 
ALİ RİZA UZUNER (Devamla) — Bir da

kika ile bağlıyayım. 
BAŞKAN -— Cümlenizi tamamlayınız lütfen. 
ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Yalnız 

bu işin beş yılda bitirilmesine dair bir hüküm 
vardır. Arkadaşlar bu iş çok çetin bir iştir. İn
şallah beş yılda biter. Ancak bendeniz, Sayın 
Tarım Bakanından öğrenmek istiyorum. İlk tat
bikat yılını inşallah idrak edeceğiz. Bu yıl için 
bütçede bu işleri yapmak karşılığında bir öde
nek var mıdır? 

Bir diğer sorum da, kanunun uygulanmasın
da yönetmelik esasları nelerdir?.. Bunları peşi
nen bilmemizde fayda vardır. Bunları öğrendik
ten sonra oyumuzu daha isabetli olarak kulla
nacağız. Yönetmelikten kasıt nedir, hangi tek
nik esasları, kanuni esasları, ilmî esasları içine 
alacaktır? Bu hususları Hükümeti temsil ede
cek, Sayın Tarım Bakanımızın sorumlu Bakan 
olarak burada bütün milletvekili arkadaşlarımı
za açık bir şekilde konuyu izah etmesinde ve 
bunların bilhassa zabıtlara intikal etmesinde za
ruret görmekteyim. Ancak ondan sonra çok be
nimsediğim bu kanuna müspet oy verebileceğim. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü. 
AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Ben de 

söz istemiştim. 

BAŞKAN — Efendim sizin sözünüz yazılı
dır. Ben Komisyon Sözcüsüne söz veriyorum. 
Kifayet önergesi vardır efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABİT OS
MAN AVCI (Artvin) — Sayın Başkan, muhte
rem milletvekilleri; 6831 sayılı Orman Kanunu
na geçici bir madde eklenmesine dair Hükümet 
tasarısının müzakeresi sebebiyle birçok hatiple
rin kıymetli mütalâalarını dinledik. Bütün ileri 
sürülen bu hususlar, uzunca bir müddet içeri
sinde bu kanun tasarısı, Geçici Komisyonumuz-
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da görüşülürken hepsi etrafiyle görüşüldü, tar
tışıldı ve nihayet bu şekliyle bağlandı. Esas iti
bariyle Hükümet tasarısından sadece 6831 sayılı 
Orman Kanununun meriyet tarihi olan & Ey
lül 1956 tarihi değiştirilerek 15 Ekim 1961 ye
ni Anayasanın meriyete girmiş olduğu tarih ola
rak tesbit edildi ve bu değişikliğin dışında Ko
misyonumuzca Hükümet tasarısı üzerinde her 
hangi bir değişikliğin uzun münakaşalardan son
ra mümkün olmadığı anlaşıldığından bir deği
şiklik yapılmadan muhterem Heyetinize sunuldu. 

6831 sayılı Orman Kanununun meriyet tari
hi yerine Anayasanın meriyete girmiş olduğu ta
rihin esas kabul edilmesinin sebebi şudur, arz 
edeyim : Yeni Anayasa 37 ve 131 nci maddele
riyle ormanların muhafazasını teminat altına al
mıştır. Orman arazisinin, çiftçiyi topraklandır
ma ve sair sebeplerle başka haraset nevilerine 
devredilmesini yeni Anayasa menetmiştir. Ama, 
hangi tarihte var olan ormanların muhafazasını 
teminat altına almıştır? Anayasanın meriyete 
girdiği tarihte var olan; gerçekten, fiilen var 
olan ormanların muhafazasını teminat altına al
mıştır. İşte Komisyon bu noktadan hareketle ve 
bu mütalâa ile bu kanunun tatbikatında Hükü
met tasarısındaki tarihi, Anayasanın meriyeti 
tarihi olarak değiştirmiştir. 

Şimdi muhterem hatipler bilhassa bu geçici 
madde ile kurulacak olan komisyonların tarzı 
terekkübüne, müddetlere, yönetmeliğe, hava fo
toğrafları usulünün tercih edilmesine, ilçe hu
dutlarının esas alınmasına dokundular ve bir 
sayın arkadaşımız da bu tesbitler bitinceye ka
dar mahkemelerde açılmış olan ve hattâ anladı
ğıma göre açılacak olan dâvaların tehirini ta-
lebettiler ve bu yolda bir önerge vereceklerini 
beyan buyurdular. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Eıza Uzuner 
arkadaşımın da beyan buyurdukları şekilde, hu
zurunuzda müzakeresi yapılan kanunla kurul
ması derpiş edilen komisyonlar bir mülkiyet me
selesini halledecek komisyonlar değildirler. Bun
lar tahdit işi ile tavzif edilecek komisyonlar de
ğildirler. Yapacakları işler tahdit ile, mülkiyet 
ile alâkalı değildir. Doğrudan doğruya tavsifle 
ilgilidir. Devletin mülkiyetinde, tasarrufunda 
olan ormanlardan 15 Ekim 1961 tarihinde fiilen 
ve ilmen, yani gerçek olarak orman halini kay
betmiş olan yerlerin Devlet orman rejimi dışm-

I da bırakılmasını derpiş etmektedir bu kanun. 
Yani Devletin hüküm ve tasarrufunda olan or
manlardan bir kısmını yani 15 Ekim 1961 tari
hinde yeni Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
meriyete girdiği tarihte ve o tarihte var olan 
ormanların bu Anayasa muhafazasını teminat 
altına almış olduğu tarihte fiilen ve ilmen or
man olmıyan yerleri bu komisyonlar tesbit ede
cek, tavsif edecek ve bu yerleri orman rejimi dı
şında bırakacaktır. Orman rejimi dışına bırakın
ca ne olacak?.. Bunlar iki kategoride mütalâa 
edilebilir. Bir kısmı tapulu veya zilyedlikle sa
hipli araziler olup 4785 sayılı Kanunla devlet
leştirilmiş ve 5658 sayılı Kanunla iadesi müm
kün olmıyan ormanlar olabilir. Bunlar orman 
rejimi dışında bırakıldığı zaman evvelce maliki 
bulunan kimse onun olacaktır. Ama orman reji
mi dışında bırakılmakla beraber, mülkiyet ba
kımından ihtilaflı olan yerler, Devlete ait veya 
şahıslar arasında ihtilaflı veyahut köyler arasın
da ihtilaflı olan yerler bu komisyonların salâhi
yeti içerisinde şu veya bu şahıslara verilmiyecek, 
mülkiyet meselesi halledilmiyecek. O zaman bu
nun arkasından, bundan bir müddet önce ka
bul edilerek Senatoya gönderilen ve iki gün ön
ce de Yüce Senatoda kabul edilip kanunlaşan, 
beş yıldan beri kurulamadığından dolayı faali
yet gösteremiyen orman tahdit komisyonlarının 
vazifeleri ve bir de Çiftçiyi Topraklandırma Ka
nununa göre ve eğer çıkarılabilirse, yeni Top
rak Reformu Kanununa göre bu araziler sahip
lerini bulacaktır. Binaenaleyh, tekrar arz edi
yorum, bu komisyonlar tahditle ilgili vazife gör-
miyeceklerdir, mülkiyetle ilgilenmiyeceklerdir. 
Sadece tavsifle ilgileneceklerdir. Bu bakımdan 
Devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan ve fii
len ve ilmen orman olup olmadığı hususunu ilim 
ve teknik yönünden tesbit edecek olan heyetlere 
Komisyonumuz uzun tartışmalar sonunda, ilmî 
ve fennî kişilerin dışında, mahallinden, köyler
den, ihtiyar heyetlerinden veya ziraat odaları 
gibi teşekküllerden bir üye alınmasına lüzum 
görmemiştir. Zira orman esasında Devletindir. 
Devlet kendi mülkünden bir kısmını bu kanun
la, orman değildir, diye bu rejimin dışına bıra
kacaktır. Bunun tatbikatını yapacak, bunun ka
rarını verecek olan elbette ki, Devletin kendi 
memurları olmalıdır. Tahdit işi ayrıdır. Tahdit 
komisyonları ayrıdır. Ve tahdit komisyonların-
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da muhterem hatiplerin çok haklı olarak iste
dikleri mahallinden üyeler tahdit komisyonla
rında vardır. Vazifelidirler, yetkilidirler, rey sa
hibidirler. Genel Meclis üyesi vardır. Köy ihti
yar heyetinden vardır. Belediye hudutları dâ
hilinde belediye meclisi üyelerinden vardır, ve-
sair suretiyle mahallî halkı temsil eden üyeler 
tahdit komisyonlarında mevcuttur. Çünkü tah
dit bir yerin (A) isimli,, (X) isimli şahsa ait 
mi, Devlet ormanına ait mi olup olmadığını tes-
bit edecek ve iki şahsın hudut hattını bizzat ara
zide ölçerek, işaretliyerek tesbit edecek ve hari
tasına geçirecek. Orada mülkiyetle ilgili bir mev
zuu halledecektir. Burada ise Devletin ormanı
nın 15 Ekim 1961 tarihinde fiilen orman olmı-
yan kısmını orman rejiminin dışına bırakacak
tır. Mülkiyetle bir gûna alâkası yoktur. 

Yönetmelik yerine tüzük olması arzu edildi. 
Haklıdırlar. Muhterem arkadaşlarım, bu kanun 
çıkarıldığı takdirde, Yüksek Heyetinizin tasvi
bine mazhar olur ve Yüksek Senatodan da geçer 
kanuniyet kesbederse, buna paralel olarak bir 
müddet önce çıkarılmış olan tahdit komisyonla
rının çalışmaları da kolaylaşacak ve çok evvelki 
senelerde tahdit komisyonlarının orman tahdidi
nin içerisinde bıraktığı hal de-bilâhara bu tah
dit hudutlarının, orman hudutlarının içinde 
köy, şehir, kasabalar teşekkül etmiştir; bu nevi 
yerler işte bu kanunla orman rejiminin dışında 
bırakılacaktır. Bu kanunun hazırlanmasında ve 
bu kanunun Geçici Komisyondaki müzakeresin
de kelimelerine kadar dikkatle incelendi ve ha
kikaten dikkatlerinize arz ederim ki, bir kuyum
cu ustalığı ile; hem Anayasayı ihlâl etmemek, 
Anayasanın 37 nci maddesinin bilhassa son fık
rasını ihlâl etmemenin titizliği üzerinde durul
muş ve hem de 130 bin kadar ihtilaflı dosyanın 
biran evvel ihtilâftan kurtarılması, birçok ar
kadaşlarımız işaret buyurdukları veçhile mah
kemelerden kurtarılması, ihtilâfların ortadan 
kaldırılması ve orman idarelerinin de fuzuli 
meşgalelerden kurtarılması düşünülmüş, buna 
göre kanun maddesi ve fıkraları tedvin edilmiş
tir. 

Yönetmeliğe geliyorum : 
Yönetmelik veya tüzük hususu komisyonu

muzda da uzun tartışma konusu olmuştur. Ana
yasamızın 107 nci maddesi tüzükleri, 113 ncü 
maddesi yönetmeliği tarif etmiştir. Tüzüğün ha-
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kikati halde Danıştaydan geçeceği için çok da
ha dikkatli ve titiz olacağı, iyi hazırlanacağı dü
şünülebilir. Ancak, burada ifade etmeye mecbu
rum; tüzüklerin hazırlanması - ve Danıştaydan 
çıkarılması bir hayli zaman almaktadır. Bir mi
sal arz edeyim : 440 sayılı İktisadi Devlet Te
şekküllerinin kurulmasına dair Kanunun 35 nci 
maddesi ile altı ayda bu kanunun tatbikatına 
ait tüzüğün çıkarılması kanun hükmü iken, beş 
ayda İktisadi Devlet Teşekkülleri Komitesi bu 
tüzüğü hazırlamış, beşinci ayda Danıştaya sevk 
etmiş ve ancak yakın bir tarihe kadar Danıştay
dan bu çıkmamış idi. Bendeniz takibettim. Zan
nediyorum ki, henüz de çıkarılabilmiş değildir. 
Binaenaleyh, bu tüzüğün de esasını hazırlıya-
cak olan Tarım Bakanlığının yetkili elemanları
dır. Biz burada, Anayasanın 113 ncü maddesi 
bir bakanlığa yönetmelik yapma yetkisi verdiği 
halde, bir bakanlıktan değil, sizlerin de üzerin
de titizlikle durduğunuz hususları dikkat naza
ra alarak Bakanlar Kurulunun onayından geç
miş bir yönetmelik şekline getirmek suretiyle 
- ki zaten Hükümet tasarısında da böyle idi -
hem zamandan kazanmak, önümüzdeki yaz mev
siminde bu heyetlerin çalışmalarını sağlamak ve 
hem de kanunun tatbikatında bir yönetmeliğin 
hazırlanmasında Bakanlar Kurulundan geçeceği 
için, dolayısiyle bütün bakanların, bakanlıkların 
mütalâası alınacağı için her hangi bir hatanın 
olmıyacağını düşündüğümüz için yönetmeliğin 
üzerinde Komisyonunuz karar kılmıştır. Bu se
beple Komisyonun getirdiği gibi yönetmelik ola
rak aynen kabul buyurmanızı istirham ederim. 

Hava fotoğrafları usulü Sayın Ilyas Kılıç ta
rafından dile getirildi. Esasen kanunun metnin
de hava fotoğrafları yolu ile haritaları alınmış 
olan yerlerin öncelik alacağı hususu derpiş edil
miştir. Dikkat nazara alınmıştır. Bu gibi yerler 
elbette ki öncelikle ele alınacaktır. 

Bir kısım arkadaşlarımız ilçe hudutlarının 
kaldırılmasını teklif ederler. Ormanların bütün 
olduğunu iddia ederler. Orman bütünlüğünün 
nazarı itibara alınmasını ve hattâ Sayın Uzuner 
konuşmasının son kısmında illerin ünite olarak 
ele alınmasını ifade etmişlerdir. Muhterem ar
kadaşlarım, tahdit komisyonlarında onlara ait 
talimatta ve Orman Kanununun tahdit hüküm
lerinde ilçe ünitesi esas alınmıştır. Bir yerde 
tahdidin yapılıp yapılmıyacağı hususları, nere-
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de bağlıyacağı, hangi istikameti takibedeceği, ne- I 
rede bitirileceği üç ay önceden ilân ile halka 
duyurulması mecburiyeti vardır. İşte bu kanun
da da, Orman Kanununun tahdit hükümlerine 
muvazi olarak ünite olarak ilçe ele alınmıştır. 
Çünkü bir ünitenin ele alınması zaruridir. Üni
teler, ilçe yerine il dahi alınsa elbette (A) ili ile 
(B) ilinin hudutları üzerinde birbirinden ayrıl
mamış ormanlar vardır. O zaman ilçe ile ilin 
ünite olarak ele alınmasında her hangi bir fark 
olmaz. Orman bütüntüğünü ele alırsak buna 
hangi ilçede başlıyacağız, nereye kadar yürüte
ceğiz, mümkün değil. Ünite olarak ilçe alınacak
tır ve fakat birbiriyle hemhudut olan ilçeler se
ri olarak takibolunacağı için orman bütünlüğü 
esas itibariyle bozulmayacaktır. (A) ilçesinden 
ona bitişik (B) ilçesine intikal edilecek ve dola-
yisiyle orman bütünlüğü ve ilçe bütünlüğü il- I 
çe üniteleri içinde sıra ile takibedilmek sure
tiyle mesele halledilmiş olacaktır. I 

Bir sayın üye arkadaşımız dâvaların tehiri 
yolunda temennide bulundu ve bir önerge ve
receğini de beyan buyurdu. Komisyon olarak bu 
meselede uzun bir müzakere konusu yapılmış ve 
katiyetle kabul edilmemiştir. Komisyonunuz ola
rak ifade ve heysm etmek mecburiyetindeyim ki, 
dâvaların tehirine komisyonunuz olarak katiyen I 
katılamıyoruz. Çünkü Anayasamızın 37 nci mad
desinin son fıkrası, orman suçlarının affına da- I 
ir kanun çıkarılamayacağını emretmektedir. I 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, şu içinde bu- I 
lunduğumuz sıralarda orman dâvalarının beş yıl 
gibi bir müddetle ertelenmesi ve bu komisyon
ların Türkiye'deki 13 milyon hektar orman I 
içindeki bu tavsifi çalışmalarını yapıp beş yıl 
içinde bitirip bitirmiyeceği de yine bir kısım I 
üyeler tarafından haklı olarak tartışma konusu I 
yapıldığına göre, beş yıldan da öteye bu dâvala
rın ertelenmesi bahis konusu olmaktadır. Bina- I 
enaleyh, dâvanın beş yıl veya bir beş yıl daha, 
10 yıla kadar ertelenmesi ile orman dâvalarının I 
affı arasında çok az fark vardır. Binaenaleyh, I 
esas itibariyle orman dâvalarının tamamı bir I 
yerin orman olup olmadığı yolundaki ihtilâfa I 
dayanmadığını ve başkaca pek çok neviden or- I 
man suçları ile ilgili orman dâvaları olduğuna I 
göre, bu kanun vesilesiyle çeşitli orman dâvala- I 
rını bir beş yılın sonuna ertelemek ve bir beş I 
yıl sonunda bu tavsifi çalışmalar bitmez ve bir | 
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geçici madde ile bunun iki - üç veya beş yıl da
ha ertelenmesi, bu maddenin meriyette kalma
sının temini cihetine gidilirse yine bir beş yıl 
daha ertelenmesi kanaatimizce, orman suçlarının 
affından hukukan farklı fakat fiilen farklı ola
maz. Bu bakımdan komisyon olarak sureti kati-
yede bu önergeye katılamıyoruz. Bu bakımlar
dan muhterem arkadaşlarımızın birçok kıymetli 
fikirlerine, temennilerine esas itibariyle cevap 
vermekte olan ve mevcut 130 bin dosyanın bü
yük bir kısmını kaldırmak suretiyle hem vatan
daşın, hem orman idaresinin lüzumsuz meşga
lelerini, mahkeme kapılarında beklemelerini, lü
zumsuz ithtilâtları ortadan kaldıracağına inan
dığımız ve ona göre dikkatle hazırlamış oldu
ğumuz, uzun bir çalışma sonunda takdim etti
ğimiz kanun metninin aynen kabulünü Yüksele 
Heyetinizden bilhassa istirham ediyorum. 

Hürmetlerimi sunarım. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sualim vav 
Sayın Başkan. 

KEMAL SARIİBRAHİMOÖLU (Adana) — 
Sual soracağım Sayın Reis. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener, bir daki
ka, evvelâ şu sual sormak istiyen arkadaşları 
yazayım. Mirkelâmoğlu, Baltacıoğlu, Sarıibra-
himoğlu. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Ben de 
sual rica edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Siz söz istemiştiniz, ayrıca su
al de var öyle mi efendim? 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Evet. 
BAŞKAN — Peki efendim, başka sual sora

cak?.. Sayın Kılıç, Başka sual soracak yok mu?.. 
Buyurun Sayın Şener, sualinizi sorun. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, sözcü arkadaşımızın ifadelerine göre, 130 
bin dosyanın kaldırılmasını hedef tutan 6831 
sayılı Kanuna eklenen geçici maddedeki heyet 
tarafından orman rejimi dışındaki yerler tesbit 
edilip de Bakanlar Kurulu karariyle orman re
jimi dışına çıkarılırsa, ihtilâf halinde olan 130 
bin dosyanın taallûk ettiği arazi bu sefer Hazi
neye aidolacağmdan, bu defa Hazine bu vatan
daşların yakasına yapışacaktır. Bu kanunla va
tandaşlar topraklarına sahiboldukları zaman 
müstahsil hale geleceklerdir. Buna inanıyoruz. 
Ama şimdi Sayın Sözcünün ifadesinden anlıyo
rum ki, sadece bu dosyalar ortadan kalkacak, 
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yani mahkemede vatandaşın suçu ortadan kal- I 
kaçak, Hazine bu soller ortaya çıkacak ve diye
cektir ki; topraklar benimdir. Bu şekilde yine 
ihtilâf doğacaktır. 

. BAŞKAN — Sualiniz nedir, onu lütfen söy
leyin. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Bu endişe 
varit inidir? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABİT OS
MAN AVCI (Devamla) — Sayın Şener endişe
sinde haklı gibi görünür. Fakat adedini 130 bin 
olarak arz ettiğim dosya şahıslarla orman ida
resine aittir. Orman idaresi bu geçici madde ile 
bu ihtilaflı yerlerin birini veya birkaçını orman 
rejimi dışına çıkarırsa orman idaresiyle vatan
daş arasında ihtilâf kalmıyacaktır. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — (.) zaman Ha
zine ile de ihtilâf oluı. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABİT OS
MAN AVCI (Devamla) — Maliki bulunuyorsa 
Hazine ile bir ihtilâf bahis mevzuu olamaz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Mirkelâmoğlu, 
sualinizi sorunuz. 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (İzmir) — Efen
dim, bu madde gereğince yapılacak işler en geç. 
beş yıl içinde bitirilir diyor. Bitirilmezse ne olur? 
Bitirilnıemesinin bir müeyyidesi var mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sözcü. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABİT OS
MAN AVCI (Devamla) — Bitirilmem esi halinde 
bir müeyyide tedvin edilmemiştir. 3116 sayılı I 
Orman Kanununda tahdit işlerinin de beş yılda 
bitirilmesine dair âmir hüküm var idi. Bitirilme
diği esbabı mucibcsiyle Hükümetler Meclislerin 
önüne geldi, temdit hükmü aldılar. Biz beş yıl
lık müddet içinde bitirilmesini temin, Hükümeti 
bu yolda teşvik, tahrik ve tacil edebilmek için 
beş yıllık müddeti uygun gördük. 10 yıl gibi bir 
müddet koyarsak belki ilk yıl biraz gevşeme olur. 
Az bir müddet koyarsak realiteden uzaklaşmış 
oluruz. Onun için en uygun hal tarzı olarak 5 
yıllık süreyi uygun gördük. Arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Baltacıoğlu. 
ZEKİ BALTACIOĞLU (Bolu) — Birinci su

alini: Tarım Bakanlığınca lüzum görülen yerler
de tahdit işlemi yapılacak. Tarım Bakanlığı 
hangi yerde lüzum görecek, hangi halde lüzum 
hissedecek? Bu hususta maddede bir sarahat yok-
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tur. Bilfarz tahditlerden çok şikâyet olunan bir 
yerde Tarım Bakanlığınca böyle bir işlem yapıl
masına lüzum görülmezse, o takdirde no olacak
tır? Komisyon Sözcüsünün bu hususu açıklama
sını istirham ederim, bir. 

İkinci sual; Mirkelâmoğlu arkadaşımın endi
şesine iştirak ederim. Acaba komisyon 5 yıllık 
müddeti muhafaza etmekle beraber ilâveten 5 yıl 
içinde işlerin bitirilememesi veya tamamlanama
ması ihtimaline binaen Bakanlar Kurulu kararı 
ile bitirilemiyen işlerin ikmali için 3, 5 veya iki 
yıllık bir müddetin Bakanlar Kuruluna süre uzat
ma yetkisi olarak verilmesine taraftar olabilir
ler mi? Cevabını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sözcü. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABİT OS

MAN AVCI (Devamla) — Efendim, mesele bü
yük bir ihtilâf konusu olan mevzuun halline ma
tuf bir kanun getirmek olduğuna göre, bizim, 
«Tarım Bakanlığınca lüzum görülen yerlerden 
başlanmak üzere» fıkrasından komisyon olarak 
anladığımız mâna; önceliğin sırası tesbit edilir
ken elbette ki, Orman İdaresi ile halk arasında 
ihtilâfın en çok, hâd safhaya gelen yerlerden Ba
kanlığın önceden başlamasını sağlamaktan ibaret
tir. Ama asi olan bütün ilçeler; üniteleri itibariyle 
ve bütün orman sahaları bir defaya mahsus ol
mak üzere bu tesbit işine tabi tutulacaktır. Ama 
bunun sırasında öncelik Tarım Bakanlığınca lü
zum görülen yerlerde başlanacaktır. 

Beş yıllık bir müddetin sonunda iki veya üç 
yıllık bir müddetin tâyini hususunda Bakanlar 
Kuruluna yetki verilmesi, itiraf ederek arz ede
yim ki, komisyonumuza getirilmiş bir fikir değil
dir. Komisyonumuzda konuşulmamıştır. Böyle 
bir takrir verilirse, takdir Yüksek Heyetinize 
aidolacaktır. 
^ ZEKİ BALTACIOĞLU (Bolu) — Her halde 
sualim yanlış anlaşıldı. Müsaade buyurursanız 
Sayın Başkanım bir hususun aydınlanmasını ri
ca edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

ZEKİ BALTACIOĞLU (Bolu) — Bir vilâ-
lâyctte bir tek vatandaş tasavvur ediyoruz. Ta
pulu arazisi bakımından tahditle ihtilâf halinde
dir. Fakat Tarım Bakanlığı beş yıllık süre içinde 
bu bir tek vatandaşın itirazını incelemek bakımın
dan orada tesbit işlemi yapmaya lüzum görme
miştir. Bu lüzum görmeme kararı karşısında va-
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tandasın yapabileceği hiçbir muamele yoktur. Ne 
yargı mercilerine gidebilir, ne başka bir iş yapa
bilir. Bu lüzum görmeme hali objektif kıstaslar
la maddede yer almış olsaydı, lüzum görmeme 
kararı aleyhine de bir yargı merciine gitme im
kânı olabilirdi, komisyon, madde tedvin edilir
ken belki de saym sözcünün söylediği gibi dü
şünülmüş olabilir, fakat madde Hükümete, lü
zum gördüğü yerde tesbit yapma yetkisini ver
mektedir. 

Komisyon sözcüsünden, rica ediyorum. Mad
de ile açıklamaları arasında bir fark vardır, 
bu farka göre maddeyi tedvin buyururlarsa 
daha yerinde olcaktır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABİT 
OSMAN AVCI (Devamla) — Madde ile açıkla
mam arasında fark yoktur. Fakat belki yanlış 
izah etmiş olabilirim. Sayın Baltacıoğlu'nun 
ifade ve endişe ettikleri tek vatandaşın dahi 
ihtilaflı olan arazisinin orman rejimine tâbi 
olup olmadığının tespiti hususu bu kanun ile 
en ziyade beş yıllık müddetin içinde tahdit 
edilmiştir. Bu beş yılın içinde hangi ilçeden 
başlanacağı hususunu Tarım Bakanlığı lüzum 
görecektir. Elbetteki bu lüzumu görürken, o 
fıkrayı hemen takibeden fıkrada İm kanunun 
tatbikatı için çıkarılacak yönetmelikte de esas
lar konacaktır. 

BAŞKAN — Buyurun. Sayın Sarıibrahim-
oğlu. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Efendim, yurdun geleceği bakımından ornıan-
iaştırılması Orman İdaresince lüzumlu görülen 
ve bu bapta karar verilen ve bu yolda istekte 
bulunulan sahalara dair bu maddenin şümulü 
mevcut mudur? Ve bu yolda bir istekte bu
lunduğu, karar verdiği; burayı yurdun gelece
ği bakımından ormanlaştıracağım dediği tak
dirde yine de Bakanlar Kurulu, burası kültür 
arazisidir deyip orman sahasından çıkarabile
cek midir? Anayasa bu bapta açık hüküm koy
muştur. Anayasanın hükmünü 15 . 10 . 1961 
den evvelki orman olmaktan çıkarılmış arazi 
mânasında anlamak ne bakımdan mümkündür? 
Anayasanın orman mevzuundaki hükmü, ilk 
sorduğum sualde mündemiç espriyi de kapsa
makta mıdır? Değilse neden? 

Buyurdular ki; burada bir tavsif bahis ko
nusudur, hukukî tesbit bahis konusu değildir. 
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Fennî ve teknik bir tesbit bahis konusudur. 
Fakat ayrıca buyurduları ki, 15 . 10 . 1961 
den evvel özel şahıslara aidolup da mahsus ka
nunu gereğince devletleştirilmiş olan araziler 
ve ellerinde tapusu bulunan şahıslar bu gayri-
menkullerine sahibolacaklardır ve tapuları, ve 
sair kayıtları varsa yine sahibolacaklardır. Hal
buki 15 . 10 . 1961 den evvel malik ve sahibol-
dukl arını iddia edenlerin hakları açık bir hü
kümle ihlâl edildiğine, ortadan kaldırıldığına 
göre ve maddede de tekrar iadeye dair bir hü
küm bulunmadığına göre bu mütalâa hangi esasa, 
hangi hukukî mantığa istinadetmektedir? Çünkü 
yapılacak yönetmelikte komisyon sözcüsünün bu 
mütalâası esas alınabilir ve bilhassa bu yönet
melik Danıştay'dan da geçmiyeceği için teh
likeli tatbikata da yer verir kanısındayım. Bu
na ne buyurulur ? 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Buyurun saym sözcü. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABİT 

OSMAN AVCI (Devamla) — Efendim, bir yerin 
ağaçlandırılması karar altına alınmışsa, sualden 
anladığıma göre, ve yine o yer orman rejiminin dı
şında bırakılabilir mi? Bir yer hem orman, hem 
orman değil olamıyacaktır. Bir defa bu geçici 
madde ile, orman rejiminin dışında bırakılması 
birtakım şartlara ve unsurlara bağlanmıştır. 
Onlar da şunlardır: Şu tarihten, yani Anayasa
nın meriyete girdiği tarihten önce fiilen, il
men ve tamamen orman olmaktan çıkmış Bir; 
Orman bütünlüğünü bozmıyan ve bozmıyacak 
olan iklim, su ve toprak rejimine zarar vermiye-
ceği anlaşılan... ve il ahiri. Bir yeri orman idaresi 
ağaçlama yapmak üzere ele alıyorsa, orada 
toprak su bütünlüğünün bozulması ve sair şu 
sayılan hususlar bahis konusudur ki, orada or
man yetiştirecektir. Aynı yerin, aynı idarenin 
başka bir komisyonu şu şu unsurların dışında
dır, bu kanunun hükmü içindedir, orman reji
mi dışında bıraktım, diye bahis konusu olamaz. 

Galiba ikinci sual mülkiyetle ilgili idi. Mül
kiyet bir şahsın tapu ile mutasarrıfı bulundu
ğu bir yer, sahibi bulunduğu bir yer 4785 sayılı 
Kanunla veya tahdit komisyonlarının faaliyet
leri neticesi kesinleşmiş tahdit hudutlarının 
içerisinde kalmak suretiyle Devlet ormanı ol
muştur. Ama şu tarihte, gerek 4785 sayılı Ka
nunla devletleştirilmesi suretiyle, gerek tahdit 
suretiyle orman rejimi içerisine alınmış veya 
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mülkiyet bakımından Devlete intikal etmişken, 
şu, şu, şu unsurlar içerisinde mütalâa edilmek 
suretiyle kanunda, maddede yazılı, metinde ya
zılı unsurlar içinde o yer tetkik ve tesbite tabi 
tutularak orman rejiminin dışına bırakılacak. 
Tekraren arz ediyorum şahıs ile orman idaresi 
arasındaki ihtilâf ortadan kalkınış olacaktır. 
Kalkacak olan ihtilâf budur. Eğer o arazi sa
hipli bir mülk ise elbetteki sahibinin olacaktır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sabri Keskin. 
SABEl KESKlN (Kastamonu) — Efendim 

Sayın Komisyon Sözcüsünün biraz evvel temas 
ettikleri bir yere bir ilâve yapmayı teklif ede
ceğim. 

Şimdi tahdit içine alınmış, sahipli tapulu ve
ya tapusuz, adamın zilyedinde; burası narenci
ye bahçesi veya fındıklık haline getirilmişse, 
yahut orada bir köy kurulmuşsa, iskâna tabi tu
tulmuş bir yerse, şu kanun hükmüne göre du
rumu ne olacak? Asıl benim merale ettiğim hu
sus; bâzı yerler vardır kî, tahdit içindedir, or
man rejimi içindedir; ama hububat ziraatine 
tahsis edilmiştir. Bu tahdit içinde bulunan hu
bubat ziraat yapılan yerlerde çıkarılmada, fii
len ve ilmen orman rejiminin dışına çıkarıl
ması için kültür arazisi cinsinden sayılacak mı
dır? 

KEMAL SARllBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Sayın Reis, sualimin birisi cevaplandırılmadı. 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ SABIT OS-
MAN AVCI (Devamla) — Sayın Sabri Kes
kin'in ifade ettiği hususun cevabı kanunun met-
ııindedir. Bir yer narenciye bahçesi olsun, bir 
yer hububat tarlası olsun... Şu kanunun met
ninde yazılı hususlar varsa orman rejiminin 
dışına çıkarılacaktır. Bu durum yoksa orman 
rejiminin dışına çıkarılamıyacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Ilyas Kılıç, sualinizi so
runuz. 

ILYAS KILIÇ (Samsun) — Şimdi Sayın 
Sözcü, haklı olarak üzerinde durduğumuz nok
talarda bize iltihak etmediler. 

BAŞKAN — Lütfen mütalâa beyan etme
yin. Şu maddenin metninde sual olarak sorul
ması lâzımgelen şeylere temas edin. 

ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Peki efendim. 
Dâvaların tehirinde vatandaşın iki taraftan sı
kıştırılması bakımından fayda vardır. Bunda İs
rar ediyor musunuz? 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABİT OS

MAN AVCI (Devamla) — Komisyon olarak 
dâvaların tehirine kesinlikle katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Bitti efendim. Buyurun Sayın 
Sözcü. 

KEMAL SARIÎBRAHlMOĞLU (Adana) — 
Bir sualime cevap verilmedi. 

BAŞKAN — P]fendim, demin cevap verildi. 
Verilen cevabın muhakkak sizi tatmin etmesi 
zaruri' değildir. 

KEMAL SARllBRAHlMOĞLU (Adana) — 
Anayasaya uygun olup olmadığı hususundaki 
sualim cevaplandırılmadı. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABİT OS
MAN AVCI (Devamla) — Cevap vereyim efen
dim. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, bu 
kanunun, ifadelerim sırasında arz etmiştim, 
tek kelimesinin Anayasa ile çelişik durumda 
olup olmadığı hususu cidden komisyonda titiz
likle incelendi ve Anayasa Komisyonuna gön
derildi. Anayasa Komisyonu da bu kanunun 
metnini uzunca bir müddet inceliyerek Anaya
saya aykırı olmadığına' dair içtüzük hükümle
rine göre mütalâa raporunu Geçici Komisyona 
gönderdi. Daha yetkili olan Anayasa Komis
yonu bize göndermiş olduğu raporda bu kanun 
metnini Anayasaya aykırı bulmamıştır. Sayın 
Sarıibrahimoğhı'na cevabımız da Anayasa Komis
yonu raporunda mevcuttur. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Keskin, söz 
istemiştiniz. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Çok muh
terem arkadaşlarım, ikinci defa huzurunuzu 
işgal ettiğim için' özür dilerim. 

Şimdi bu birinci madde üzerinde arkadaş
larımızın hassasiyetle durdukları iki nokta 
vardır ve bu iki noktanın maalesef komisyon 
tarafından kabul edilmediği anlaşılmaktadır. 
Biraz evvel Sayın Sözcü bu hususu ifade etti. 
Bunlardan birincisi, bu orman rejimi dışına çı
karılarak gayrimenkullerin tesbiti için teşkil 
olunan komisyonun teşkiline dair. Bendeniz ve 
birkaç arkadaşımla birlikte Yüksek Riyaset 
makamına bir takrir vermiş bulunuyoruz. Bu 
takrirde 4 kişilik komisyonun 5 kişiye iblâğını 
istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Komisyon Sözcüsü 
konuşmalarında bu heyetin tahdit komisyonu 
ile karıştırılmaması üzerinde ehemmiyetle dur-
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d ular. Biz de tahdit komisyonu ile bu heyeti 
karıştırıyoruz iddiasında değiliz, böyle bir mü
talâaya iştirak etmiyoruz. Bu komisyonun tah
dit komisyonundan ayrı bir komisyon olduğu
nu müdrik olarak beş kişiye çıkarılmasını isti
yoruz. Çünkü birçok arkadaşım da; ifade etti; 
bu komisyonun terkip tarzı, başkanı yüksek 
bii" orman mühendisi, ikinci âza yine bir orman 
mühendisi veya teknisyeni olacak, iki tane de 
birisi Topraksu dan, biri: de ziraat teknisyeni 
olmak üzere dört kişilik bir komisyon kurula
cak. Çok rica ederim muhterem arkadaşlarım, 
bizim teklifimizde getirdiğimiz ve bu heyete dâ
hil etmek istediğimiz beşinci âza, mahallî ziraat 
odalarının kendi üyelerinden seçilmiş, mahalli 
gayet iyi bilen, nihayet oradaki toprak yapılsın* 
gayet iyi bilen ve mahallî halkın mümessili du
rumunda olan bir zattır. Bu zatın bu komisyo
na ithalini istiyoruz. Esasen komisyonun terek
küp tarzı, komisyon metninin getirdiği şekilde 
kabul edilirse, ziraat teknisyeni veya Topraksu 
teknisyeni orman mühendisinin sözünden çıka-
mıyacak ve dolayısiyle bu kanun Orman İda
resinin istediği istikamette çıkacaktır. Bizim 
Meclis olarak gönlümüz buna razı değildir. 

Bu birincisini böylece arz ettikten sonra, 
ikinci fıkrada mahkemelerin tehiri, dâvaların 
tehiri sureti kafiyede bir af mahiyetinde değil
dir. Muhterem arkadaşlarım, biz takririmizde 
tehirini istediğimiz dâvalarda, bütün orman 
suçlarını bu tehirin içine de almış değiliz. Or
man suçları çeşitlidir, biz de kabul ediyoruz; 
ağaç kesen vardır, orman açan vardır, orman 
yakan vardır, ve saire. Bu tehirden istifade 
edecek vatandaşlarımız doğrudan doğruya şu 
beş yıllık süre içinde çıkarılma ameliyesinden 
istifadesi düşünülen dâva sahipleridir. Sureti 
kafiyede her hangi bir af şeklinde bunun tef si
line imkân yoktur. Takririmize iltifat etmenizi 
bilhassa rica ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka verilen kifayet takrir
lerini okutuyorum. 

Sayın Riyasete 

Durum aydınlanmıştır, görüşmelerin kifaye
tini arz ederim. 

İstanbul 
Naci öktem 
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Başkanlığa 

Orman Kanunu üzerindeki müzakerelerin 
kifayetini arz ve teklif ederim. 

Amasya 
Nevzat Şener 

BAŞKAN — Kifayetin aleyhinde buyurun 
Sayın Gün doğdu. 

ZEYNEL GÜNDOdniJ (Erzincan) — Muh
terem arkadaşlarım, bendeniz Falih llıfkı Be
yin yazılarını umumiyetle okurum. Yalnız her 
makalesini elime aldığım zaman başına, ortası
na, sonuna bakar, eğer orman mevzuu ile ilgili 
ise okumam. Zira bu hususta, lehte ve aleyhte 
yazılan yazıları, dahi okuyamıyacak kadar or
man mevzuunda, hassas bir arkadaşınızım. 

Muhterem, arkadaşlarım, her mahzurun or
tadan kalkması, tazyik eden ihtiyaçların ve 
bunların nedenlerinin, yok. olmasına bağlıdır. 
Birçok arkadaşlarımız konuştular. Kıymetli fi
kirleri buraya getirdiler. Esasen beş dakika ile 
de tahditliyiz. Nedenleri arayıp bulacak bâzı 
fikirlerimiz vardır. Yeterlik önergesinin kabul 
edilmesi karşısında bu fikirlerimizi ortaya koy
maktan mahrum kalacağız. Şiddet tedbirleriyle 
bir kısım mahzurların: ortadan kalkmasına im
kân olamaz. Bu nedenleri ortaya koyabilmek 
imkânını vermek için beş altı arkadaşımızın da
ha konuşmasını, takriri' reddetmek suretiyle 
sağlamanızı rica ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Okunan kifayet önergelerini 
reylerinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Müzakeresini yaptığımız kanunun 1 nci 
maddesi hakkında verilmiş takrirler vardır. 
Bu takrirler 10 tanedir, 1 nci madde hakkında
dır. Şimdi bunları sıra ile okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Müzakeresini yaptığımız tasarının 1 nci mad
desinin sonuna aşağıdaki' fıkranın ilâvesini arz 
ve teklif ederiz. 

Ek fıkra : «15 . 10 . 196.1. tarihinden önce 
mülkiyet ihtilâfından doğan ve her mahallin 
orman olup olmadığının tesbiti ile ilgili dâva-
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lar kanunla tesbit olunan 5 yıllık müddetin so
nuna kadar tehir olunur.» 

Konya Kastamonu 
İhsan Kabadayı • Sabrı Keskin 

Bursa 
İsmail Yılmaz 

Yüksek Riyasete 
Müzakereleri yapılmakta olan kanunun ge

çici altıncı maddesine aşağıdaki fıkranın eklen
mesini arz ve teklif ederim. 

Aydın 
Reşat Özarda 

«Uk fıkra : 
Bu kanunun yayımı tarihinde davalı olan 

yerler hakkında, ikinci fıkrada yazılı meslek 
sahiplerinden kurulacak bilirkişi heyeti marife
tiyle, dâvaların görülmekte olduğu ceza ve hu
kuk mahkemelerince keşif yaptırılarak birinci 
fıkrada yazılı esaslar dairesinde karar verilir.» 

Sayın Başkanlığa 
Geçici madde C. — Son fıkrada yazılı (5 yıl 

içinde bitirilir) ibaresinin (2 yıl içinde bitirilir) 
şekline çevrilmesini arz ve teklif ederim. 

Bskişehir 
Aziz Zeytinoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Geçici G neı maddenin 8 nci fıkrasındaki 

«Yönetmelik» yerine «Tüzük» kelimesinin kon
masını arz ve teklif ederim. 

Trabzon 
Ali Rıza Uzuner 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Orman kanun tasarısının 1 nci maddesinin 

G nci fıkrasındaki «Yönetmelik» kelimesinin 
«Tüzük» olarak değiştiriliri esini, Anayasa Ko
misyonu tavsiyesi veçhile arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Orman Kanununa geçici bir madde eklen

mesine dair kanun tasarısından 6 nci fıkrasının 
metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Trabzon 
Ali Rıza Uzuner 

Çıkarılacak fıkra : 
«Tesbit işleri, Tarım Bakanlığınca lüzum gö

rülen yerlerde ve bir defaya mahsus olmak üze-
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re ilçe bütünlüğü esas alınmak suretiyle yapı
lır.» 

Sayın Başkanlığa 
Maddenin ikinci fıkrasında kurulması ön

görülen komisyonda iki orman mühendisi, bir 
ziraat mühendisi, bir de Topraksu mensubu bu
lunmaktadır. 

Orman mühendislerine rey hâkimiyeti sağ-
lıyan ve esasen komisyon teşkili tekniğine de 
uynnyan bu durum, tasarının istihdaf ettiği 
maksadın husulüne tatbikatta imkân vermiye-
cektir. 

Bu sebeple, ikinci fıkranın dördüncü satı
rındaki, «Bir orman yüksek mühendisi veya 
mühendis muavini veya orman teknikeri ile» 
ibaresinin fıkra metninden çıkarılmasını ve bu 
suretle, komisyonun, bir orman yüksek mühen
disi başkanlığında üç kişiden kurulmasının te
min edilmesini saygı ile arz ve teklif ederim. 

İzmir 
Necip Mirkelâmoğiu 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakeresini yapmakta bulunduğumuz ka

nun tasarısının heyetler teşkili ile ilgili fıkrası
na (Topraksu Genel Müdürlüğü mensubu bir 
teknik eleman ile) kelimesinden sonra (mahallî 
ziraat odalarının da kendi üyeleri arasından 
seçecekleri bir üyenin iştiraki ile kurulacak 5 
kişilik heyetler tarafından yapılır.) ibaresinin 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Kastamonu Kastamonu 
Sabri Keskin Osman Zeki Oktay 

Bursa Samsun 
İsmail Yılmaz İlyas Ki İH; 

Yozgat 
İsmet Kapısız 

Yüksek Başkanlığa 

Müzakeresi yapılan geçici fi nci maddenin 
2 nci fıkrasına aşağıdaki fıkranın eklenmesini 
arz ve teklif ederini. 

Aydın 
Reşat Özarda. 

«Yapılacak bu işlemler aleyhine ilgili şahıs
lar tarafından altı ay içinde sulh mahkemele
rinde itiraz dâvası açılabilir.» 
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Sayın Başkanlığa 

Geçici madde 6. — Birinci fıkranın son ke
limesi (çıkarılabilir) kelimesinin (çıkarılır) 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Aziz Zeytinoğlu 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Orman Kanununun 1 nci maddesinin birinci 

fıkrasının son cümlesindeki, «Bakanlar Kurulu 
karariyle» ibaresinin Anayasa Komisyonu ra
poru. veçhile, «Bakanlar Kurulu kararname
siyle» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülke e 

Millet Meclisi Saym Başkanlığına 
Orman kanun tasarısının 1 nci maddesinin 

1 nci fıkrasındaki «kal'bi uygun bulunan» iba
resinin yerine Anayasa Komisyonunun tavsiye 
ettiği şekilde «kalbedilmiş bulunan» şeklinde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

istanbul 
Reşit Ülker 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
1 nci maddenin 6 nci geçici maddesinin 

3 ncü satırındaki «çıkmış1» kelimesinden sonra 
«veya» kelimesinin eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

İçel 
İhsan önal 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici 6 nci maddenin 5 nci fıkrasının aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini teklif ederim. 
Bolu 

Zeki Baltacroğlu 

«Tesbit işleri, Tarım Bakanlığınca tâyin edi
lecek sıraya göre ve ihtilaflı bütün orman sa
halarında bir defaya mahsus olmak üzere yapı
lır.» 

Sayın Başkanlığa 
Geçici madde 6. — 5 nci fıkrasında bulunan 

(Tarım Bakanlığınca lüzum görülen yerlerde) 
ibaresinin çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Aziz Zeytinoğlu 
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Yüksek Başkanlığa 

Geçici 6 nci maddenin son'fıkrasının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini teklif ederiz. 

Bolu Bolu 
Kemal Demir Zeki Baltacıoğlu 

«Bu madde gereğince yapılacak işler en geç 
(5) yıl içinde bitirilir. Bu süre içinde işlerin 
bitirilmemesi halinde Bakanlar Kurulu kararı 
ile süre (3) yılı geçmemek üzere uzatılabilir. 
Bu sürenin sonunda bu madde hükümleri ken-
liğinden yürürlükten kalkar.» 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarını, bu bi
rinci maddenin muhtelif fıkraları hakkında muh
telif değişiklik istiyen arkadaşlarımızın önergele
rini dinlediniz. Bu mevzuda komisyon sözcüsü 
daha evvel bütün önergelerde tebarüz ettirilen 
hususların cevaplarını da komisyon görüşü olarak 
ifade etti. 

Şimdi önerge veren saym arkadaşlarımdan, 
Komisyon Sözcüsünün bu izahları muvacehesinde 
kendi önergelerini geri almak istiyenler var mı? 
(«Anlamıyoruz», sesleri) Yok. O halde, bütün 
önergeler hakkında sırası ile muamele yapacağız. 

Saym İhsan Önal arkadaşımız, önergesinde; 
Birinci maddenin altıncı geçici maddenin 3 ncü 
satırında «çıkmış» kelimesinden sonra «veya» ke
limesinin eklenmesini istiyor. 

Şimdi Komisyon buna katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABİT 
OSMAN AVCI (Artvin) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Bu öner
geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Reddedilmiştir. 

Saym Reşit Ülker önergesinde, birinci fıkrada 
«kalbi uygun bulunan» ibaresinin değiştirilerek 
«kalbedilmiş bulunan» şeklinde düzeltelim, diyor. 
Buna katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABİT 
OSMAN AVCI (Artvin) — Bu mevzuda konuş
malarımda izahatta bulunmadım. Müsaadenizle 
birkaç kelime arz edeyim. 

BAŞKAN — Katılıyor musunuz, katılmıyor 
musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABİT 
OSMAN AVCI (Artvin) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 
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Yine Sayın Reşit Ülker birinci fıkra ile ilgili 

önergesinde; «Bakanlar Kurulu karariyle» ibare
sinin Anayasa Komisyonundaki ibareye uygun 
olarak yani «Bakanlar Kurulu kararnamesiyle» 
şeklinde değiştirilmesini istiyor, buna komisyon 
katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABİT 
OSMAN AVCI (Artvin) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılıyor. 
«Bakanlar Kurulu karariyle» ibaresi «Bakanlar 
Kurulu kararnamesiyle» şeklinde değiştirilsin de
niyor, komisyon da buna katılıyor. Önergeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Aziz Zeytinoğlu arkadaşımız önergesinde bi
rinci fıkrasının son kelimesi «çıkarılabilir» şek
lindedir, bu «çıkarılır» olsun diyor, Komisyon 
katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABİT 
OSMAN AVCI (Artvin) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Bu önergeye komisyon katılmı
yor, oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Reşat Özarda önergesinde altıncı mad
denin ikinci fıkrası ile ilgili diyor. Ama siz iki
yi sayarken çerçeve fıkrasını saydınız mı Sayın 
Özarda? Biz bunu üçüncü fıkra ile ilgili gördük. 
Siz üçüncü fıkranın sonuna her halde bir cümle 
eklenmesini istiyorsunuz. Burada bir fıkra ek
lenmesinden bahsediyorsunuz, ama zaten üçüncü 
fıkraya bir cümle eklenmesini istiyorsunuz, değil 
mi efendim? 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Evet, efendim. 
BAŞKAN — Sayın Özarda üçüncü fıkraya 

bir cümle eklenmesini istiyor. Eklenmesini istedi
ği cümle de.şu: «Yapılacak bu işlemler aleyhine 
ilgili şahıslar tarafından 6 ay içinde sulh mahke
melerinde itiraz dâvası açılabilir.» diyor. 

Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABİT 

OSMAN AVCI (Artvin) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Sabri Keskin, Osman Zeki Oktay, İlyas Kı

lıç, İsmet Kapısız ve İsmail Yılmaz arkadaşları
mızın müştereken verdikleri bir önerge vardır. 
Bu önerge maddenin ikinci fıkrası ile ilgili
dir ve istekleri de şudur: İkinci fıkraya, ka
nun tasarısının heyetler teşkiliylc ilgili fıkra-
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sına, «Toprak Su Genel Müdürlüğü mensubu 
bir teknik eleman ile» kelimesinden sonra 
«mahallî ziraat odalarında kendi üyeleri ara
sından seçecekleri bir üyenin iştiraki ile kuru
lacak beş kişilik heyetler tarafından yapılır» 
ilâvesinin yapılmasını istiyorlar. Komisyon ka
tılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABİT 
OSMAN AVCI (Artvin) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABİT 

OSMAN AVCI (Artvin) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon filhal katılıyor. 
Sayın Necip Mirkelâmoğlu'nun önergesi. 
NECİP MİRKELÂMOĞLU (İzmir) — Vaz 

geçtim, önergemi geri alıyorum. 
BAŞKAN — Saym Mirkelânıoğlu arkadaşı

mız vaz geçtiklerini ve önergelerini geri aldık
larını soyuyorlar, geriverilmiştir. 

Sayın Zeki Baltacıoğlu arkadaşımızın öner
gesi. Baltacıoğlu arkadaşımız bu önergesi ile 
beşinci fıkranın değiştirilmesini istiyor; 

Tcsbit işleri, Tarım Bakanlığınca tâyin 
edilecek sıraya göre ve ihtilaflı bütün orman 
sahalarında bir defaya mahsus olmak üzere 
yapılır» diyor. 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (İzmir) — Ko
misyonun beyanına uygundur. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABİT 

OSMAN AVCI (Artvin) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Sayın Aziz Zeytinoğlu arkadaşımızın öner

gesi 5 nci fıkra ile ilgilidir; «Tarım Bakan
lığınca lüzum görülen yerlerde» ibaresinin 
5 nci fıkradan tayymı istiyor. Komisyon buna 
katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABİT 
OSMAN AVCI (Artvin) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Sayın Uzuner'in önergesi; Uzuner bu öner
gesinde 6 nci fıkranın metinden çıkarılmasını 
teklif ediyor. Yani şu fıkranın «tesbit işleri 
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Tanın Bakanlığınca lüzum görülen yerlerde 
ve biı* defaya mahsus olmak üzere ilçe bütün
lüğü esas alınmak suretiyle yapılır.» Bu fık
rayı çıkaralım, diyor. 

Buna katılıyor musunuz6: 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABİT 

OSMAN AYCİ (Artvin) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN •— Komisyon katılmıyor. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etıııi-

yenler... Kabul edilmemiştir. 
Sayın Reşit Ülker'in önergesi; bu önergede 

Kesit Ülker gene Sayın Üzunerlo ayrı ayrı ver
dikleri takrirlerle fakat müştereken ibaredeki 
«yönetmelik» kelimesinin «tüzük» olarak değiş
tirilmesini istiyorlar. Buna, katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABİT 
SABİT AVCI (Artvin) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyonlor... 
Kabul edilmemiştir. 

Sayın Zeytioğlu arkadaşımız, son fıkra ile 
ilgili önergesinde, beş yıl içinde bitirilir ibaresi
nin, iki yıl içinde bitirilir, şeklinde tadilini isti
yor. Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABİT 
OSMAN AVCI (Artvin) •— Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyları
nıza sunuyorum. Kabul edneler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Kemal Demir ve Zeki Baltaeıoğhı arkada
şımızın müştereken verdikleri son fıkra ile 
ilgili önerge; bu önergede... «Beş yıl ieinde bi
tirilir. Bu süre ieinde işlerin bitirilmem esi ha
linde Bakanlar Kurulu kararı ile süre üç yılı 
geçmemek üzere uzatılabilir. Bu sürenin sonun
da bu madde hükümleri kendiliğinden yürür
lükten kalkar.» diye bir tadilât, istiyorlar. Ko
misyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABİT 
OSMAN AYCİ (Artvin) --Katı lmıyoruz. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi de Reşat Özar'da arkadaşımız metne 
fıkra ilâvesini istiyor, istediği fıkra şu; «Bu 
kanunun, yayımı tarihinde davalı olan yerler 
hakkında ikinci fıkrada yazılı meslek sahiple
rinden kurulacak bilirkişi heyeti marifetiyle" 
dâvaların görülmekte olduğu Ceza, ve Hukuk 
Mahkemelerince keşif yaptırılarak, birinci fık

rada yazılı esaslar dairesinde karar verilir.» 
Bu fıkrayı ekliydim diyor. 

Bu hükme katılıyor musunuz? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABİT 

OSMAN AVCİ (Artvin) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Son olarak Sayın Sabri Keskin, Sayın İh

san Kabadayı, Sayın İsmail Yılmaz'ın müşte
reken imzaladıkları ve bir fıkra ilâvesini iste
dikleri önergesinde istekleri şu; «Ek fıkra : 
15 . .10 . .11)01. tarihinden önce mülkiyet ihtilâ
fından doğan ve her mahallin orman olup ol
madığının teshili ile ilgili dâvalar kanunla, tes-
bit olunan f> yıllık müddetin sonuna kadar te
hir olunur.» Buna katılıyor musunuz? 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Benim 
de ayrı bir teklifim vardı. Geçici bir madde 
teklif etmiştim. Benim teklifimin de bu mad
deye dâhil edilmesini rica ediyorum. Yani öner
geye iltihak' ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Zeytiuoğlu biraz evvel 
ifade ettikleri gibi, şimdiki metinde okunan 
kısmı kendisi altına maddeye bir ek fıkra ola
rak değil de, müstakil bir yedinci geçici mad
de olarak teklif etmişti. Şimdi bu önergeye il
tihak ettiklerini ifade ediyorlar. 

İLYAS KİLİÇ (Samsun) — Benim de bir 
teklifim vardı, ben de iltihak ediyorum. 

• BAŞKAN — Sayın İlyas Kılıç,'da önergesiy
le, şimdi okuduğum Sabri Keskin, İhsan Ka
badayı ve İsmail Yılmaz'ın müştereken imzala
dıkları önergeye^ iştirak ediyorlar. Komisyon
da katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABİT 
OSMAN AVCI (Artvin) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABİT 
OSMAN AVCI (Artvin) — Maddeyi önerge ile 
birlikte geri istiyoruz efendim. 

BAŞKAN - - Komisyon fil hâl iştirak etmi
yor ve maddeyi önerge ile birlikte, geri istiyor. 
Madde geri verilmiştir. Komisyon madde hak
kındaki mütalâasını hemen bildirebilir mi? 

GBÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABİT 
OSMAN AVCI (Artvin) - -Hay ı r . 
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BAŞKAN — O halde bu tasarının müza

keresi kalmıştır. Gündemimizin bundan sonraki 
işine geçiyoruz. 

6. — İlköğretim, ve Eğitim Kanununun ge
çici 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Mehmet Ali Demir ve Denizli Milletve
kili Remzi Şenel'in, 222 sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanununun geçici 2 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/710, 
2/708) (S. Sayısı : 1015) (1) 

BAŞKAN — Plân komisyonu yerinde. Millî 
Eğitim Bakanı buradalar. 

Şimdi okumuş olduğum kanun teklifinin 
tümü üzerinde söz istiyen var mı1? Buyurun Sa
yın Remzi Şenel. 

REMZİ ŞENEL (Denizli) — Muhterem ar
kadaşlar, bugün ilkokul öğretmeni olarak çalı
şan bir grup muvakkat öğretmen arkadaş, 222 
sayılı ilköğretim Kanununun geçici 2 nci mad
desine göre l i se ve muadili okul mezunlarından 
atanmışlardır. Bu gibiler kısa süreli bir kursa 
tâbi tutulduktan sonra öğretmen olarak tâyin edi
lirler. Bunlar onbeş yıl muvakkat öğretmen ola
rak çalışırlar. Bu onbeş yıl içinde, eğer öğret
men okulu imtihanını verirlerse asil öğretmen
liğe geçerler. Kanunun hükmü budur. Bu hal 
muvakkat öğretmenler üzerinde endişe ve te
reddüt yaratmakta, bu gibi arkadaşların mesle
ğe bağlanmasını engellemekte ve mesleki başa
rılarını düşürmektedir. Bunu kaldırmak için 
ve aşağıda kısaca arz edeceğim esbabı mucibe-
lerden dolayısiyle bu kanunun geçici ikinci 
maddesini tâdil eden bir teklifte bulundum. 
Şöyle ki arkadaşlar; 97 sayılı Kanuna göre Li
se ve dengi okul mezunları yedek subay öğret
men olarak çalıştıkları zaman içinde eğer ba
şarıları tesbit edilir ve başarıları tesbit edilen
lerden meslekte kalmak istiyenler olursa bu gi
bileri hiç bir kayda tâbi tutulmadan ilkokul 
öğretmeni olarak mesleke alınmaları kanunen 
uygun görülmüştür. Halbuki şartları taşıyan 
lise ve dengi okul mezunu diğer muvakkat öğ
retmenlere bu hak tanınmamıştır. Kanun tekli

f i ) 1015 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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fimizde diyoruz ki, tıpkı 97 sayılı Kanunun ye
dek subay öğretmenler için tanıdığı bu hakkı 
muvakat öğretmenler . için de tanıyalım diyo
ruz, ki bu çok âdil bir düşünce olacaktır. Zira 
15 yıl çalıştırılan bir öğretmen 15 nci yıl son
ra çeşitli sebeplerden dolayı öğretmen okulu 
imtihanını veremiyecek olursa bunlara çekil 
git demek doğru olmıyacaktır. Ayrıca yedek 
subay öğretmenlere tanınan bu hakkın bunlara 
da tanınması çok uygun ve âdil bir davranış 
olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, ayrıca kanunun ka
bulüyle yeni kadrolara ihtiyaç hâsıl olmıyacak
tır. Zira bu arkadaşlar iki yıl üst üste başarılı 
olarak çalışırsa, mesleğe alındıkları takdirde 
bulundukları kadrolarda mesleke asıl olarak 
geçirileceklerinden Maarif Vekâletine ve büt
çeye ayrıca yeniden bir kadro ilâvesine ve kad
ro tahsisine lüzum kalmıyacaktır. yâni bir kad
ro yükümlülüğü de yoktur. Sadece bir tâdildir. 
Kabulünü istirham eder ve reylerinizi müspet 
olarak kullanmanızı dilerim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz is

tiyen yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi de istenmektedir. 
İvediliği oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

İlköğretim ve Eğitim Kanununun geçici 2 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 5 Ocak 1961 tarihli ve 222 sa
yılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun geçici 
2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Geçici madde 2. — 5 Ocak 1961 tarihli ve 
222 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 15 yıl süre ile, 15 nci maddede yazılı 
şartları taşıyan öğretmen bulunmaması halin
de, en az ortaokul ve dengi okullar mezunu 
ve 18 yaşını tamamlamış olanlardan, açılmış 
ve açılacak kurslarda başarı gösterenler, öğre
nim durumlarına göre kadro karşılığı ücretle 
geçici öğretmen olarak atanabilirler. 

Bunlardan iki yıl başarı ile çalışmış olan
lardan, öğretmen okulu bitirme imtihanını ve
renler ile lise ve dengi okul mezunu bulunan-

— 677 — 



M. Meclisi 5 : 138 
lardan aralıksız üç takvim yıîı geçici öğretmen
lik yaptıkları ve başarıları usulüne göre sap
tandığı anlaşılanlar, asil ilkokul öğretmenli
ğine geçirilirler. 

Asıl i]kokul öğretmenliğine geçirilen geçici 
öğretmenlerin, geçici öğretmenlikteki hizmet 
süreleri ilk terfilerinde göz önüne alınır. 

Geçici öğretmenlere tatil aylarında da üc
retleri ödenir. 

Teftiş raporlarına göre, iki yıl üst üste 
başarısız olan geçici öğretmenlerle, ortaokul 
ve dengi okul mezunlarından olup geçici öğ
retmen olarak çalışmakta bulunanlardan 15 yıl 
içinde öğretmen okulu bitirme imtihanlarını ve-
remiyenlerin görevlerine son verilir. 

Geçici öğretmenler, disiplin işleri bakımın
dan, asıl öğretmenlere uygulanan hükümlere 
tabidirler. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

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

Tümü hakkında söz istiyen? Yok. Tümü
nü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. Meclisimizce ka
bul edilmiştir. 

7. -— Çanakkale Milletvekili Şefik İnan ile 
Çorum Milletvekili Hilmi Incesulu'nun, 5434 sa
yılı 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 Mülkî 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 
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Plân komisyonları raporları (2/599) (S. Sayı
sı : 938) (1) 

BAŞKAN — Plân komisyonu burada. Ma
liye Bakanı adına bu tasarının müzakeresinde 
Hakkı Özkazanç bulunacaktır. 

BÜTÇE VE-PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI İSMET SEZGİN (Aydın) — Komisyon adı
na söz istiyorum. 

BAŞKAN -— Tasarının tümü üzerinde ilk 
sözü Komisyon istiyor. Buyurun. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; kanun teklifiyle Ha
zineden emekli, dul ve yetim aylığı alanlardan, 
aylıklarının son rütbe ve derece aylıklarına 
göre yükseltilmesi ve bu muamelenin ikmâline 
kadar aylıklarına her üç ayda bir yüzde beş 
ilâve yapılarak ödenmesi ön görülmektedir'. 

Sayın İnan ve Sayın Incesulu'nun kanun 
teklifleri yalnız Hazineden aylık alanları kap
samına almaktadır. Oysaki Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığının teşkilinden önce Hazi
neden başka katma bütçeli dairelerden bağlan
mış aylıklar bu dairelerden ödenmektedir. Ay
rıca Özel İdareler zat maaşları sandığından, 
Devlet Demiryolları ve Askerî Fabrikalar 
Emekli Sandıklarından bağlanmış aylıklar da 
bu sandıklardan ödenmektedir. Diğer taraftan 
bâzı kurum ve bankalar bütçelerinden de 
emekli, dul ve yetim aylıkları ödenmektedir. 
Kanun teklifi bunları şümulüne almamakta ve 
böylelikle yeni bir eşitsizliği de meydana ge
tirebilmektedir. Hazineden ödenen emekli, dul 
ve yetim aylıkları son rütbe ve derece aylıkla
rına göre yükseltildiği takdirde 1 . 1 . 1950 ta
rihinden sonra Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığından bağlanmış olan bir kısım emekli, 
dul ve yetim aylıklarını geçeceğinden, bu su
retle de yeni bir eşitsizliği meydana getirmiş 
olacaktır. 

Bâzı memuriyet aylıklarında bahusus birin
ci derecede aylığı üzerinden 35 yıldan beri bağ
lanan emekli, dul ve yetim aylıkları arasında 
hiçbir fark mevcut değildir. Kanun teklifine 
göre yüzde beş ilâveyi bütün aylık sahipleri 

(1) 938 S. Sayılı basma yazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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alacağından bu suretle bâzı aylık sahiplerine 
fuzulî ödemeler yapılmış olabilecektir. 

Değerli arkadaşlarımızın yüksek malûmları 
olduğu üzere Hükümetçe 1 . 1 . 1950 tarihin
den önce bağlanmış bilumum emekli, dul ve 
yetim aylıklarının bir esas ve prensip dâhilinde 
yükseltilmesi hakkında bir kanun tasarısı ha
zırlanmış, bu tasarı aynı zamanda sosyal sigor
ta hükümleriyle paralel ve beynelmilel bir te
amüle uygun olarak aylıklara da bir alt sınırı 
öngörmüş bulunmaktadır. Hükümetçe hazırlan
mış olan Kanun tasarısı Maliye Komisyonunca 
kabul edilmiş olup Bütçe ve Plân Komisyonuna 
gelmiş bulunmaktadır. Binlerce, onbinlerce 
emekli, dul ve yetimin, Sayın İnan ve Sayın 
İncesulunun tekliflerine nazaran, çok daha zi
yade işlerine yarıyacak ve daha müspet mâna
da dul, yetim ve emeklilerinin almakta olduk
ları maaşlarını artırmayı öngören Hükümet 
tasarısı, Sayın İnan ve Sayın İncesulu arka
daşlarımızın tekliflerine nazaran daha yenilik
ler' getirmekte ve dul, yetim ve emekliler için 
daha faydalı olmaktadır. Hükümetin kanun ta
sarısı komisyonumuzda bulunmaktadır. Komis
yonumuzun yarınki gündeminde vardır. Yarın 
bu teklif ve tasarıyı komisyonda birleştirmek 
suretiyle getirmek mümkündür. Pek değer
li arkadaşlarımdan hükümet tasarısiyle birlik
te müzakere edilmek üzere bu tasarıyı ko
misyona istiyoruz. Pek değerli arkadaşlarımın 
dul, yetim ve emeklilerin maaşlarını daha den
geli bir hale getirmeye matuf olan Hükümet 
tasarısı ile beraber görüşülmesini temin eden 
teklifimiz istikametinde oy kullanmalarını say
gılarımla rica ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Şimdi komisyon, bu teklifi bi
ze veriniz biz de Hükümetin bu yolda getirdiği 
bir tasan var, onunla memzucen mütalâa ede
lim diyor. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Müsaade eder 
misiniz, komisyonun bu teklifi hakkında mâ
ruzâtta bulunayım. 

BAŞKAN — Tabiî yalnız daha evvel Fahir 
Gh'itlioğlu söz istedi. Buyurun Sayın Giritli-
oğlıı. 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Sayın 
Komisyon teklifini bütün iyi niyetimle kabul et
meme rağmen, maatteessüf taleplerine karşı 
aleyhte söz almış bulunmaktayım. 
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Meclis olarak sayılı günlerimiz kalmıştır. Bu 

sayılı çalışma günlerimiz içerisinde hakikaten sı
ra bekliyen ve gündeme alınmış bulunan önemli 
kanunlar vardır. Şimdi elimizde müzakere konu
su edilen kanun teklifi de aynı mahiyette önemli 
bir konuyu ihtiva etmektedir. Şöyle ki, Türki
ye'de halihazırda takribi bir rakamla 140 bin 
emekli ve dul vardır. 140 bin emekli ve dulun ya
rıdan fazlası, yani 74 bini 1950 tarihli Emekli 
Sandığı Kanunundan evvelki ahkâma göre maaş 
almaktadır. Demek ki, dul ve yetimlerle emekli
lerin hakikaten yıllardan beri şikâyet konusu et
tikleri adaletsizliği telâfi etmek bakımından geti
rilmiş bir kanun teklifi ile karşı karşıya bulun
maktayız. Tebrik ederim İnan arkadaşımı ve teb
rik ederim İncesulu arkadaşımı. Böylece 1950 den 
evvelki emeklilik rejimine tabi olanlarla, 1950 den 
sonraki emeklilik rejimine tabi olanlar arasında
ki eşitsizliği bu kanun teklifleriyle kaldırmış bu
lunuyorlar. Kanun teklifinin amacı bu olduğuna 
göre, bu eşitliliği sağlamak amacını güttüğüne gö
re kanunun hayati ehemmiyeti olduğu aşikârdır. 
Unutmıyalım ki, Balkan Harbinden malûl olup 
halen yaşıyan ve o zamanın çok düşük rakamları
na göre emekli aylığın alan malûllerimiz vardır. 
Ve unutmıyalım ki, Balkan Harbinden, İstiklâl 
Harbinden ve Cihan Harbinden malulen emekli 
olanların yetimleri perişan durumdadır. Keza 
1930 tarihinden evvel emekliye ayrılmış bulunan 
bütün askerî ve sivil memurların, personelin kâf-
fesi hakikaten çok geri bir sistem içerisinde pek 
mahdut miktarla geçinmeye mahkûm olmuşlardır. 
Bunların adedi 74 bindir. Bu 74 bin vatandaşla 
yakinen ilgili bu konu hakkında bir kere daha Bü
yük Meclisin eğilmesi imkânını muhal görüyorum. 
Filhakika Komisyonun Sayın Sözcüsü taahhüdet-
tiler. Yarın dediler Maliye Komisyonu toplana
cak, bu teklifi de müzakere edecek, Hükümetten 
gelen teklifi de müzakere edecek ve en süratle Mec
lise sunulacak, dediler. Yarın ya toplanamazsa, 
toplanıp da ya karara bağlıyamazlarsa, karara 
bağlandıktan sonra bunu matbaada bastırıp ya 
zamanında bizlere dağıtamazlarsa, zamanında da
ğıttıklarını farz ediyorum, ki en yakın Salı günü 
elimize geçecektir, ya bir daha gündeme ve sıra
ya alamazsak... Bunun için muhterem arkadaşla
rım, ortada haksızlığı telâfi eden, hakikaten Mali
yede yetkili bir arkadaşımız tarafından getirilmiş 
teklif vardır. Diğer arkadaşımız da idarede ve 
bu mevzuda yetkili bir arkadaşımızdır. Evvele-
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mirde bunların şahıslarına güvenmemiz gerekir, 
bu bir. 

İkincisi, Maliye Komisyonu meseleyi enine hu
yuna incelemiş, gereken değişiklikleri yapmıştır. 
Bu da bir teminattır, iki. 

Üçüncüsü, şimdi Sayın Komisyon Başkanı de
mek isterler ki, biz yeni bir teklifle geliyoruz. Na
sıl bir teklifle"?. Bunun bâzı noksanlıklarını telâfi 
eden teklifle. Ne gibi noksanlıklar.. Saydılar da; 
yüzde beşi misal verdiler. 1950 den evvelki duru
mu, 1950 den sonraya tashih ettiğimiz takdirde 
belki 1950 rejimini aşacak tesbitler olacaktır, ada
letsizlikler olacaktır, dediler. Bütün bunların ko
misyon yerine Büyük Millet Meclisinde yegân ye
gân müzakeresi mümkündür. Aşağı - yukarı Mec
liste de biz. komisyon gibi kaldık. Bu itibarla bu 
meseleyi yegân yegân müzakere edememize de 
pek imkân göremiyorum. Yine kaldı ki, Hükümet, 
teklif getiren arkadaşlarımızdan sonra gelmiştir. 
Hükümet keşke gelse, takdir edelim, netice itiba
riyle gelmiştir, bir tasarı getirmiştir Komisyon, 
Hükümetin tasarısı da elimizdedir. Getirdiğini 
gördük. Şimdi elimizde, bâzı arkadaşlarımızın 
elinde Hükümet tasarısı var. Hükümet tasarısını 
göz önünde tutarız. Esasa taallûk eden kısım iki 
maddeden ibarettir. Bunu da göz önünde tutarız. 
Bu suretle biz gündemimize alınmış bulunan bu 
konuyu mükemmel bir surette çıkartabiliriz kana
atindeyim. 

Muhterem arkadaşlarımdan hülâsa olarak ri
cam şudur: Gündeme girmiş bulunan bu kanun 
teklifini gerivermiyelim. Gerivermiyelim; nok
sanlığı şayet iddia ediliyorsa lütfetsin Komisyon 
Sözcüsü noksanlığını burada söylesinler, bizler 
de bu noksanlığı kabul ettiğimiz takdirde noksan 
durumu tashih edip teklifi kanunlaştırmış olalım. 
Takdirinize arz ediyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Özal. 
RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Efendim, ben 

de Sayın Giritlioğlu arkadaşım gi'bi düşünüyo
rum. Bu derece önemli ve çıkma şansına sahip 
hale gelmiş bulunan bir teklifin ben zannetmi
yorum ki, Komisyon Başkanı arkadaşımız ko
misyona almak suretiyle işin bu safhasından 
sonra duraklamasını ve hattâ tamamiyle geri 
kalmasını mümkün kılabilecek bir hale getir
mek niyetinde olsun. Ama geriverilmesi'nin pra
tik neticesi mutlak olarak bu kanunun çık ama
ma halinin yaratılmış olmasıdır. Hükümetin 
görüşlerini ifade ettiğini, ihata ettiğini öğren

miş bulunduğumuz metin elimizde ve komisyo
nun elinde bulunduğuna göre, neticenin istih
sali: kolaylıkla mümkün: görülmektedir. 

Komisyondan istirhamımız şudur : Elindeki 
Hükümetin görüşünü ihata ettiği söylenen met
ni ile mukayese ettikten ve meezettikten sonra 
görüşünü ifade eder. Ve bugünkü oturumumuz
da bu çok önemli, hakikaten adaletsizliğin, hak
sızlığın ve eşitsizliğin sembolü haline gelen 1950 
yeneninden evvelki ve sonraki emeklilerin mağ
duriyetini şıı anda halletmek imkânına sahip 
bulunuruz. Komisyondan istirhamımız budur. 
Yüksek Heyetinizin de oylarını bu şekilde kul
lanmalarım istirham ederim. Teşekkür ederini. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşla
rını, biz, biraz evvel ismini okuduğum iki arka
daşımızın teklifinin tümü üzerinde konuşuyo
ruz. Fakat bu arada komisyon bir teklifte bu
lundu. Bu teklif bir tehir teklifidir. Tehir tek
lifini her şeye takdinıen görüşmek durumunda
yız. İki arkadaşımız, bu teklifin aleyhinde bu
lundular. İki arkadaşımıza da ancak lehinde 
söz vereceğim. 

Şimdi Sayın Komisyon teklifinizle ilgili mi 
söz istiyorsunuz? Yoksa teklifin tümü üzerinde 
mi söz istiyorsunuz? 

BÜTÇK Vb) PLÂN KOMİSYONU BAŞ
KANI ÎSMET SLZGİN (Aydın) — Teklifi
mizle ilgili söz istiyorum. 

BAŞKAN — Teklifinizle ilgili söz İstiyor
sunuz. 

Evet şimdi lehinde Sayın Veli Lyar söz iste
di, ona da verelim. 

VELİ UYAR (Yozgat) — (Jok muhterem 
arkadaşlar, 10 binlerce emekliyi İlgilendiren bu 
mevzuun Sayın Komisyonumuz tarafından geri 
alınmasına ben şahsan muhalif değilim. Yalnız, 
şu yönden muhalif değilim. Komisyon oturup 
hemen bunu iki saat içerisinde bize geri getire
bilecek durumdadır. (Jünkü komisyonun maz
batası hazırlanmış bulunmaktadır. Bütçe Ko
misyonunun mazbatası hazırlanmış, elimizde
dir. Teksir- edilmiş. Hükümet tasarrsı bu şekilde 
komisyonun raportörü tarafından da kabul 
edildiğine göre, Sayın İncesulu ve Şefik İnan 
Beyefendinin yapmış oldukları ve 10 binlerce 
emekli, dul ve yetimi ilgilendiren bu mevzuun 
aylarca sürüncemede bırakılmasını1 bendeniz 
kabul edemiyorum. Yalnız komisyon beni ma-
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/ur görsün, konuşmam komisyon teklifinin 
aleyhinde gibi oluyor; ama bira/ Maliye Ba
kanlığı tarafından, bu teklifin bu devre belki 
de çıkarılmamak gibi bir zehaba kapılacakları 
intibaı bende uyanıyor. Bu bakımdan komisyon 
raporu elimizde bulunduğuna göre, ben de bu
nu madde madde görüşelim, diye teklif olarak 
Başkanlığa sundum. Komisyon benim teklifime 
aynen iştirak ederse, hem Hükümet tasarısına 
iştirak etmiş olur, hem de komisyonun bu şe
kilde arzusu yerine gelmiş olur. Komisyonumu
zun hazırlamış olduğu, Hükümetin hazırlamış 
olduğu metni madde madde bu müzakere ede
ceğimiz metnin yerine kaim olmak üzere' teklif 
olarak vermiş bulunuyoruz. Biz eğer bunu bu
gün çıkarmaz isek, komisyon alacak, bir dahaki 
Perşembeye kalacak. Çünkü, Başkanlık Divanı
nın kararı böyle; küçük kanunlar böyle, görü-

• şülecek. Perşembeye kalacak ve belki de yetiiş-
miyecek. O halde kanun kadük olacak. Canın
dan kaybetmiş, malından kaybetmiş olan bir 
sürü emekli, yetim ve dulları bir sene belki de 
daha fazla, bir lokma ekmek için, af finizi dile
rim, bekletmemize hiçbirimizin vicdanı razı ol-
ınıyacaktır. Bu, bu celsede bunun çıkarılmasını 
rica eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞ

KAN! İSMET SEZGİN (Aydın) — Muhterem 
arkadaşlar, Bütçe ve Plân Komisyonu olarak 
niyetimiz kanunun en i'yi şekilde çıkmasını sağ
lamaktır. 

Şimdi Sayın İnan ve Sayın İncesulu arka
daşlarımızın kanun teklifiyle mekanizmayı çok 
kısa olarak ifade etmeme müsaadenizi rica ede
ceğim. Sayın tnan ve Sayın İncesulu arkadaş
larımızın kanun teklifi kabul edildiği takdirde 
ayda yüz lira emekli, dul ve yetim maaşı alan 
bir kimse, kanun teklifi kanuni aştıktan üç ay 
sonra 105 lira alacaktır. Yani beş liralık bir 
zam eline geçecektir, öbür üç ayda ikinci bir 
yüzde beş zam alacaktır. Böylelikle beş sene 
sonra muayyen bir zamana gelecektir. Yani ka
nun teklifi kabul edildiği takdirde dahi bugün 
ayda 200 lira emekli maaşı alan bir kişinin, ka
nunun kabulünden sonra, eline geçecek para 210 
liradır. 

Halbuki Hükümetin getirdiği tasarı bir 
kere bir alt sınır meydana getirmiştir. Hükü-
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met diyor ki, emekli, dul ve yetim maaşları 250 
liradan başlar. Şu anda emekli, dul ve yetimle
rin maaşları ister 50, ister 100, isterse 150 lira 
olsun, Hükümetin tasarısı kabul edildiği takdir
de maaşları 250 liradan başlıyacak. 

Şimdi biz diyoruz ki ; memleketimizde J0 
binlerce dul, yetim ve emeklinin hayat şartla
rına daha- iyi ayak uydurmalarını sağlamak 
amaciyle Hükümetin, tasarısı kabul edilsin ve 
emekli, dul ve yetimler daha ziyade bundan is
tifade etsinler, diyoruz. Bizim Bütçe Komis
yonu olarak amacımız bu. (Sağ olun, sesleri) 
Ayrıca bir ikinci husus daha var. Hükümetin 
getirdiği tasarı şu yeniliği de . getirmektedir; 
Personel Kanunu ile ikinci bir hamle de yap
maktadır, Hükümet tasarısı. Personel Kanunu 
ile kabul edilecek esasları 1 . 1 . 1950 den ön
ceki emekliler için de kabul etmekte ve perso
nel Kanununun kabulünden sonra Emekli San
dığı Kanununda vâki değişiklik ile eski ve yeni 
diye bir emeklilik müessesesi olmamaktadır. 
Hepsi birleşmektedir. Biz biraz önceki teklifi
mizde şunu ifade ettik : Dedik ki, bunu komis
yonumuza alalım, yarm toplantımız vardır, gö
rüşelim dedik. Bakıyorum, arkadaşlarım Sa
yın özal, Sayın Giritlioğlu ve diğer arkadaşla
rım kanun gecikebilir, diyorlar. Biz gecikebi
leceği kanısında değiliz. Eakat, Yüksek Heye
tinizde de gecikebileceği endişesi hâkim ise eğer, 
biz bunu burada bir saat sonra Bütçe ve Plân 
Komisyonu olarak hazırlar Yüksek Huzurunuza 
getirebiliriz. Komisyon olarak teklifimiz budur. 
Yani komisyon olarak biz getirelim Saym Baş
kanım. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Komis
yon Başkanı kısa bir müddet için geri alıp tek
rar getirmek şeklini teklif ediyor. Burada Yük
sek Heyetinizce verilecek karar şudur : Bir 
saat zarfında bunu tetkik edip geri getirdiği 
zaman biz başka bir kanunu müzakere etmekte 
olabiliriz. Bu itibarla Yüksek Heyetiniz o kanu
nu takiben bir başka sırayı değil de komisyo
nun getirdiği metni esas almayı kararlaştırırsa 
şu şekilde iş de düzenlenmiş olur. Şimdi ifade 
ettiğime göre, komisyon bir saatlik bir mehil 
istiyor. Bu mehil içinde işi düzelteceğini söy
lüyor. Bir saat sonra geldiğinde, biz her hangi 
bir kanun tasarısı veya teklifini görüşüyorsak, 
onu takiben yine bu mevzuu ele almamız lâzım-
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gelir. Bu şekli kabul edenler... Etmiyenler... I 
Kabul edilmiştir. Buna uygun olarak bu tek
lif komisyona verilmiştir. 

Şimdi gündemin, beşinci maddesine geçiyo
ruz. 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 5434 sayılı T. C. Emeldi 
Sandığı Kanununun 93 ' ncii maddesinin (B) 
bendinin sonuna bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/757) (S. Sayısı : 972) (1) 

BAŞKAN — Plân Komisyonu burada, Mali
ye Temsilcisi burada. Tekli'fi'n tümü üzerinde 
söz istiyen,?.. Buyurun Sayın Savacı. 

Muhterem arkadaşlarım, biz bugün üzerin
de daha az müzakere cereyan edeceği ve kısa 
olacağı ümidi ile tanzim ettiğimiz bu gündem
de isabet etmediğimiz ortaya çıkıyor. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Muhterem arkadaşlarım, Sayın Mebrure Akso
ley'in getirmiş olduğu bu teklif, haddizatında 
içtimai bünyemizde hiç de farkına varmadığı
mız; fakat bir yara olarak ıstırabını duyduğu
muz bir meesleyi halletmektedir. Bu bakımdan 
Sayın Senatöre huzurunuzda teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, gerek eski 1325 ta
rihli ve 143 sayılı Tekaüt Kanunu, gerek bilâ-
hara çıkan 5434 sayılı Kanun eşlerden birisinin 
ölmesi halinde, karının dul kalmasında kendi- ' 
sine maaş bağlıyor. Fakat ikinci defa evlenirse 
bu bağlanmış olan dul maaşı kesiliyor. Şayet 
bir defa kocası kazaya uğrarsa bu dul, maaşını 
ebediyen kaybediyor. 

KADRİ ÖZEK (İzmir) — Boşanması halin
de de.. 

SABAHATTİN SAVACI (Devamla) — Evet 
teşekkür ederim, efendim. Bu sebeple kadın 
ikinci defa evlenmeyi kendisi için tehlikeli gör
mekte ve ilerde bir kaza ihtimali karşısında bir 
perişanlıkla, bir felâketle karşı karşıya kalaca
ğını düşünmektedir. Bu bakımdan kanun, şunu 
açıkça ifade edeyim ki, kanun bir bakıma böyle 
dul kalmış kimseleri evlenmemeye teşvik et
mekte; evlendiğin takdirde büyük rizke mâruz 
kalacaksın, evlenmemek suretiyle durumunu 

(1) 972 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

1 7 . 1965 O : 1 
devam ettirmenin çaresine bak, diyor. Bu ise 
benim burada ifade edemiyeceğim bâzı içtimai 
temayüllerin, istidatların inkişafına sebebol-
maktaclır. İşte bu sebepten dolayıdır ki, bu 
teklif ile Sayın Senatör tekrar evlenen kimse
lerin bir defa daha dul kalması halinde, boşan
ma veya eşinin ölmesi sebebiyle dul kalması 
halinde tekaüt maaşının bağlanmasını derpiş 
etmektedir. 

Plân ve Bütçe Komisyonu bir adım daha 
atmış, daha yapıcı davranmış, bunu bir defaya 
mahsus değil, bu bir defaya mahsus, kaydını da 
kaldırmak suretiyle tekrar müracaatı tahtında 
emekli maaşına müstahak olacağını kabul et
miştir. Bu itibarla tasarı bir içtimai yaranın, 
d.'an kanıyan bir içtimai yaranın tedavisini te
mine matuftur. 13u istikamette rey kullanma
nızı Yüce Heyetinizden istirham ederim. Saygı
larımla. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Bu
yurun Sayın: Soyer. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Muhterem arka
daşlarım, kanun aslında yapıcı ve hakikaten 
içtimai bir yarayı tedavi edicidir, ama, bir me
murun öldüğü zaman tekaüt maaşını karısının 
alması gayet normaldir. Ama bir başkası ile 
evlenip de, birinci kocası ile olan aüâkai yakı-
niyesini veya nisbetini bir defa kaybettikten 
sonra tekrar yine eski kocasının maaşını alma
ya kalkması veya alabilmesi hakikaten garip 
olur, bence. Bu itibarla buna taraftar değilim, 
hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın özek. 
KADRİ ÖZEK (izmir) — Muhterem arka

daşlarım; Sayın Ruhi Soyer arkadaşımız bu 
kanunun esprisini lâyıkı ile, zannediyorum ki, 
tetkik etmek imkânını bulamamış. Çünkü, esa
sen emeklilik konusunda Miras Hukuku tatbik 
edilmemektedir. Miras hukukunun tatbikine 
imkân olmamaktadır. Bu kanunla kısmen olsun 
Miras Hukukunun hükümlerinin tatbikine im
kân sağlanmaktadır. Bir kadın kocasından 
emekli maaşı almayıp da onun mirasına kon
saydı, başka birisi ile evlendiği zaman; efen
dim eski kocamla münasebetim kesildi, binaen
aleyh, mirasını iade edeyim, demesi mi lâzim-
gelirdi? Şu halde muhterem arkadaşımın bu şe
kildeki ifade ve beyanına iltifat edilmemesi ve 
kanunun Bütçe ve Plân Komisyonundan geldi-
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ği şekilde kabul edilmesinde fayda olduğu ka- I 
nısmdayım. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti-
y e n l . Yok. 

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

ivedilik talebi de vardır, ivediliği kabul 
edenler... Etmiy enler... ivedilikle görüşülmesi 
kabul edilmiştir. 

Birinci madde. 

5434 sayılı T. O. Emekli Sandığı Kanununun 
93 ncü maddesinin sonuna bir bend eklenmesi 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun! 93 ncü mad
desinin sonuna aşağıdaki bend eklenmiştir. 

«Evlenmeleri dolayısiyle dul aylığı kesilen 
karıların, tekrar dul kalmaları veya boşanma
ları halinde kesilen aylıkları bağlanarak öde
nir. 

Ancak, iki yıldan önce yeniden aylık bağ
lanması halinde, ödenmiş bulunan evlenme ik
ramiyesi farkı aylıklarından mahsubedilir.» 

BAŞKAN — Madde hakkında söz i'stiyen?.. 
Yok... Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum... 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen?.. Yok. Tümünü 
oyunuza sunuyorum... Kabul edenler... Etmi
yenler... Tümü Meclisimizce kabul edilmiştir. 

9. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teş
kilâtı ve Memurları Kanununun bâzı maddele
rini değiştiren 4258 sayılı Kanunun 2 nci mad
desi ile 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyon
ları raporları (1/856) (S. Sayısı: 984) (1) 

(1) 984 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

1 . 7 . 1965 0 : 1 
BAŞKAN — Plân Komisyonu ve Sağlık ve 

Sosyal Yardım Bakanı buradalar. 
Tasarının tümü üzerinde söz i'stiyen?.. Yok. 

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

ivedilik de istenmektedir, ivedilikle görü
şülmesini oyunuza sunuyorum.. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât ve 
Memurları Kanununun bâzı maddelerini değiş
tiren 4258 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 
4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde de

ğişiklik yapılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 3017 sayılı Kanuna 4258 sa
yılı Kanunun 2 nci maddesi ile eklenen «ek 
madde (1)» aşağıda yazılı şekilde değiştiril
miştir. 

«Ek madde 1. — Müsteşarın katılmadığı 
toplantılara, toplantı konusu olan hizmetle gö
revlendirilmiş Müsteşar Muavini Başkanlık 
eder.» 

Müsteşar muavinleri merkez teşkilâtı ile ko
ruyucu, tedavi edici veya sosyal amaçlı kurum 
ve kurulların fennî ve idari' işlerini yürütürler. 

Atanmaları Bakanın seçmesiyle ve kararna
me ile olur.» 

BAŞKAN — Madde hakkında söz i'stiyen?.. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı Kuruluş ve Memurları Ka
nununun 3 ncü maddesinde yazılı kuruluşlara 
Nüfus Plânlaması Genel Müdürlüğü ile Ana ve 
Çocuk Sağlığı Müdürlüğü katılmıştır. 

A) Nüfus Plânlaması Genel Müdürlüğü, 
nüfus plânlaması konusundaki araştırma, plân, 
program ve eğitim faaliyetlerini düzenlemek, 
programların uygulanmasını yürütmek ve de
netlemekle, 

B) Ana ve Çocuk Sağlığı Müdürlüğü, ana 
ve çocuk sağlığını korumak için plânlı ve prog
ramlı çalışmayı düzenlemek, gerek gebelikleri
nin devamı müddetince ve gerekse doğumdan 
sonra ana ve çocuğun sağlığını takibetmekle, 

Görevlidirler. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz i'stiyen?.. 

Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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MADDE 3. — 4862 sayılı Kanuna bağlı (I) I 

sayılı cetvelden bu kanuna bağlı (2) sayılı cet
velde yazılı kadrolar çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok... Maddeyi kabul edenler... Etmiyeııler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde bu kanuna ilişik 1, 3, 4, sayılı 
cetvellerde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok... Maddeyi cetvelleriyle birlikte oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyeııler... Ka
bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığında çalışan memurlardan bu kanuna bağlı 
(2) sayılı cetvelle kadroları kaldırılanlar (ka
zanılmış hakları saklı tutulmak kaydiyle) bu 
kanuna bağlı (1) sayılı cetveldeki kadrolara 
yeniden atanırlar. 

Yeni atanmalar yapılıncaya kadar bu me
murların almakta oldukları aylıkların ödenme
sine devam olunur. Yeni atanmalar yapıldığı 
tarihte geçici görev, izin ve hastalık gibi ka
nuni sebeplerle görevi başında bulunmıyanlar
dan işe başlama kaydı aranmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Geçici maddeyi oyunuza sunuyorum... Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunun (1), (2) ve (3) 
ncü maddeleri ile kanuna bağlı (1) sayılı cet
velde yazılı kadrolar yayımı tarihinde; (3) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolar 1. 3 . 1966 ve (4) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolar da 1 . 3 . 1967 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

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

MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini 
Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanları 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen1?.. Yok. Tümü
nü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Hayırlı ol
sun. 

1 . 7 . 1965 0 : 1 
10. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener ve 

iki arkadaşının, İdarei Umumiyei Vilâyat Kanu
nunun 7021 sayılı Kanunla muaddel 140 ncı mad
desine bir fıkra eklenmesine dair, Çankırı Mil
letvekili Kâzım Arar'ın, İdarei Umumiyei Vilâ
yat Kanununun 5048 saydı Kanunla rıv.ıaddcl 
116 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında, Çan
kırı Milletvekili Kâzım Arar'ın, İdarei Umumi
yei Vilâyat Kanununun 7021 sayılı Kanunla 
muaddel 140 ncı maddesinin değiştirilmesi hak
kında ve Muş Milletvekili Sait Mutlu'nun, İda
rei Umumiyei Vilâyat Kanununun 5048 say ıh 
Kaynınla muaddel 116 ncı maddesinin değiştiril
mesi hakkındaki 7396 sayılı Kanunla aynı kanu
nun değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve 
İçişleri ve Plân komisyonları raporları (2/700, 
2/664, 2/665, 2/680) (S. Sayısı: 973) (1) 

BAŞKAN — Plân Komisyonu buradalar. 
İçişleri Bakanlığı adına... İçişleri Bakanı bu
radalar mı efendim? Bakanlık temsilcisi de yok. 
Bu teklifin müzakeresine geçiyoruz. («Hükü
met adına Millî Eğitim Bakanı bulunuyor1» ses
leri) Efendim Millî Eğitim Bakanı Hükümet 
adına bulunuyorsa, kendisi ifadeye muktedir
dir. Millî Eğitim Bakanı tekeffül ediyorsa bu
nu kendisi ifade edebilir. Çok rica ederim, ken
disi lütfen söylesin. Siz İçişleri Bakanlığı adına 
mı bunu takibedeceksiniz, Sayın Millî Eğitim 
Bakanı ? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI CİHAT BİLOE-
HAN: (Balıkesir) —- .Evet efendim. Hükümet 
atlına biz bunu kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Peki teklifin tümü üzerinde 
söz istiyen?.. Yok... Maddelere geçilmesini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sayın Komisyon Sözcüsü ivedilik istediniz 
mi ? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ NURİ BAYAR (Sakarya) — Evet efendim. 

BAŞKAN — İvedilik talebi de varmış. Oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

(1) 973 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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îdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 7396 sa
yılı Kanunla muaddel 116 ncı ve 7021 sayılı 
Kanunla değiştirilen 140 ncı maddelerinin de

ğiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Îdarei Umumiyei Vilâyat 
Kanununun 7396 sayılı Kanunla muaddel 1.16 
ncı maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 116. — İl Genel Meclis üyelerine 
müzakerelerin devamı, müddetince Genel Meclis 
kararı ile günde 80 liraya kadar tahsisat veri
lir.» 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Buyurun Sayın Şener. 

NEVZAT ŞENER (Amasya) — Çok Muh
terem arkadaşlarım, söz almaktan maksadım 
Komisyonca kabul edilen 1 nci maddede, «Ge
nel Meclis kararı ile günde 80 liraya kadar tah
sisat verilir.» denmektedir. Taban tesbit edil
memiştir. Bu tabanı bizim tesbit etmemiz şart
tır. Zira yarın Genel Meclislerde bu mevzu de
magojiye sebebiyet verecektir. Onun için Müm
künse tesbit edelim, şu kadar liradan şu kadar 
liraya dememiz lâzımdır. Bu hususta arkadaş
larımla birlikte hazırladığım önergede taban 
olarak 60 lira kabul ettik, 80 lirayı 60 liraya 
indirdik ve tavamda 100 lira kabul ettik. Bu 
şekildeki önergemize iltifat etmenizi rica ede
rim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz 
istiyen? Yok. Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Îdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili kanun 
teklifinin (Sıra S. 973) 1 nci maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

«Madde 116. — 11 Genel Meclisi Üyelerine mü
zakerelerin devamı müddetince Genel Meclis 
kararı ile günde (60) liradan (100) liraya ka
dar tahsisat verilir.» 

Amasya İstanbul 
Nevzat Şener İbrahim Abak 

İstanbul Yozgat 
Nurettin Bulak Turgut Nizamoğlu 

İstanbul Bilecik 
Naci öktem Sadi Binay 

1 - 7 . 1965 O : 1, 
Kastamonu İstanbul 

Sabri Keskin Ziya Altunoğlu 
İstanbul 

Hüsamettin Tiyanşan 

RÜŞTÜ ÖZ AL (Konya) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, ben 
madde hakkında başka söz istiyen var mı di
ye sorduğumda söz istemedi. Takrir hakkında 
da söz veremem. Takrir hakkında sadece sa
hibi izahat verebilir. Tüzük hükümleri bunu-
âmirdir. 

Şimdi Komisyon buna katılıyor mu, katıl
mıyor mu?... 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ NURİ BAYAR (Sakarya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Öner
geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... 

Arkadaşları ayağı kaldırmak suretiyle say
dıracağız. Bu okunan önergeyi kabul eden
ler lütfen ayağı kalksınlar. Kabul etmiyenler 
lütfen ayağı kalksınlar. Önerge kabul edil
miştir. 

Komisyon fillıal iştirak ediyor mu? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ NURİ BAYAR (Sakarya) — İştirak edi
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon filhal iştirak ediyor. 
Kabul edilmiş bu önergeyi birinci madde met
ni olarak oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu arada birinci madde ile ilgili, 50 ilâ 80 
lira olarak Sayın Fahir Giritlioğlu'nun önerge
si şimdi elimize geçti, bir muamele yapamaya
cağız. 

Şimdi maddeyi okuyoruz: 
MADDE 2. — Îdarei Umumiyei Vilâyat Ka

nununun 7021 sayılı Kanunla tadil edilen 
140 ncı maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde 
değiştirilmiştir. 

, «140. — 11 Daimî Encümen Başkan ve üye
lerine, Genel Meclis kararı ile 1 000 liraya ka
dar aylık tahsisat verilir.» 

İl Daimî Encümen üyeleri, Genel Meclisin 
toplantısı zamanında yalnız üyelik tahsisatı 
alırlar. Kendilerine ayrıca Daimî Encümen tah
sisatı verilmez. 
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4178 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 3 ncü 

fıkrası hükmü bu tahsisat hakkında uygulan
maz.» 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. İki önerge vardır, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun bâ

zı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili kanun 
teklifinin (Sıra S. 973) 2 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

«Madde 140. — İl Daimî Encümeni Başkan 
ve üyelerine, Genel Meclis kararı ile (1000) 
liradan (1500) liraya kadar aylık tahsisat ve
rilir.» 

Amasya İstanbul 
Nevzat Şener İbrahim Abak 

İstanbul Yozgat 
Nurettin Bulak Turgut Nizamoğlu 

İstanbul Bilecik 
Naci Öktem Sadi Binay 

İstanbul İstanbul 
Ziya Altmoğlu Hüsamettin Tiyanşan 

Kastamonu 
Sabrı Keskin 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İkinci maddenin teklifteki rakama göre kabul 

edilmesini arz ederim. 
Edirne 

Fahir Griritlioğlu 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Bütçe Ko
misyonunun mütalâası biraz evvel okundu. İçişle
ri Komisyonunun metnini aynen benimsiyor; İl 
daimî encümen başkan ve üyelerine genel meclis 
kararı ile ayda bin liraya kadar tahsisat verilir, 
şeklindedir. Nevzat Şener ve arkadaşlarının öner
gesi 1 000 liradan 1 500 liraya kadar, diyor. Sa
yın Fahir Griritlioğlu ise teklif metnindeki gibi 
bin liradan 1 250 liraya kadar olsun, diyor. Şim
di bu iki önergeden, metne en aykırı olanı Nev
zat Şener ve arkadaşlarına ait önergedir. Komis
yon buna katılıyor mu? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURİ BAYAR (Sakarya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal katılıyor mu? 

1 7 . 1965 O : 1 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

NURİ BAYAR (Sakarya) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon filhal katılıyor. Bu 
kabul edilen önergenin ikinci madde olarak kabu
lünü oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 

etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tümü hakkında, aleyhte Sayın İhsan Kaba

dayı, lehinde Sayın Naci öktem. 
Buyurun Sayın Kabadayı. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Muhterem 

arkadaşlarım, şimdi kabul buyuracağınız kanun
da belki kabul etmiş olduğunuz hal normaldir, 
haklarıdır, hiçbir şey söylemiyorum. Yalnız Muh
terem Meclisiniz dağılmak üzeredir. Dağılmak üze
re iken, bunun arifesinde buraya gelen kanunla
rın çoğu malî giderlere, paraya dayanmaktadır. 
Bu değirmenin suyu nereden gelir? Bu giderli 
kanunlar nasıl yerini bulur, nasıl ödenir şaşmak
tayım. 

Samimî olarak söylüyorum, gezdiğimiz yerler
de halk arasında duyduğumuz Meclisimizin son 
aylarda giderli kanunları kabul etmiş olması 
memlekette pek de huzurlu karşılanmamaktadır. 
Özür dilerim, her zaman Türk millî gelirinden 
bahsederiz. Fert başına nazari olarak 1 780 lira 
düşen bir memlekette bir genel meclis üyesinin 
müzakerelerin devammca 100 liraya kadar tahsi
sat almasından ben manen üzüntü duymaktayım. 
60 ilâ 100 deniyor, 60 görmiyeceksiniz, hemen he
men çok yerde 100 kararı alınacaktır. Bunda 
en küçük şüpheniz olmasın. 

Anadolu'da fert başına bir eve 1 780 lira gi
rerse yine güzel bir şeydir. O ev bahtiyar bir ev
dir, huzurlu evdir, geçim sıkıntısı, maişet sıkın
tısı olmıyan bir ailedir. Fakat ben, Konya'nın To-
roslarma, Şarkın garip, perişan çevrelerinde bir 
eve 400 liranın dahi girmediğini katî olarak söy-
liyebilirim. Bu ölçüye vurursak, bu para çoktur, 
kabul edilmemeliydi. Çok kere 10 gün, 20 gün, 40 

I gün gibi uzatılırsa, 50 güne varılırsa beşbin lira-
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ya kadar para verilecektir. Ben bu sebeple bu 
kanunun aleyhindeyün, oyumu aleyhte kullana
cağım. 

Biliyorsunuz Türkiye geçim bakımından ne 
bir Fransa, ne bir Amerika, ne de bir Almanya 
değil ki, her yerde yiyim, giyim aynı olsun. Kon
ya Ankara'dan, Ankara istanbul'dan, Muş Erzu
rum'dan farklı vilâyetlerdir. Hiç olmazsa beldenin 
nüfus durumuna göre bir kayıt almış olsaydık 
daha müspet olurdu. Demek istediğim şudur ki; 
Konya için 50 lira çok paradır. Ama belki Anka
ra için azdır, samimî söylüyorum. Nüfus ölçüsüne 
göre bâzı kıstaslar koymanın ben faydalı olacağı
nı zannediyorum. Bunun lüzumuna inanıyorum. 
Reyimi kırmızı kullanacağım, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Naci Öktem. 

NACİ ÖKTEM (İstanbul) — Muhterem arka
daşlarım, şimdi kabul etmiş olduğunuz vilâyet 
kanunu ile, hakikaten,, Türkiye'de vilâyet meclisi 
âzalarının büyük bir derdini şu anda bitirmiş ol
dunuz. İhsan Kabadayı arkadaşımızın dediği gi
bi, mahallî idareler bu işe karışır. Bunun bütçe 
ile hiçbir alâkası yoktur. 

Aslında vilâyet meclisi azaları kendi vilâye
tinin işlerini en ince teferruatına kadar hassa
siyetle gören bir meclistir. Bunların bütün vilâ
yet işlerini gördüğü vilâyet meclisinde, o mec
lise seçilmiş 100 kilometre mesafeden gelen in
sanların ne kadar masraf ettiğini takdir etmek 
Meclisinizin elbette ki vazifelerindendir. Bir in
san, bir vilâyet meclisi âzası, meclisin müzake
resinde bulunmak veya encümende çalışan insan 
işlerini bitirmek için 100 kilometreden geldiği 
zaman mutlaka 2 - 3 gün kalmakta ve en azından 
15 lira otel parası ve bunun yanında da yemek 
parası vermektedir. Takdir edersiniz ki bu mas
raflar 45 günlük bir vilâyet meclisi toplantısı
nın içinden çıkmaktadır. 45 günlük bir vilâyet 
meclisi toplantısından aldığı para, sadece misa
firlerine ısmarlıyacağı kahve ve çay parasından 
fazla bir şey değildir arkadaşlarım. Demek olu
yor ki, şu anda kabul etmiş olduğumuz kanun, 
aslında tam yerinde ve zamanında kabul edil
miş bir kanundur. Çok çok teşekkür ederim ki, 
bu kanuna arkadaşlarım hassasiyetle reylerini 
verdiler ve böylelikle kanun kabul edildi, inşal
lah hayırlı olur, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bilgin, bu teklif açık oya 
sunulmıyacaktır. Açık oya sunulacak işlerde 
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137 nci madde mevzuubaîıistir. Onun için size 
söz veremiyeceğim. 

Teklifin tümü üzerinde lehte ve aleyhte ko
nuşuldu. Teklifin tümünü oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Teklif Meclisimizce kabul edilmiştir. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ile Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naci An'mn, 3.4. 1926 gün ve 789 sayılı Maa
rif Teşkilâtına dair olan Kanunun 19 ncu mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları. 
(2/310) (S. Sayısı: 376) (1) 

BAŞKAN — Plân Komisyonu ve Millî Eği
tim Bakanı burada. 

Teklifin tümü üzerinde söz istiyen?.. Yok.-
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi var. İvedilik teklifini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

3 . 4 . 1926 gün ve 789 sayılı Maarif Teşkilâtına 
dair olan Kanunun 19 ncu maddesinin değişti

rilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 3 . 4 . 1926 gün ve 789 sayılı 
Maarif Teşkilâtına dair olan Kanunun 19 ncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

a) İlk öğretmen okullarını yatılı, gündüzlü 
olarak bitirenlerle dışarıdan imtihan geçirerek 
ilkokul öğretmenliği diploması alanlar, 

b) Öğretmen yetiştiren her hangi bir yük
sek öğrenim kurumunu yatılı ve gündüzlü ola
rak bitirenlerden, Millî Eğitim Bakanlığınca 
atandıkları yerlerde göreve başlıyanlara, bir de
faya mahsus olmak üzere Millî Eğitim Bakanlı
ğı bütçesinden başlangıç maaşlarının bir katı 
oranında «donatım ödeneği» verilir. Bu ödenek
ten vergi kesilmez. 

c) Donatım Ödeneği alanlar, üç yıl içinde, 
her hangi bir sebeple, öğretmenlikten ayrıldık
ları veya ihracedildikleri takdirde bu ödenek 
kendilerinden geri alınır. 

(1) 376 sıra sayılı hasmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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d) Devlet memuru iken, her hangi bir öğ

retmen yetiştiren kurumu, dışarıdan imtihan ge
çirmek suretiyle bitiren ve memuriyeti öğret
menliğe aktarılanlara a ve b bendindekilere öde
nen «donatım bedeli» verilmez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Sayın Giritlioğlu, buyurunuz. 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Muhte
rem arkadaşlar, madde üzerinde konuşmaya ka
rar verdiğim için tümü üzerinde söz almamış
tım. Umumiyetle kanunu lüzumlu ve yerinde 
bir teklif olarak kabul etmekteyim. Filhakika 
öğretmenlik mesleğine intisabeden gençlerimize 
donatım bedeli ismi altında bir meblâğı Devlet 
vermeyi kabul etmektedir. Subaylarımıza da ve
rilmekte olan meblâğa muadil bir durum. Öğret
menler için kendi mesleklerinin özellikleri na
zarı itibara alınarak bu teklif de kabul edilmiş
tir. 

Donatımdan» murat ne olabilir? Köye, uzak 
bir yere, bulundukları mmtakadan öteye bir ye
re gidecek olan bir öğretmen, eğer durumu mü
sait değilse, ilk ihtiyacolarak bir portatif kar
yola ve bir yatak alacaktır. Mesleki ile ilgili 
mi, değil mi diye hiç sual sormıyalım, realite 
ile ilgilidir bu konu ve donatımın ta kendisidir. 
Ve ondan sonra da aynı öğretmen kendine lü
zumlu olan meslekî kitapları alacaktır. Kanun 
teklifini yapmış olan arkadaşlar böyle bir mak
sat tahtında düşünmüşler ve yalnız öğretmen 
okulu mezunlarına bunu vermekle iktifa etme
mişler. Demişler ki; hariçten imtihan verenler 
de donatım bedelini alsın. Affedersiniz, yalnız 
bir noktayı tashih edeyim, demişler ki, Devlet 
memuru iken imtihan vermek suretiyle öğret
menlik sıfatını iktisabedenler bu donatım bede
lini almasınlar. 

Düşünüyorum, Devlet memurunun bir kıde
mi vardır, hiç değilse hayat kıdemi dolayısiyle 
lüzumlu eşyayı sağlamıştır. Gerekçe belki bu. 
Doğrudur. İlk hayata atılana nazaran yükünü 
hafifletmiştir, zahmeti yenmiştir. Ama meslekî 
bakımdan lüzumlu eşyayı kasdediyorsak, bir an
lamda da, donatım bedelinden kitap tedarikini 
kasdediyorsak, burada bir tefrik yapmasak. Ya
ni (d) bendindeki istisnayı kaldırsak. (d) ben
di der ki; Devlet memuru iken, öğretmen okulu 
imtihanını verip de öğretmenlik meslekine in-
tısabedenler donatım bedelini alamaz. Bu istis-
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nayı kaldırsak, onların dahi donatım bedeli ala
cağını tasrih etsek zannediyorum, daha isabetli, 
daha âdilâne bir neticeye varmış oluruz. Buna 
ait bir önergem vardır, iltifat buyurmanızı is
tirham ederim. 

Bu arada komisyonun (a) fıkrasiyle ilgili 
olarak bir noktada dikkatini çekmek isterim. 
(a) fıkrası şöyle demektedir : «İlk öğretmen 
okullarını yatılı, gündüzlü olarak bitirenlerle 
dışardan imtihan geçirerek ilkokul öğretmenliği 
diploması alanlar,» Bu virgül mânayı ifade edi
yor. Fakat daha kesin, daha akıcı bir üslûp ver
mek için ilk öğretmen okullarını yatılı ve gün
düzlü olarak bitirenler desek, zannediyorum 
madde daha iyi bir şekil alacaktır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is

tiyen?.. Yok. Önerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1 nci maddenin (d) fıkrasının aşağıdaki şe

kilde tashihini rica ederim. 
Edirne 

Fahir Giritlioğlu 

(d) fıkrası : (Aktarılanlara) kelimesinden 
sonra : «a ve b bendindekilere ödenen donatım 
bedeli verilir.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu öner
geye; «verilmez» i «verilir» şeklinde değiştiriyor. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ NURİ BAY AR (Sakarya) — Efendim, öğ
retmenler esasen bir tazminat almaktadırlar. Bu 
donatım ödeneği ilk defa mektepten mezun olan
lara bir imkân sağlamak için verilmektedir. O 
itibarla katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Mart 1964 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Millî Eğitim Ba
kanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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Tümü hakkında söz istiyen?.. Yok. Tümü 

açık oylarınıza sunulmuştur. Kutular sıralar ara
sında gezdirilecektir. 

12. — 3611 sayılı Bayındırlık Bakanlığı teş
kilât ve vazifelerine dair Kanunun 26 ncı mad
desinin kaldırılması ve bu kanuna üç madde ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân Komis
yonu raporu. (1/842) (S. Sayısı: 1022) (1) 

BAŞKAN — Plân Komisyonu burada. Ba
yındırlık Bakanı adına bu tasarının müzakere
sinde Bakanlık Temsilcisi, Bakanlık Müsteşarı 
Nezih Nevres'tir. Bilgilerinize sunulur. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde söz istiyen 
var mı? Buyurun Sayın Özal. 

BÜSTÜ ÖZAL (Konya) — Muhterem ar
kadaşlarım, bütün bayındırlık meselesinin mü
zakere olunduğu her toplantıda grup sözcüleri 
ve kendi adlarına konuşan her sayın hatip, Ba
yındırlık Bakanlığı Teşkilât Kanununun hizme
te cevap veremez hale geldiği üzerinde ittifak 
etmiştirler. Hakikaten eski bir tarihe sahibolan 
Bayındırlık Bakanlığı Kanunu bugünün anla
mında ve hattâ Bakanlığın sahibolduğu teşkilât 
muvacehesinde yeterli olmaktan çok uzaklarda 
kalmıştır. Bayındırlık Bakanlığının 3611 sayılı 
Kanununda hâlâ su işlerinin yapılacağına dair 
hükümler vardır. Ve hâlâ vilâyetlerin yol mesai 
programlarının tetkik ve tasdiki ile tatbikatının 
murakabesi hükmü vardır. Ve hattâ altıncı mad
desinin ikinci fıkrasında, yapılacak olan elek
trik, havagazı vesair projelerinin tasdik edile
ceğine ve tarifelerinin bu Bakanlık tarafından 
tasdik edileceğine dair hükümler vardır. Elek
trik ve havagazı gibi tesisler üzerinde plânla
rın tasdik edilmesi ve bu işlerde çalışanlara eh
liyet verilmesi gibi hükümler vardır. Ama bun
ların hepsi, çoktan beri başka bakanlıkların uh
desine verilmiş, meselâ Devlet Su İşleri bunla
rın içinden paramparça edilerek bakanlıklar 
arasında bölünmüş ve her zaman ifade ettiğim 
gibi, naçiz kanaatimce iş yapamaz hale de ge
tirilmiştir. Böyle olduğu halde, Bakanlığın teş
kilât Kanunu bu durumda olduğu halde, gerek
çesinde haklı bir sebebe dayandığını görmediği
miz bir tek 26 ncı maddenin kaldırılması ve 

(1) 1022 S. Saydı basmayazı tutanağın so
lluna eklidir. 
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onun yerine bir - iki madde getirilmesi şeklin
deki gayreti haklı görmiye, yerinde görmiye 
imkân yoktur. Sebebini gerekçesinden anlamak 
bizim için mümkün olmamıştır. Bu cihet açık
lanmadan şahsan lehinde oy kullanmama im
kân yoktur. Çünkü Bayındırlık Bakanlığı Teş
kilât Kanununu hakikaten yeterli hale getirmek 
mecburiyetindeyiz. Bunu zorlamak için, bunu 
teşvik etmek için parça parça getirilen teklif
lerin ve tasarıların reddedilmesi lâzım geldiği ka
naatindeyim. 

Bunun dışında muhterem arkadaşlarım, ge
tirilmiş olan metin de tatminkâr değildir. Ek 
madde olarak getirilmiş olan metne göre; «Ba
kanlığa ait işler ile diğer konuları incelemek...» 
demektedir. Bu diğer konuların Bayındırlık Ba
kanlığı ile her hangi bir irtibatı da tesis edilme
mektedir. Bayındırlık Bakanının istediği işi gö
recek, evet. Ama diğer işleri de görecek. Ama o 
işler nedir belli değil. 

Bunun dışında alelacele hazırlanmış olduğu
nu görüyoruz. Zannedersem za'fı telif ile de do
ludur. Eskilerin dediği gibi, tenaffürü kelimat 
denilen, sakınılması lâzımgelen bir hal bu ka
nunda âdeta dikkatle yer almıştır. («Meselâ» 
sesleri.) Meselâsmı hemen arz edeyim efendim; 
«kurum kurulur» şeklinde ifade edilmiştir. Şim
di, arz edeyim sırası geldiği zaman. 

Bunun dışında teknik hatalar da vardır. Me
selâ kurulu meydana getiren; «Müsteşar, Baş-
müşavir, Birinci Hukuk Müşaviri, daireler reis
leri ve Karayolları Genel Müdürünün yoklukla
rından- tevkil edecekleri memurlar kurula işti
rak ederler.» denilmektedir. Bu tevkil edilecek 
memurun her hangi bir kimse olamıyacağınm 
maddede yer alması lâzımgelir. 

Bundan başka, «İnşaat işlerinden doğacak 
ihtilâflar kanun, sözleşme ve şartlaşmaların koy
duğu hükümler dâhilinde incelemek» denilmiş
tir. Fakat bu inşaat işlerinden doğacak ihtilâf
ların kişilerini tâyin etmemiştir. Yani iki özel 
şahıs arasında ihtilâf olursa Bayındırlık Bakan
lığının Nafıa Meclisi bunu tetkik edecek, gibi ka
nunda sakat bir ifade yer almıştır. 

Bundan başka; «Bakanlık makamınca hava
le edilen diğer işleri yapmak,» denmektedir. Bu 
diğer işlerin, Bayındırlık Meclisinin konularına 
ilişkin olup olmadığı hususu da tasrih edilme
miştir. Bakanın her verdiği işi, meselâ özel ka-
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lenıinc taallûk eden özel kişiliğine taallûk eden I 
bir işi de bu metin tahtında Nafıa Meclisine 
yaptırmak gibi, hakikaten sakınılması gereken 
bir mâna, bir anlam çıkmaktadır. 

Ayrıca Nafıa Meclisinin ekseriyetle karar ve
receğine dair bir hüküm bulunmakla beraber, 
Nafıa Meclisinin kaç kişi ile toplanacağına dair 
bir hüküm yoktur. Kaç kişi ile toplanacağını 
bildirmiyen bir hükmün ne şekilde oy kullana
cağını tesbit etmesi yersiz bir endişedir. Eğer 
bu Nafıa Meclisinin ekseriyetsiz toplanacağı 
kaydı bulunmuş olsaydı, vereceği kararlarda da 
nisabın aranması icabederdi. 

Nitekim bu çok tetkiksiz olduğunu gördüğü
müz metnin ek 3 ncü madde ile kurulan disip
lin kurulunda, sanki bir başka bakanlıktan, san
ki bir başka makamdan hazırlanmış hissini ve
ren başka bir kanun anlayışı vardır. Burada da, 
disiplin kurulunun nasıl çalışacağını tüzük tâ
yin eder, demekte, teferruata gitmemektedir. Ek 
ikinci maddesinde getirilen, toplantıya ait, ka
rara ait nisabın adedini tâyin etmiye çalışan.bir 
metnin hemen arkasındaki ek 3 ncü maddede 
böyle bir meselenin yer almayıp, aksine işin tü
zükle halledilmesi - ki kanaatimce doğru olan 
budur - bu hazırlığın isabetsizliğini göstermiye 
kâfi gelmektedir. Onun için ben sayın arkadaş
larımdan, sözlerimin başında ifade ettiğim gibi, 
Bayındırlık Bakanlığı Teşkilât Kanununu çıkar-
mıya zoıiıyabilmek, eğer bakanlık teşkilâtının 
uğradığı güçlükler de varsa bunları kısmi şe
kilde halletmek suretiyle asıl Bakanlığın Teşki
lât Kanununu geciktirmiş olmamak için bu ta
sarıya müspet oy kullanmamalarını rica ediyo
rum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Tümü hakkında başka söz is-
tiyen?.. Yok. Maddelere geçilmesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul 
edilmiştir. 

İvedilik teklifi var. İvediliği kabul edenler... 
Kabul etmiy eni er... Kabul edilmiştir. 

3611 sayılı Bayındırlık Bakanlığı teşkilât ve 
vazifelerine dair Kanunun 26 ncı maddesinin 
kaldırılması ve bu kanuna üç madde eklenmesi 

hakkında Kanun 

MADÜE 1. — 3611 sayılı Bayındırlık Ba
kanlığı teşkilât ve vazifelerine dair Kanunun 
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26 ncı maddesi kaldırılmış ve bu kanuna üç 
madde eklenmiştir. 

«EK MADDE 1. — Bakanlığa ait işler ile 
diğer kolluları incelemek üzere Bayındırlık Ku
rulu kurulur. 

Bayındırlık Kurulu Müsteşarın Başkanlığın
da Başmüşavir, Yüksek Fen Kurulu Başkan ve 
üyeleri, Birinci Hukuk Müşaviri, Daireler re
isleri (Teftiş Kurulu Başkam hariç) ve Kara
yolları Genel Müdüründen teşekkül eder. 

Müsteşar, Başmüşavir, Birinci Hukuk Müşa
viri, Daireler reisleri ve Karayolları Genel Mü
dürünün yolluklarından tevkil edecekleri me
murlar kurula iştirak ederler.» 

BAŞKAN — Birinci ek madde hakkında 
Sayın Özal, buyurun. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Efendim, Sayın 
Başkanın da dikkatini çekmiş olan evvelâ bir 
maddi hatanın düzeltilmesi için söz almış bulu
nuyorum. «Yolluklarından» değil, «yollukların
dan tevkii edecekleri memurlar kurula iştirak 
ederler,» şeklinde maddenin düzeltilmesi lâzım
dır. 

Bundan başka muhterem arkadaşlarım, ka
nunun tümü üzerindeki mâruzâtımda, oy kulla
nabilen arkadaşlar için hiç olmazsa bâzı nokta
larda aydınlığa kavuşturulması lüzumuna işaret 
ettim. Gerçi bir sistemdir, kim ne söylerse söy
lesin, Meclisin bu ilgisine göre kanunlar çıkar 
diyerek hem konuşmaları kısaltmak, hem soru
lanlara cevap vermemek hakikaten son günlerin 
olumlu iş halletme düşüncesine uygun hale gel
miştir. Ama tekrar arz ediyorum, bu maddeyi, 
«kurulu», «kurulur» şeklinde kabul ettiğimiz 
takdirde Meclisin hiç olmazsa dikkat yönünden 
alacağı notu herhalde ihmal edemeyiz. Bu hu
susun ve aşağıda arz edeceğim hususların düzel
tilmesi için Komisyonun ve Hükümetin tekrar 
alâkalarını rica ediyorum ve tekrar konuşmama 
rağmen kabul edildiği takdirde de sorumluluğun 
bendenize aidolmıyacağmı ifade ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bu maddede kurulu 
teşkil edecek olan zevat sayılmaktadır. Bundan 
evvel Bakanı tabiî üye saymakta idi. Bunu kal
dırmaktadır. Zannediyorum aradaki farklardan 
birisi budur. Fakat, Kurulu; Müsteşar, Müşa
vir, Başmüşavir, Birinci Hukuk Müşaviri, Dai
re reisleri ve Karayolları Genel Müdürü dedik
ten sonra, bunların yolduklarında kendilerinin 
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tevkil edecekleri memurlar demek suretiyle çı
karttığımız takdirde kurulu za'fa uğratırız, hi
yerarşiyi bozarız ve isabetli hareket etmiş olma
yız. Müsteşarın Başkanlık edeceği ve kimlerin 
bulunacağı tasrih edilmiş olan bir kurulda, la
lettayin bir memurun yer alması doğru değildir. 
Hizmet anlayışına uymaz. Bu cihetleri halletme
den bu şekilde çıkarmanın vebalini, sorduğumuz 
suallerin cevaplarını vermiyenlere tevdi ederek 
yetiniyorum. 

BAŞKAN — Bu ek madde hakkında söz is-
t iyenl. Buyurun Komisyon. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ NURİ BAY AR (Sakarya) — Efendim, Sa
yın Özal'ın gerek tümü hakkında, gerekse mad
de hakkında ifade ettikleri hususlara kısaca arzı 
cevabedeceğim. 

Efendim, bu yokluklarında tevkil edecekleri 
memurlar kurula iştirak ederler, prensibi bun
dan evvelki kanunda da vardır ve aynen alın
mıştır. Yani, Bayındırlık Kuruluna iştirak ede
cek zevatın ademimevcudivoti halinde onların 
tevkil edeceği kimselerin bu kurula iştirak et
mesi meselesi, bu kanunun esasını teşkil eden 
1939 tarihli Kanunda da aynen mevcuttur. Ba
kanın iştirak etmemesi mevzuu ise; bu kararlar 
Bakanın tasdikine iktiran edeceği cihetledir. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — 1 nci ek madde hakkında başka 
söz istiyen?.. Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Birinci ek maddedeki «yolluklarından» keli
mesi yanlış yazıldığı için «yokluklarından» şek
linde düzeltilmiştir. Şu halde 109 ncu madde ge
reğince bu tadili oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«EK MADDE 2. — Bayındırlık Kurulunun 
görevleri şunlardır : 

a) İnşaat işlerinden doğacak ihtilâfları ka
nun, sözleşme ve şartlaşmaların koyduğu hü
kümler dâhilinde incelemek, 

b) Bakanlık makamınca havale edilen di
ğer işleri yapmak, 

Bayındırlık Kurulu vardığı sonuçları kara
ra bağlar, kararlar oy çokluğu ile verilir. Oy
ların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf 
ekseriyette sayılır. 

A fıkrasında sayılan hususlar dışındaki ka
rarlar Bakanın onayı ile muameleye konulur.» 
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BAŞKAN — Madde hakkında Sayın Üzal 

buyurun efendim. 
RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Vazifeme devam 

etmek çabasında oluşumu lütfen arkadaşlarım 
mazur görsünler. 

Efendim, umumi mütalâalarını arasında arz 
ettim; inşaat işlerinden doğacak ihtilâfları... 
Hangi kişiler arasında doğacak ihtilâfları tetkik 
edecektir, Bayındırlık Kurulu?.. Özel kişiler ara
sında doğacak olan ihtilâfları da halledecek mi
dir? İnşaat işleri dediğimiz zaman, bugün kendi 
bünyesinin dışında kalmış olan Devlet Su İşleri
nin yapmış olduğu inşaat da inşaattır. Kendi 
bünyesinde olmıyan, 35 kadar saydığımız inşaat 
müdürlükleri ve inşaat reislikleri tarafından 
yapılmakta olan işler de inşaattır. Bunlardan do
ğacak olan ihtilâfların ne şekilde görüleceğine 
dair her hangi bir işaret yoktur. Bu şekliyle sa
kıncalıdır, yanlıştır. Eğer aslında varsa bu ta
dilden faydalanarak doğru hale getirmenin gay
reti boynumuzun borcudur. 

Ayrıca demin arz ettiğim gibi, kurulun oy 
nisabını metin tesbit etmekle beraber, asıl top
lantının nisabını vermemektedir. Sayıldığına gö
re beş kişiden, altı kişiden teşekkül edecek olan 
bir kurul ekseriyetle toplanır ve onun ekseriye
tiyle de karar verilirse, kuruldan beklenen mak
sat hâsıl olmaz. Bunun adedi bir kişiye, iki ki
şiye kadar düşer, yani kararın ekseriyeti üç ki
şiye, iki kişiye kadar düşer. Müsavat halinde de 
Başkanın bulunduğu taraf ekseriyette olacağı 
için, Nafıa Meclisi diye pek çok müşküllerin 
halledileceği yer olarak kanunun getirmek iste
diği maksat tamamiyle zail olur ve bir kişinin, 
iki kişinin kararma bağlı kalır. Bu madde de 
yanlıştır, müspet oy verilmemesini tekrar rica 
ederim. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde hakkında 
söz istiyen?.. Yok. Geçici 2 nci maddeyi oyunuza 
sumrvorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

«EK MADDE 3. — Bakanlık memur ve hiz
metlilerinin disiplin işlerine bakacak olan Ba
kanlık Disiplin Kurulu; müsteşar veya görev
lendireceği yardımcısının başkanlığında Birinci 
Hukuk Müşaviri, Daire reisleri (Teftiş Heyeti 
Reisi hariç) ile zatisi eri müdüründen teşekkül 
eder. 

Kurulun çalışma esas ve usulleri yönetme
likle düzenlenir.» 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 

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

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

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen? Yok. 
Tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sır
rı Uzunhasanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in, 5965 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Millî Eğitim Ko
misyonu raporu (2/525) (S. Sayısı: 567) (1) 
ehlidir. 

BAŞKAN — Millî Eğitim Komisyonu? Yok 
mu efendim.. (Var, sesleri.) Sayın Ulusoy siz 
Millî Eğitim Komisyonunda mısınız? 

YUSUF ULUSOY (Sakarya) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Millî Eğitim Komisyonu ile il
gili bir mesele var. Bu mevzuu biliyor musunuz 
efendim? Sizi sözcü olarak çağırıyorum, komis
yondan bir kişi lâzım. 

YUSUF ULUSOY (Sakarya) — Sözcü deği
lim efendim, sadece o komisyonda üyeyim. 

BAŞKAN — Böyle bir şeyi takibedebilir mi
siniz? 

YUSUF ULUSOY (Sakarya) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Teklifin heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen 

var mı? Yok. Maddelere geçilmesi hususunu oyu
nuza •sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Komisyon raporunuzda ivedilik iste
memişsiniz. İvedilik istiyor musunuz? 

MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONU ADINA YU
SUF ULUSOY (Sakarya) — İstiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim ivedilik istenmiş, tak
riri okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Gündemde bulunan 5965 sayılı Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi (657 S. Sa
yılı teklifi) nin malî bir külfet getirmemesi, ay
rıca dört maddeden ibaret olduğu cihetle zaman 
alınmıyacağı da dikkate alınarak biran evvel ka
nunlaşmasında zaruret bulunduğu cihetle diğer 
bütün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Millî Eğitim Komisyonu 
Başkanı 
Tunceli 

Fethi Ülkü 

BAŞKAN — İvediliği oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

5965 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair 
Kanun 

MADDE 1. — Gezicj köy kadın ve erkek 
kursları öğretmenliklerinde 12 yıldan az olma
mak üzere, başarı ile hizmet etmiş sanat enstitü
leri mezunları en az altı aylık bir kursu ta
mamlamak ve meslekî öğretmen okulu müfre
datına uygun bir imtihan geçirmek şartı ile, 
erkekler sanat enstitüleri veya akşam sanat 
okulları atelye öğretmenliklerine, kızlar akşam 
kız sanat okullarına atanırlar. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz istiyen? 
Yok. 

Bir önerge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin birinci 

maddesinin «mezunları» kelimesinden sonrasının 
«erkekler tekniker okulu, kızlar kadın meslek öğ
retmen okulu imtihanlarını dışardan vermek şar-
tiyle ve ihtiyaç halinde erkek sanat enstitüleri ve
ya akşam sanat okulları atelye öğretmenliklerine 
ve kızlar akşam sanat okullarına atanırlar.» şek
linde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Rize 
Arif Hikmet Güner 

BAŞKAN — Komisyon buna katılıyor mu 
efendim? 

(1) 567 S. Sayılı basmayazı sutanağın sonuna 
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bir fayda mülahaza etmiştik. Çünkü kurstaki 
arkadaşlar muayyen bir plâna ve muayyen bir 
hedefe göre yöneleceklerdir. Bu itibarla yeni 
gelen tasarı ile, Maarif Komisyonundaki kabul 
arasında bir fark vardır. Ben Yüce Heyetin 
kararma bırakıyorum efendim. 

BAŞKAN — Bir mütalâa beyan etmiyor 
musunuz, Sayın Ulusoy ? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU ADINA 
YUSUF ULUSOY (Sakarya) — Hayır efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim, sualimiz bu yolda; 
katılma veya katılmama yolunda bir beyanda 
bulunmak durumundasınız. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU ADİNA 
YUSUF ULUSOY (Sakarya) — Efendim, ben
deniz arz etmiştim. Komisyon sözcüsü değilim, 
bir. İkincisi, daha evvel de ben bu işde uygun 
mütalâa serd etmiştim. Şimdi mütalâamı red
detmek durumuna girmektense, Yüce Heyetin 
kararma terk etmeyi uygun buluyorum efen
dim. Kararı Yüce Heyet versin. 

BAŞKAN — Hükümetin bu husustaki fikri 
nedir efendim"? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI CİHAT BİLGE-
HAN (Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar, Hü
kümet olarak Sayın Arif Hikmet Güncr ar
kadaşımızın teklifine iştirak ediyoruz. Halen 
bu tipte, yani öğretmen olması lâzimgelen er
kek kurslarında 542 ve kadın kurslarında 775 
olmak üzere 1317 öğretmen namzedinden as
gari yüzde 50 si 12 senelik hizmeti doldurmuş
tur. Biz bu türlü okullara daha ziyade yük
sek teknik okulundan mezun olan kız erkek 
öğretmenleri tâyin etmekteyiz. Binaenaleyh, 
Sayın Arif Hikmet Güner arkadaşımızın tekli lı 
•daha uygun olacaktır. Hükümet olarak bu tek
lifin kabulünü istirham etmekteyiz. 

BAŞKAN — Madem ki katıldığınızı söylü
yorsunuz Sayın Bakan; bu önergedeki kısmı 
tekrar okuyorum. Cümlenin teknik bakımdan, 
ibareler bakımından uygun olup olmadığı hak
kındaki mütalânızı lütfen söyleyiniz. 

«Erkekler, tekniker okulu, kızlar kadın 
meslek öğretmen okulu imtihanlarını dışardan 
vermek şartiyle ve ihtiyaç; halinde erkek sanat 
enstitüleri veya akşam sanat okulları atölye 
öğretmenliklerine ve kızlar akşam sanat okul
larına atanırlar.» Bu aksam kız sanat okulla-

1 7 . 1965 0 : 1 
rı öğretmenliklerine mi olacak acaba Saym Ba
kan? 

RUHİ SOYER (Niğde) — Akşam kız sa
nat okularıdır, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Saym Bakan lütfen izah et
sinler mektebin adını. 

MİLLÎ EİĞİM BAKANI CİHAT BİLGE-
HAN (Balıkesir) — Efendim, «akşam kız sa
nat okuludur.» 

BAŞKAN — «Ve kızlar akşam sanat okul
larına mı», yoksa «Ve kızlar akşam kız sanat 
okullarına mı»: 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI CİHAT BİLGE-
HAN (Balıkesir) — «Ve kızlar akşam kız sa
nat okullarına» efendim. 

BAŞKAN — Şu halde önergenin «Ve kız
lar akşam kız sanat okulu öğretmenliklerine 
atanırlar» şeklinde düzeltilmiştir, Saym Arif 
Hikmet Güner. 

Şimdi bu değişiklik yapıldıktan sonra bi
rinci madde nasıl bir şekil alıyor Saym Bakan ? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI CİHAT BİLGE-
HAN (Balıkesir) — Efendim, şöyle olacak: 
«Geçici köy kadın ve erkek kursları öğretmen
liklerinde 12 yıldan az olmamak üzere, başarı 
ile hizmet etmiş sanat enstitüleri mezunları 
erkekler tekniker okulu, kızlar kadın meslek 
öğretmen okulu imtihanlarını vermek şartiy
le ve ihtiyaç halinde erkekler sanat enstitüleri 
veya akşam sanak okulları atelye öğretmenlik
lerine, kızlar ise akşam kız sanat okullarına 
öğretmen olarak atanırlar.» 

BAŞKAN — Maddenin son kısmı böylelikle 
tamamen değişmiş oluyor. Şimdi Saym Bakan, 
Saym Soyer'in bir suali var. Buyurunuz efen
dim . 

RUHİ SOYER (Niğde) — Geçici sanat öğ
retmenlerini bu şekilde akşam kız sanat okulu 
öğretmenliğine veya erkekleri erkek sanat okul
larına atanabilecek vaziyete getirdiğimiz za
man bunların yerini ne şekilde doldurmayı dü
şünüyorsunuz1? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI CİHAT BİLGE-
HAN (Balıkesir) — özür dilerim, aıılıyama-
dım, bir daha tekrar etmenizi rica edeyim. 

BAŞKAN — Efendim sualinizi tekrar eder 
misiniz, galiba anlaşılmadı1? 
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RUHİ SOYER (Niğde) — 12 senesini bitir

miş olan gezici köy kadın ve erkek kursları 
öğretmenlerini bu şartlarla; kadınları akşam 
kız sanat, crkkeleri erkek sanat okullarına tâ
yin edebiliyoruz. Bu şekilde inhilâl edecek yer
leri, gezici öğretmenliklerin yerlerini ne şekil
de dolduracaklardır? Bunu öğrenmek istiyo
rum. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI CİHAT BİLGE-
HAN (Devamla) —- Efendim, Kız ve Erkek Sa
nat Enstitüsü mezunları iki aylık bir staja tabi 
tutulmak suretiyle köylerdeki kurslara öğret
men olarak yetiştirilmektedir, böylece karşılan
maktadır. 

BAŞKAN — Sayın Okyay buyurun, suali
nizi sorun. 

KEMAL OKYAY (Kars) — 12 yıl dolma
dan evvel imtihana girer de başarı gösterirse 
bunlara bu okullarda vazife verilmiyecek mi? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI CİHAT BİLGE-
HAN (Devamla) — 12 yıl çalışan öğretmenle
re, 12 yıl çalıştıktan sonra kendilerini tatmin 
etmek maksadiyle konulmuştur. Asgari 12 yıl ça
lışması ve böylece köy hizmetlerinin de görülme
si lâzımgeldiği için... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Giritlioğlu, ko
nuşacak mısınız? 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Evet, 
efendim, ben söz istemiştim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Pek 
muhterem arkadaşlarım, birinci madde üzerinde 
söz almak lüzumunu hissetmemiştim. Zira kanun 
teklifini getiren arkadaşlarımızın bu teklifi ko
misyonda değiştirilmiştir ve birinci madde olarak 
karşımıza noksansız getirildiği kanaatindeyim. 

Komisyonda birinci madde değiştirilirken, 
uzun gerekçelere istinadederek altı aylık kurs sü
resi kabul edilmiştir. Komisyon bu kursu şu ba
kımdan kabul etmiştir. 12 sene hizmet süresini 
evvelemirde esas kabul ediyor. Köylerde 12 sene 
kurs öğretmenliği yapılmış olacak. 12 sene kurs 
öğretmenliği yapmış kimselerin şehirlerde öğret
men olarak istihdamı bir zaruretten ziyade, onla
rı mükâfatlandırmaktır. Yani mevcut kanunla
rına göre ilânihaye köylerde vazife görmek mec
buriyetinde kalan, kalacak olan bu kimseleri ba
şarılı hizmetlerinden dolayı şehirlere aktarabil
memin imkânlarını ariyan bir tekliftir. Şehirlere 
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aktarırken bir formül buluyor. Bir kademe iler
letiyor. Yani kurs öğretmeni iken, sanat okulu 
öğretmeni yapıyor. Bunu yapabilmek için, ona 
bâzı niteliklerin verilmesi lüzumunu hissetmiştir 
sayın komisyonumuz. İmtihanı kâfi görmemiştir. 
İmtihanlar bazan tesadüfi neticelerle bir kimseye 
hak bahşedebilir. Bunu kâfi görmemiştir. Altı 
aylık bir kursu, köylerde 12 sene hizmet eden ve 
başarı gösteren kimselere lüzumlu kabul etmiştir. 
Bendeniz de bu fikirdeyim. 6 aylık bir kurs yeni 
fikirler verecek, yeni fikirleri kazandıracak bir 
kurstur, bir vesiledir. Kurs esnasında, kursa tabi 
olan şahısların tezkiyesi mevzuubahistir. Anlayış
lıdır, değildir; dirayetlidir, değildir; öğretmen
lik yapacak vasıftadır, değildir, gibi bütün bun
lar kurs esnasında ancak anlaşılabiliyor. Öğret
menlik de haddizatında bir vasıftır. Bu vasfı im
tihanla başarmaya imkân yoktur. O kadar yok
tur ki; ilfarz benim anladığıma göre bir pedego-
ji tahsiline lüzum vardır. Bir üniversite mezu
nunu imtihana sokarsınız, muvaffak olur; ama 
başarılı öğretmen olmaz. Bence kurs, biraz da pe
dagojik bakımdan malûmat noksanlığını telâfiye 
yarıyacaktır. Komisyon bu noktaları müzakere et
miş ve neticede altı aylık kursu kabul etmiştir. 

Şimdi bu maddenin müzakeresi sırasında gö
rüyoruz ki, komisyonun noktai nazarı kelimenin 
tam mânasiyle dile getirilemedi. 

Sayın Yusuf Ulusoy arkadaşımız, şahsi nok
tainazarı ile bağlı bulunduğu gerekçesine sığındı, 
komisyon adına konuşmadı. Bu suretle Komis
yonun fikrini şifahen alamadık. Ama yazılı ola
rak fikri elimizde bulunmaktadır. Ona itibar et
mek zorundayız. 

Muhterem Bakan her nedense kurs lüzumu 
üzerinde durmadılar. Ben bu düşüncenin aleyhin-
deyim. Kursun her haliyle zarar vermiyeceği mü-
talâasmdayım. Şunu da tasrih edeyim ki, kurs 
süresince yine aylığını almaya devam edecektir. 
Binaenaleyh, personelin mağduriyeti bahis konu
su değildir. Devlet belki altı ay kendisinden hiz
met almadığı bir kimseye para ödemek gibi bir 
külfetin içindedir. Fakat unutmıyalım ki, Devlet 
bu altı aylık kursla bir öğretmen de kazanmakta
dır. Bu suretle önergenin reddini ve komisyonun 
metninin, olduğu gibi kabul edilmesini muhterem 
arkadaşlarımdan istirham ederim. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Yusuf Ulusoy, zabıtlara geçen ifadesiyle, 
ben komisyon sözcüsü değilim, komisyon namına 
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ıgöriişlerimi if ade, beyanı edemem, Heyeti Umumi-
yenin takdirine bırakırım, dedi. Şu anda Mecli
simizde Millî Eğitim Komisyonu adına mütalâa 
beyanına salahiyetli bir kimse yoktur. Bu sebep
le bu müzakeresini yaptığımız teklifin müzakere
sini talik ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi 15 tane kadar 
vatani hizmet tertibinden kendilerine maaş bağ
lanan şahıslar hakkındaki kanun teklif ve tasa
rılarını görüşmeye geçeceğiz. 

Fakat biraz evvel Bütçe Komisyonuna giden 
Çanakkale Milletvekili Şefik İnan ile Çorum 
Milletvekili Hilmi İncesulu'nun, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun yürürlüğe girdiği tarihten önce 11 Ağus
tos 1325 (1909) tarihli Askerî Tekaüt ve İsti
fa Kanunu ile Memurini Mülkiye Tekaüt Ka
nunu ve tadilâtı ile, 11 Haziran 1930 tarihli 
ve 1683 sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt Kanu
nu ve tadilâtı gereğince kendilerine emekli, 
âdi malûl, vazife malûlü, dul ve yetim maaşı 
bağlanmış olanların aldıkları aylıklarının ayar
lanması hakkında kanun teklifi hakkında Ko
misyon vadettiği şekilde bir saatlik müddet içe
risinde metnini geri getirmiştir. Ancak Riya
sete intikâl eden metin eski metne nisbetle ta
mamen değişik, yepyeni bir metindir. Biz İç
tüzüğümüzün sarih hükümleri muvacehesinde 
ancak basıp üyelerimize dağıttığımız, üyeleri
mizin tetkike imkân bulmaları lâzımgelen ve 
basılıp dağıtıldıktan sonra da üzerinden 48 
saat geçtikten sonra gündeme alınması lâ
zımgelen işleri görüşüyoruz. Bugün görüştüğü
müz husus Şefik İnan ve Hilmi İncesulu arka
daşlarımızın kanun teklifleridir. Bu teklifler 
basılmış, öncelik kararı alınmıştır, öncelik ka
rarı alman işler de takdimen görüşülmesi için 
ikinci bir karara iktiran etmiştir. Ve bugün sı
rası gelmiş, görüşülmüştür. Komisyonun yeni 
getirdiği metin, ancak kendi metnine ek bir 
metin olarak basılıp dağıtıldığı zaman görüşül
mesi mümkün olabilir. Bu sebeple bu metin üze
rinde görüşme mümkün olmıyacaktır. 

Şimdi bu hususta, fikir mütalâa edecek ar
kadaşlara usul yönünden lehte ve aleyhte iki
şer kişiye söz verebilirim. Lütfen 15 dakikayı 
geçmemek kaydiyle konuşulabilir. Zamanı ar-
tırabilirsek vatani hizmet tertibinden konuşma
mız lâzımgelen onbeş işi görüşebiliriz. 
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Şimdi usûl yönünden söz veriyorum. Aley

hinde buyurun. 
RÜŞTÜ ÖZ AL (Konya) — Sayın Başkanım 

müstieriıh olsunlar, izim verdikleri hudut içirikle 
konuşmaya çalışacağım. 

Efendim, hakikaten Sayın Başkanın müta
lâaları aslında doğrudur. Fakat, Komisyon tu
tumu itibariyle bir yanlış yola gitmiştir. Hadi
se şudur: Komisyondan gelmiş olan bir metin 
vardır. Müzakereye mevzu olan budur. Bunun 
üzerinde görüşüyoruz. Fakat bu arada her 
madde hakkında arkadaşlarımızın hazırladık
ları tâdil önergeleri de vardır. Bu tâdil öner
gelerini komisyon tetkik etmiştir. Anla
şıldığına göre benimsemiştir. Benimsemiş 
olur veya olmaz. Ama biz bugün basılması ve 
dağıtılması lüzumlu olan bir değişiklik karşı
sında değiliz. Yani tekrar ifade etmek lâzımge-
lirse, biz komisyonun getirmiş olduğu metin 
üzerinde müzakere etmekteyiz. Ancak arkadaş
lar tarafından hazırlanan tâdil teklifleri de 
mevcuttur. Her maddede sırası geldiği zaman 
bu tâdil teklifleri görüşülecektir. Komisyon 
filhal iştirak halinde olduğu takdirde de me
sele bir sonuca bağlanmış olacaktır. Sayın Ri
yasetin bu şekilde mütalâa buyurmasını kanu
nun da biran evvel çıkması yönünden istirham 
etmekteyim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarını, ka
nunun biran evvel çıkması zarureti aşikârdır. 
Fakat biran evvel usulüne uygun olarak çık
ması da bir kanun ve tüzük zaruretidir. As-
lolan da budur. 

Şimdi komisyona söz vereceğim. Aleyhinde 
mütalâada bulunacak]arsa. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞ
KANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, Sayın Başkan ta
sarının tamamen değiştiği, daha önce üyelere 
dağıtılıp, üyelerin ıttılaına sunulmadığı, ara
dan 48 saat geçmediği gerekçesiyle, görüşül
mesinin imkân dâhilinde olmadığını ifade bu
yurdular. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz önceki mü
zakerelerde Sayın İnan ve Sayın İncesulu ar
kadaşlarımızın. teklifi görüşüldüğü zaman 
bendeniz komisyon adına söz almış ve Hükü
metçe hazırlanan tasarının, arkadaşlarımızın 
teklifine nazaran daha olumlu olduğunu, emek-
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li, dul ve yetimlere daha iyi şartlar getirece
ğini ifade ile, kanun tekliflin Hükümetin tasa
rısı ile birleştirerek müzakere edeceğimizi ve 
bu maksatla bir saatlik izin istediğimizi ifade 
ettik. Sayın Başkan bunu oya koydular ve ka
bul edildi. Bu bir saatlik süre içerisinde biz 
yeni ve eski metni karşılaştırdık. Esasen bir 
madddeeıı ibarettir, fakat bu bir maddede, ya
yın Şefik İnan arkadaşımızın teklii'i ile Hü
kümet tasarısı arasında fark vardı. Esas fark 
ruhunda, değil, yazılışındadır. Teklif bir mad
deden ibarettir ve Bütçe ve Plân Komisyonu 
bunu görüşmüş, üye arkadaşların imzaları ile 
birlikte Yüce Heyetinizin almış olduğu karara 
göre hazırlanmış ve metni Divana sevk etmiş
tir. Biz, Yüce Heyetinizin biraz önce kabul 
buyurduğunuz karara uygun hareket ettiğimi
ze inanıyoruz. Herhalde bu konuyu oylarınızla 
halledeceksiniz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşla
rım sayın sözcüsünün ifade ettiği gibi, bundan 
bir saat kadar evvel komisyonun tetkik için 
mehil istemesi üzerine kendisine verilen me
hilden sonra karşımıza böyle bir metinle gel
mişlerdir. Fakat karşımıza gelen metin evvele
mirde kanun tasarısı ismini taşımaktadır. Çün
kü o tasarıydı zaten, Hükümet tasarısı idi. 

İkincisi, elimizde basılıp dağıtılmış olan 
Plan Komisyonun da kabul ettiği metin mad
de 1 diye başlıyor. Şimdi getirdikleri metin de 
üç tane ek maddeden ibaret olan ve kanun tek
niği bakımından bundan daha farkla bir yeni
lik getiriyor. Bunun dışında-, mevzu itibariyle 
de ele alınış şekli değişmiştir, farklıdır. Biz bu 
konuların basılıp üyelere dağıtılmasından ve 
üyelerce muttali olunduktan sonra gerekli tet-
kikatın yapılmasından sonra ancak görüşüle
ceği kauatindeyiz. Yalnız şunu görüyorum ki, 
bir endişe var. Bu kanunun biran evvel çıka
rılmasın, görüşülsün, birçok insanlar bunu bek
liyor, endişesi hâkimdir. Bu, yarın zaten gün
demimizin ikinci sırasında yer alacaktır. Bi
rinci sırada orman ile ilgili iş, ikinci sırada ise 
bu kanım teklifi vardır. Basılıp dağıtılabilir. 
Biz her zaman, basılıp dağıtılmış da, üzerinden 
48 saat geçmemiş işin, 48 saat geçmeden gün
deme alınması karanın zaruret halinde vermi
şizdir. Bunun için de verilebilir ve görüşüle
bilir. İsrar edilmesin ve hiç olmazsa diğer işlere 
vakit kalsın. 

• BÜTÇE VI'] PLÂN KOMİSYON BAŞ
KANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Baş
kanım, ısrar etmiyorum, yarın gündemin ikinci 
maddesinde ise mesele yok. 

BAŞKAN" — Yarın zaten kendiliğinden 
ikinci sıradadır. 

Basılıp üyelere dağıtılacaktır ki, herkes gö
züyle görsün, takibetsin, neye oy verdiğini bil
sin. Sonra imzalar da eksiktir. Tl imza vardır, 
i2 imza değildir, yani l/o oy da sağlanamamış
tır Komisyonda,. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, gündemi
mizde sırada bulunan diğer işlere geçiyoruz. 

/•/. — ('emaloğlıı Faik Fileri Sipahioğlu'na 
vahmi hizmet tertibinden aylık bağlanmasına, 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları- rapor!an (1/641) (H. Kayısı : 719) (1) 

BAŞKAN — Plân komisyonu burada, M!ali
ye temsilcisi de burada. 

Tümü üzerinde söz istiyen? Yok. Maddelere 
geçilmesini kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi de vardır. İvediliği oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

\ nci maddeyi okutuyorum. 

Osrnaloğlu Faik Fikri Sipahioğlu'na vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair 

Kanun 

MA I )1)E 1. •— Birinci Cihan Harbi, Balkan 
Harbi ve İstiklâl Savaşma katılarak emsalleri
ne nazaran üstün hizmetler ifa eden ve halen 
ileri yaşta, ve yardıma muhtaç durumda bulu
nan Cemâloğlu P>02 doğumlu Faik Fileri Sipa-
hioğlu'ua hayatta kaldığı sürece vatani hiz
met tertibinden (;')()() - Bezyüz) lira aylık bağ
lanmıştır. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz isti-
yeıı1? Yok. Maddeyi Kabul edenler... Kabul et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun i Mart J%4 tari
hinden yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(t) 719 S. Sayılı bas m ayazı lalanağın so
nuna eklidir. 
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MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı 

yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et

miyenler... Kabul edilmiştir. 
Tümü üzerinde söz istiyen? Yok. Tümü

nü oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oylamalara katılmıyan üyeler lütfen 
oylarını kullansın. Açık oylamaya katılmıyaıı 
arkadaşımız var mı? Lütfen oylarınızı kulla
nınız. 

15. — Selimbeyzade Ömer Kaptan'ın eşi Ser
vet Beşiktaş'a vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair kanun tasarısı ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/616) (S. Sayı
sı : 768) (1) 

BAŞKAN —• Tümü hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İvedilik teklifi vardır, ivedilik teklifini oyu
nuza sunuyorum. Kabul, edenler... Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Selimbeyzade Ömer Kaptan'ın eşi Servet Be
şiktaş'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlan

masına dair Kanun 

MADDE 1. — Trablusgarp, Balkan ve Bi
rinci Dünya Savaşı ile İstiklâl Savaşında emsa
line nazaran üstün hizmetleri bulunan Selim
beyzade Ömer Kaptan'ın ölümü ile halen yar
dıma muhtaç durumda bulunan eşi Servet Be
şiktaş'a hayatta bulunduğu sürece vatani hiz
met tertibinden (500) lira aylık bağlanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihini ta-
kibeden ay bağından itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu. kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

(1) 768 S. Sayılı basmaydzı tutanağın so
nuna eklidir. 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında^ söz istiyen? Yok. Tümü
nü oyunuza sunuyorum: Kabul deenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bütün kutularda oylama işlemi bitmiştir. 

16. — Ömer oğlu İbrahim Kalça'ya vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/657) (S- Sayısı : 769) (1) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

İvedilik teklifi var. İverilik teklifini kabul 
edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi okutuyorum. 

Ömeroğlu ibrahim Kalça'ya vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair Kanun 

MADDE 1. — İstiklâl Savaşlarına katıla
rak emsalerinden üstün hizmetler ifa eden 
Ömeroğlu İbrahim Kalça'ya hayatta bulunduğu 
müddetçe vatani hizmet tertibinden (500) lira 
aylık bağlanmıştır. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımını takibe-, 
den yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini 
Maliye Bakanı yürütür. 

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

Tümü hakkında söz istiyen? Yok. Tümünü ' 
oyunuza raz ediyorum. Kabul edenler.. Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 769 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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17. — Tokat Milletvekili Ali Dizman'ın, I 

Mahmut oğlu Yeli Bozkaya'ya vatani hizmet-ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/362) (S. Sayısı: 770) (1) 

BAŞKAN — Tümü -üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifini kabul edenler.. Etmiyen-
- leL'.. Kabul edilmiştir. 

Maddeyi okutuyorum. 

Mahmutoğlu Veli Bozkaya'ya vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Birinci Cihan Harbiyle İstik
lâl Harbine iştirak ederek emsalerine nisbeten 
olağanüstü hizmet ve yararlık gösteren Mah
mutoğlu Veli Bozkaya'ya, hayatta bulunduğu 
müddetçe, vatani hizmet tertibinden (500) lira 
aylık bağlanmıştır. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımını taki-
beden ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini 
Maliye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Tümü hakkında söz istiyen? 
Yok. Tümünü oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

18. — Mustafaoğlu 1304 doğumlu Ziya Ünü
var'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
masına dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (1/713) (S. Sayısı : 
864) (2) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyo-

(1) 770 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

(2) 864 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nuna eklidir. 
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ram. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İvedilik teklifini kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi okutuyorum. 

Mustafaoğlu 1304 doğumlu Ziya Ünü var'a va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 

dair Kanun 

MADDE J. — Birinci Dünya ve Kurtuluş 
savaşlarına katılarak emsallerine nazaran üs
tün başarılar gösteren ve halen yardıma muh
taç bir durumda bulunan Mustafaoğlu 1304 do
ğumlu Ziya Ünü var'a, hayatta olduğu müddet
çe, vatani hizmet tertibinden (350) lira aylık 
bağlanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. İki önerge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Mustafaoğlu 1304 doğumlu Ziya Ünüvar'a 

vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısının birinci maddesindeki 
350 liranın 500 lira olarak değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Aydın 
Reşat Özarda 

Yüksek Başkanlığa 
Mustafaoğlu Ziya Ünüvar'a da emsali gibi 

500 lira aylık bağlanmasını arz ve teklif ede
rim. 

Konya 
Rüştü Özal 

BAŞKAN — Komisyon önergelere katı
yor. mu? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞ

KANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. 
Önerge kabul edilmiştir. 

Filhal iştirak ediyor musunuz ? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞ
KANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon filhal iştirak ediyor. 
Birinci maddeyi önergede kabul edilen şekliyle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 2. — Bu kanun yayımım izliyen 

ay başında yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Et-

miyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı 

yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-

miyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tümü hakkında söz istiyen? Yok. 
Tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

19. — Mehmet İhsan Pere'ye vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/728) (S. Sayısı : 884) (1) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

İvediliği kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Mehmet ihsan Pere'ye vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Kurtuluş Savaşma katılarak 
benzerlerine nazaran üstün görevler yapan 
Mehmet İhsan Pere'ye, hayatta bulunduğu sü
rece, vatani hizmet tertibinden 500 lira aylık 
bağlanmıştır. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımını takibe-
den ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3, — Bu kanunun hükümlerini 
Maliye Bakanı yürütür. 

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

Tümü hakkında söz istiyen? Yok. Tümü
nü oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 884 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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20. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vas-

fi Gerger ve iki arkadaşının, 14 Ekim 1338 ta
rih ve 271 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/412) 
(S. Sayısı: 886) (1) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
miyenler... Kabul deilmiştir. 

İvediliği kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

14 Ekim 1338 tarih ve 271 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Eski Boğazlıyan Kaymakamı 
Millî Şehit Kemal'in, 14 Ekim 1338 tarih ve 271 
sayılı Kanunla dul karısı Hatice Tezcan'a bağ
lanmış olan vatani hizmet aylığı 273 lira 93 
kuruş, kızı Müzehher Sel'in aylığı 306 lira 21 
kuruş fazlası ile ödenir. Bu ilâveler ayrıca 
zamma tabi değildir. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımını taki-
beden ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. Tümü hakkında söz 
istiyen? Yok. Tümünü oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

21. — Cumhuriyet Senatosu Edirne Üyesi 
Tahsin Banguoğlu ve 64 arkadşının, Âşık Vey
sel'e vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
ması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/566) (S. Sayısı : 991) 
(2) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

(1) 886 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

(2) 991 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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İvediliği kabul, edenler... Etmiyenler... Ka- I 

İmi ediitiliştir. 

Âşık Veysel'e vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında Kanun 

MA 1)1) lü 1. — Âşık Veysel adı ile tanınan 
Halk Şairi Veysel Şatıroğluîıa, anadilimize ve 
millî birliğimize yaptığı hizmetlerden dolayı, 
yaşadığı sürece vatani hizmet tertibinden (500) 
lira aylık bağlanmıştır. 

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

MADDİ] 2. •— Bu kanun yayımı tarihini 
takibeden ay başında yürülüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Mali
ye Bakanı yürütür. 

.BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. Tümü hakkında 
söz istiyen? Yok. Tümünü oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Erzurumlu Mehmet Kalıpçıoğlu, Me
kanı Kalıpçıoğlu'na vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair kanun teklifi ve Mali
ye ve Plân komisyonları raporları (2/625) (S. 
Sayısı : 992) (1) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

İvediliği kabul edenler... Etmiyenler..: Ka
bul edilmiştir. 

Erzurumlu Mehmet Kalıpçıoğlu Kemal Kalıp
çıoğlu'na vatani hizmet tertibinden aylık bağ

lanmasına dair Kanun 

MADDE 1. — İstiklâl savaşlarına katılarak 
emsalerinden üstün yararlık ve başarılar gös
termek suretiyle gümüş liyâkat ve harb madal-
yalariyle taltif edilen Erzurum Vilâyetinin 
Yoncalık mahallesi Kcteci Çeşme sokak No : 16 

(1) 992 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. \ 
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da mukim Mchmetoğlu Kemal Kalıpçıoğlu'na 
hayatta bulunduğu sürece vatani hizmet terti
binden (500) beş yüz lira aylık bağlanmıştır. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yyaımmı takibeden 
aybaşından yürürlüğe girer. 

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

MADDE :i — Bu Kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

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

Tümü hakkında söz istiyen'» Yok. Tümünü 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

23. — Yozyat Milletvekili Mustafa Kepir ve 
Niğde, Milletvekili Mehmet Altınsoy'un, Tah
sinoğlu Nuri Yeniay'm kızı Munisa Yeniay'a 
vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (2/509) (S. Sayısı : 994) (1) 

BAŞKAN -— Tümü üzerinde söz istiyen? 
Maddelere geçilmesini kaimi edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İvediliği kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tahsinoğlu Nuri Yeniay'm kızı Munise Yeni
ay'a vatani hizmet tertibinden maaş bağlanma

sına dair Kanun 

MADDİ] 1. — Vatani hizmet yapmakta 
iken gaybubeti tahakkuk eden Tahsinoğlu Nuri 
Yeniay'm kızı Munise Ycniay'a dul kaldığı 
müddetçe vatani hizmet tertibinden (270) iki-
yüzyetmiş lira aylık maaş tahsis edilmiştir. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürrülüğe girer. 

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

(1) 994 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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MADDE 3. -•-• l>u kanun hükümlerini Ma

liye Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et

miyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen? Yok. Tümünü 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiycn-
ler... Kabul edilmiştir. 

24. — Yurt dışında vatan için üstün hizmet
leri geçmiş bulunan Hasanoğlu Salim Kundak'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/699) (S. Sayısı : 996) (1) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

İvediliği kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Yurt dışında vatan için üstün hizmetleri geç
miş bulunan Hasanoğlu Salim Kundak'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 

Kanun 

MADDE 1. — Yurt dışında vatan için üs
tün hizmetleri geçmiş bulunan ve halen yardı
ma muhtaç durumda olan 1315 doğumlu Ha
sanoğlu Salim Kundak'a yaşadığı sürece va
tani hizmet tertibinden 350 lira aylık bağlan
mıştır. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımını takibe-
den ay başında yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

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

Tümü hakkında söz istiyen1? Yok. Tümünü 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(1) 996 S. Sayılı b asm ay azı tutanağın so
nuna eklidir. 
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25. — M araş Milletvekili Enver Kaplan'm, 

Mehmetoğlu 1308 doğumlu Murat eşi Arife 
Kozok'a vatani hizmet tertibinden maaş bağlan
ması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/647) (S. Sayısı : 997) 
(İ) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

İvediliği kabul edenler... Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Mehmetoğlu 1308 doğumlu Murat eşi Arife 
Kozok'a vatani hizmet tertibinden maaş 

bağlanması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Birinci Cihan Harbinde, em
saline nazaran üstün başarı gösteren, Aziziye'
nin1 Kılıç Mehmet Köyünden Mehmetoğlu 1308 
doğumlu ölü Murat eşi Arife Kozok'a hayatta 
bulunduğu müddetçe vatani hizmet tertibinden 
ayda (350) lira maaş bağlanmıştır. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımını takibe-
den aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu Kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

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

Tümü hakkında söz istiyen? Yok. Tümü
nü kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

26. — 1315 doğumlu Mustafaoğlu Besim 
Yorulmaz'a vatani hizmet tertibinden maaş bağ
lanmasına dair kanun tasarısı ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/682) (S. Sa
yısı : 998) (2) 

(1) 997 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

(2) 998 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen? 

Yok. Maddelere geçilmesini kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

İvediliği kabul edenler.. Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1315 doğumlu Mustafaoğlu Besim Yorulmaz'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 

dair Kanun 

MADDE 1. — Balkan, Birinci Dünya ve 
İstiklâl savaşlarına katılarak emsallerine göre 

üstün hizmetler ifa eden ve halen yardıma 
muhtaç durumda bulunan 1815 doğumlu Mus
tafaoğlu Besim Yorulmaz'a hayatta bulunduğu 
sürece, vatani hizmet tertibinden (350) lira ay
lık bağlanmıştır. 

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

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

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

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen'} 
Yok. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen? Yok. Tümünü 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

27. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza TJzu-
ner ve 31 arkadaşının, Trabzon Çaykara ilçesi 
Maraşlı (Paçan) köyünden Kaltabanoğlu Ah
met Yılmaz'a 628 sayılı Kanunla vatani hiz
met tertibinden bağlanan aylık ücretinin ar
tırılmasına dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/544) (S. Sayı
sı : 1003) (1) 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(1) 1003 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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İvedilik teklifi vardır, oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... İvedilikle 
. görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Trabzon - Çaykara ilçesi Maraşlı (Paçan) kö
yünden Kaltabanoğlu Ahmet Yılmaz'a 6228 sa
yılı Kanunla vatani hizmet tertibinden bağla

nan aylığın artırılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 6228 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Çaykara ilçesinin Maraşlı (Paçan) köyün
den Kaltabanoğlu Ahmet Yılmaz'a vatani hiz
met tertibinden ayda 500 lira aylık bağlanmış
tır. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımını takibe
den aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 

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

Madde 3. -— Bu kanun hükümlerini Maliye 
Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. * 

Tümü hakkında söz istiyen? Yok. Tümünü 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

28. — 1316 doğumlu Alioğlu Sezai Şan-
ver'e vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
masına dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (1/824) (S. Sayısı : 
1007) (1) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

İvediliği kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(1) 1007 S. Sayılı basmayazı {utanağın so
nuna eklidir. 
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1316 doğumlu Alioğlu Sezai Şan ver'e vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 

Kanun 

MADDE 1. — İstiklâl Savaşma katılarak 
emsallerine nazaran üstün hizmetler gören ve 
halen yardıma muhtaç bir durumda bulunan 
1316 doğumlu Alioğlu Sezai Sanver'e hayatta 
bulunduğu sürece vatani hizmet tertibinden 
(500) lira aylık bağlanmıştır. 

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

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyeler... Kabul edil
miştir.. 

Tümü hakkında söz istiyen var mı"? Yok. 
Tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Böylece bugünkü gündemin 25 nci sırasına 
kadar olan işleri bitirmiş olduk. Bu arada bir 
arkadaşımız bir önerge veriyor : Şimdi saat 8, 
bugün 21 e kadar müzakerelere devam, edelim, 
bu cihet kabul edilmediği takdirde, gündemin 
geri kalan maddelerinin yarınki gündemin ba
şında görüşülmesini arz ve teklif ederim, di
yor. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ bugün geri 
kalan işlerin yarınki gündemin başında görü
şülmesi mümkün değildir. Çünkü, biz bugün, 
1 - 2 maddelik olup, üzerinde fazla münakaşa 
olmıyacağmı tahmin ettiğimiz işleri ayrıca sı
raya koyduk ve görüştük. Yarın takdim en gö
rüşülmesi kararlaştırılan umumi gündem görü
şülecektir. Bunların arasında bu işlerin kendi 
yerleri ne ise o yerlerini muhafaza edecektir. 

1 7 . 1965 0 : 1 
İkincisi saat 9 a kadar çalışalım deniyor. 

Daha evvel Meclisin verdiği bir karar ile saat 
3 ten 8 e kadar çalışma kararı alınmıştı. Bu 
sebeple bu önerge hakkında bir muamele yapıl-
mıyacaktır. 

Saat 20 ye gelmiştir. Daha evvel açık oyla
rınıza sunulmuş olan tasarı ve tekliflerin oyla
ma sonuçlarını okuyorum : 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) , 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkındaki Kanunun açık oylaması' 
na (240) oy kullanılmıştır. (237) kabul, (2) 
ret ve (1) çekinser oyu çıkmıştır. Tasan: kanun
laşmıştır. 

Belediyeler ve belediyelere bağlı müessese
lerin bir kısım borçlarının Hazinece terkin ve 
tahkimi hakkındaki kanun tasarısının açık oy
lamasına (251) oy kullanılmıştır. (244) kabul, 
(5) ret ve (2) çekinser oyu çıkmıştır. Tasarı 
Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Yeniden kurulacak vakıflara ait kanun ta
sarısının oylamasına (251) üye katılmış, (248) 
kabul, (2) ret, (1.) çekinser oyla tasarı Mecli
simizce kabul edilmiştir. 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda bâzı 
değişiklikler yapılmasına ve Akar yakıtlardan 
alman Hazine Hissesinin kaldırılmasına dair 
kanun tasarısının! oylamasına (200) üye ka
tılmış, (196) kabul, (4) çekinser oy kullanıl
mıştır, nisap hâsıl olmadığından yeniden oyla
rınıza sunulacaktn*. 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet 
Ali Demir ile Kırklareli Üyesi Ahmet Naci Ari'
nin, 3 . 4 . 1926 gün ve 789 sayılı Maarif Teş
kilâtına dair olan Kanunun 19 ncu maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi oylamasına, 
(43) üye oy vermiş, (42) kabul, (1) çekinser oy 
çıkmıştır. Nisap hâsıl olmamıştır. Yeniden oy
lanacaktır. 

Vakit dolmuş olduğundan, 2 Temmuz 1965 
Cuma günü saat 1.5 te toplanılmak üzere Birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,05 
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5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

,i — YAZILI. SORU LAK VE CEVAPLARI 

1. — İzmir Milletvekili Şeref Bakyık'ın, 1963 
ve 1965 Türkiye tütün rekoltesinin bölgelere 
göre miktarına ve Tekel ve tüccar tarafından 
ne miktar tütün satınalınmış olduğuna dair soru 
önergesi ve Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet To-
paloğlu'nun yazılı cevabı (7/690) 

1 6 . 3 . 1965 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Gümrük ve Tekel Bakan

lığı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâletlerinizi arz ederim. 

.İzmir Milletvekili 
Şerel' Bakışık 

1. 1963 Türkiye tütün rekoltesi miktarı ve 
bölgelere göre ayrı ayrı miktarları nelerdir? 

2. Her bölgede ne miktar Tekel, ne miktar 
tüccar tarafından mubayaa yapılmış ve bunun 
karşılığında müstahsıla ödenen para yekûnu ne
dir? 

3. İler bölgeye göre tüccarın ve Tekelin or
talama fiyatları nedir'? Ve her bölgede kapa ve 
ihrakiye namı altında ne miktar tütün tesbit 
olunmuştur? Ortalama fiyatlara kapa ve ihrakiye 
dâhil edilmiş midir? 

4. Aynı hususlarda bu seneki piyasanın du
rumu ve halen açılmış olan Ege piyasasındaki du
rum hakkında yukarıdaki sorularımıza göre vazi
yet nedir? 

T. C. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tetkik ve Murakabe Heyeti 

Reisliği 1769 

28.6.1965 

Konu: İzmir Milletvekili Şe
ref Bakşık'm yazılı soru 
önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Genel Sekreterlik (Kanunlar Müdürlü

ğü) 18 . 3 . 1965 tarih ve 7/690, 10810/62097 
sayılı yazıları. 

1963 ve 1964 yılları tütün rekoltesinin bölge
lere dağılışı, her bölgede Tekel ve tüccar tarafın
dan yapılan mubayaa miktarları île ödenen para
lara dair İzmir Milletvekili Şeref Bakşık tarafın
dan verilen 16 . 3 . 1965 tarihli yazılı soru öner
gesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim 
(«ümrük ve Tekel Bakanı 

Ahmet Topaloğlu 

İzmir Milletvekili Şeref Bakşık'm 1 6 . 3 . 1965 tarihli yazılı soru önergesi cevabıdır. 
Soru 1. — 1963 Türkiye tütün rekoltesi miktarı ve bölgelere; göre ayrı ayrı miktarları nelerdir? 
Cevap : 1. — 

Ürün İstihsal (Ton) 
Yılı Ege Marmara Karadeniz Doğu Toplam 

1963 72 588 21015 36 321 2 236 132 160 
Soru : 2. — Her bölgede ne miktar Tekel, ne miktar tüccar tarafından mubayaa yapılmış ve bu

nun karşılığında müstahsıla ödenen para yekûnu nedir? 
Cevap : 2. — 

Ege Marmara Karadeniz Doğu Toplam 

Tekel alımı (Ton) 
Tüccar » » 

Tekelin ödediği (Tl.) 
Tüccarın » » 

Toplanı 
179 441 
496 762 

676 204 

456 
986 

442 

17 086 
55 307 

72 393 
102 214 
38 910 

141 124 

549 
417 

966 

2 
5 

18 

958 
644 

602 
204 
79 

283 

229 
218 

447 

22 958 
9 385 

32 343 
477 1 
490 

967 1 

2 562 

2 562 

1 848 
— 

1 848 
073 

073 

54 850 
70 336 

125 186 
498 447 555 
614 891 893 

1113 339 448 Toplam 
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Soru : 3. — İler bölgeye göre tüccarın ve Tekelin ortalama fiyatları nelerdir. Ve her bölgede ka

pa ve ihrakiye namı altında ne miktar tütün tesbit olunmuştur. Ortalama 'fiyatlara kapa ve ihrakiye 
dâhil edilmiş midir! 

Cevap : 3. — a) Vasati fiyatlar : 
Ege Marmara Karadeniz Doğu Toplam 

Tekel vasati fiyat (Kr.) 1050 789 890 680 909 
Tüccar » » » 898 6S9 844 — 874 

(ienel » » » 934 756 876 680 889 
b) Tütünlerin ambara teslimi sırasında ihraka ayrılan miktar (Ton) 

Ege Marmara Karadeniz Doğu Toplam 

56 1 590 3 161 254 5 061 

c) 3437 saydı Kanunun 31 nei maddesi hükmüne göre, ancak çürük, yanık, karayeşil ve kırıntı 
tütünlere bedel ödenmez. Bunun haricinde kalan tütünlere bu meyanda kapalara para verildiği için 
fiyatlara kapalar dahildir. 

Soru : 4. -— Aynı hususlarda bu seneki piyasanın durumu ve halen açılmış olan Ege piyasasında
ki durum hakkında yukarıdaki sorularımıza göre vaziyet nedir? 

Cevap : 4. — a) 1964 yılı mahsulünün alımları henüz tamamlanmamış olduğundan bu devreye 
ait mahsul rekoltesi, yapılmış bulunan tahminlere göre aşağıda gösterilmiştir. 

Kge Marmara Karadeniz Doğu Toplam 
Ton Ton Ton Ton Ton 

119 427 19 879 31 963 6 345 177 044 
b) 25 . 6 . 1965 tarihi itibariyle .Ege bölgesinde satmalımın tütünlerin miktarı aşağıda gösteril

miştir. 
Tekel Tüccar Amerikalılar Toplam 

Ton Ton Ton Ton 

42 533 79 608 5 287 .127 428 

c) Bu devreye ait ambardama ve alım hesapları son safhaya gelmiş olmakla beraber tamamen bit
memiş bulunduğundan ortalama fiyatın kesin rakamını vermek mümkün olamamıştır. 

Keyfiyeti bilgilerine arz ederim. 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

Ahmet T opal oğlu 

,'J. — Balıkesir Milletvekili Süreyya Koç'un, 
İ9HS yılında ve hu yılda, Ege tütün 'piyasası
nın ilk günü, tüccar ve Tekel tarafından ne 
miktar tütün satın edinmiş olduğuna dair soru 
önergesi ve Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet To-
paloğlu'nun yazılı cevabı. (7/698) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Gümrük ve Tekel Baka

nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
dalâletlerinizi arz ederim. 16 . 3 . 1965 

Balıkesir Milletvekili 
Süreyya Koç. 

1. 1963 yılı Ege tütün piyasasının ilk gü
nü tüccar tarafından ve Tekel tarafından Ege 
piyasasında ne miktar tütün mubayaa edilmiştir? 
Ve ilk günün ortalama fiyatları nedir? İlk gün 
ne miktar ihrakiye ve kapa tesbit edilmiş olup 
kapa için ne fiyat verilmiştir? 

2. Bu seneki Ego piyasasında birinci soru
da sorduğumuz hususlardaki durum nedir? 

3. ({ecen yıl ve bu yıl piyasanın başından 
sonuna kadar her gün mubayaa edilen miktar
larla her günkü tüccar ve Tekelin ortalama fi-
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yatları nedir? Her günkü kapa ve ihrakiye mik
tarları ve kapa için verilen fiyatlar nedir? 

4. Ege tütün piyasası kapanmış mıdır? Müs
tahsilin elinde halen mubayaa edilmiyen tütün 
kalmış mıdır? 

T. C. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tetkik ve Murakabe Heyeti 

Reisliği 2270 
Konu : Balıkesir 
Süreyya Koç'un 
önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik (Kanunlar Müdürlü-

28 . 6 . 1965 

Milletvekili 
yazılı soru 

1 7 . 1965 O : 1 
ğü) 23 . 3 . 1965 tarih ve 7/698-10845/62248 sa
yılı yazıları. 

1963 ve 1964 yılları Ege Bölgesi ekici tütün
leri satış piyasalarında Tekel ve tüccar tarafın
dan mubayaa edilen yaprak tütün miktariyle 
ihraklık ve kapa miktarı ve ortalama fiyatları 
hakkında Balıkesir Milletvekili Süreyya Koç ta
rafından verilen 16 . 3 . 1965 tarihli yazılı soru 
önergesi cevabının ilişikte sunulduğunu arz ede
rim. 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
, Ahmet Topaloğlu 

Balıkesir Milletvekili Süreyya Koç'un 16 . 3 . 1965 günlü yazılı soru önergesi cevabıdır 
Soru : 1. 1963 yılı Ege tütün piyasasının ilk günü tüccar ve Tekel tarafından Ege piyasasın

da ne miktar tütün mubayaa edilmiştir? İlk günün ortalama fiyatları nedir? İlk gün ne miktar 
ihrakiye ve kapa tesbit edilmiş olup kapa için ne fiyat verilmiştir? 

Cevap : 1. 1963 yılı mahsulü, Ege tütün piyasasının ilk gününde Tekel ve diğer alıcıların 
mubayaa ettikleri tütün miktarı aşağıda gösterilmiştir. 

Tarih 

6 Şubat 1964 

Tekel 
Ton 

3 109 

Amerikalılar 
Ton 

1 386 

Tüccar 
Ton 

11 656 

Yekûn 
Ton 

16 151 

Ekici piyasalarında birinci günden itibaren Tekel, tüccar ve Amerikalılar olmak üzere tesbit 
edilen alım miktarları yalnız ton olarak takibedilebilmcktc, sözü edilen kapa ve ihraklık, bu alım 
miktarlarının içinde mündemiç bulunmaktadır. Bunların tefriki, ihraklıklar tesellüm sonunda, ka-
palar ise işleme nihayetinde mümkün olabilmektedir. 

Mahsulün dışında kalan ve sırf düşük evsaf taşıyan, kapa diye tesmiye ettiğiniz ifraz tütün
lere kilo fiyatı olarak 1963 te 100 kuruş, 1964 te ise 150 kuruş verilmiştir. 

Soru : 2. Bu seneki Ege piyasasında birinci soruda sorduğumuz hususlardaki durum nedir? 
Cevap : 2. 1964 yılı mahsulü, Ege tütün piyasasının ilk gününde Tekel ve diğer alıcıların 

mubayaa ettikleri tütün miktarı aşağıda gösterilmiştir. 

Tarih 

25 Şubat 1965 

Tekel 
Ton 

3 838 

Amerikalılar 
Ton 

1 429 

Tüccar 
Ton 

H 632 

Yekûn 
Ton 

16 899 

Kapa ve ihrakiye miktarlariyle kapalar için verilen fiyatlara dair soru, 1 numaralı soruya ait 
cevabımızın sonunda izah edilmiştir. 

Soru : 3. Geçen yıl ve bu yıl piyasanın başından sonuna kadar her gün mubayaa edilen mik
tarlarla her günkü tüccar ve Tekelin ortalama fiyatları nedir? Her günkü kapa ve ihrakiye mik
tarları ve kapa için verilen fiyatlar nedir? 

Cevap : 3. 1963 yılı mahsulü Ege tütün piyasası 6 . 2 . 1964 gününde açılmış ve 29 . 2 . 1964 
tarihinde kapanmış olduğuna göre 24 gün süren piyasa müddetince Tekel ve diğer alıcıların mu-
uayaa ettikleri tütün miktarı aşağıda gösterilmiştir. 
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Tekel Amerikalılar Tüccar Yekûn Ortalama 

Tarih Ton Ton Ton Ton Fiyat 

6 Şubat 
7 » 
8/9 » 
10 » 
11 » 
12 » 
13 » 

14/17 » 
18 » 
19 » 

20/29 » 

1964 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

3 
3 
4 

109 
719 
739 

2 486 
1 
1 
674 
049 
443 
98 
132 
143 
368 

1 386 
763 
542 
339 
54 
44 
14 
231 
— 
6 
7 

11 656 
13 671 
11 368 
6 917 
4 932 
2 299 
1 243 
792 
475 
646 

1 771 

16 151 
18 153 
16 649 
9 742 
6 660 
3 392 
1 700 
1 121 
607 
795 

2 146 

17 960 3 386 55 770 77 119 934 

1964 yılı mahsulü Ege tütün piyasası 25 . 2 . 1965 gününde açılmış ve 19 . 3 . 1965 güriünde 
kapanmış telâkki edilmekte olmasına binaen, geçen seneki alımlara mütenazır olarak, piyasa müdde-
tince Tekel ve diğer alıcıların mubayaa ettikleri tütün miktarları aşağıda gösterilmiştir. 

Tekel Amerikalılar Tüccar Yekûn 
Tarih Ton Ton Ton Ton 

25 Şubat 1965 
26 

27/28 
» 
» 

» 
» 

1 Mart 1965 
2 
3 
4 
5 
6/7 
8 
9 
10 

11/12 
13/14 
15/16 
17 
18 
19 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

3 838 
4 829 
8 067 
5 760 
4 634 
3 334 
2 076 
1 689 
1 048 
999 
630 
401 
607 
268 
359 
131 
148 
152 

1 429 
1 331 
943 

1 338 
117 
396 
156 
124 
2 
— 
47 
9 
— 
— 
— 
— 
2 

.—. 

11 632 
14 044 
12 554 
13 312 
5 521 
3 284 
4 418 
3 448 
847 

1 291 
1 164 
1 658 
796 
252 
330 
81 
189 
111 

16 899 
20 204 
21 564 
20 410 
10 272 
7 014 
6 650 
5 261 
1 897 
2 209 
1 841 
2 068 
1 403 
520 
689 
212 
339 
263 

38 970 5 894 74 932 119 796 

Bu devreye ait ambarlama ve alım hesapları son safhaya gelmiş olmakla beraber tamamen bit
memiş olduğundan ortalama fiyatın kesin rakamını vermek mümkün olamamıştır. 

Kapa ve ihrakiye miktarları ile kapalara verilen fiyatlara dair soru, 1 numaralı soruya ait ce
vabımızın sonunda izah edilmiştir. 

Soru : 4. Tütün mubayaası kapanmış mıdır? Müstahsilin elinde halen mubayaa edilmiyen tütün 
kalmış mıdır? 
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Cevap : 4. 1964 yılı mahsulü Ege Bölgesi ekici tütünleri satış piyasası son safhasına gelmiş 

bulunmakla, beraber henüz ambarlama ve kesin hesaplar tamamlanamamıştır. Müstahsilin elinde çok 
cüzi miktarda tütün kalmış olup, bir kıymet ifade etmiyen bu tütünlerin de mubayaasına devam 
olunmaktadır. 

Keyfiyeti arz ederim. 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Ahmet Topaloğlu 

3. — Samsun Milletvekili Ali Fuat Alişan'ın, 
Çarşamba İlçesi Emniyet Karakolunda iki adliye 
odacısı ile bir gardiyanın dövülmeleri sebebine 
dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı İsmail 
Hakkı Akdoğan ile Adalet Bakanı İrfan Ba-
ran'ın yazık cevapları. (7/699) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların İçişleri ve Adalet ba

kanları taraflarından yazılı olarak cevaplandı
rılması ricasiyle gereken işlemin yapılmasını ta-
lebederim. 

1. 10 Şubat 1965 günü akşamı Çarşamba İl
çesi adliye odacılarından Davut Şahintürk ve 
Yaşar Atasay ile gardiyan Muzaffer Çakır Çar
şamba Emniyet Karakoluna götürülüp dövül
müşlerdir. 

2. Dövme hâdisesinin, müsadere edilmiş ve 
bir miktarı C. Savcısının odasından kaybolmuş 
oyun kâğıtlarını meydana çıkartmaları için Sav
cı tarafından verilen şifahi emirle ika edildiği 
söylenmektedir. 

3. Mağdurların durumu tabip raporu ile de 
tevsik kılındığı öğrenilmiştir. 

Muhitte derin bir akis yaratan bu hâdisenin 
hakiki mahiyeti etrafında daha ziyade tenevvür 
edebilmek üzere : 

A) İskambil kâğıtlarının Savcılık odasın
dan kaybolma hâdisesinin mahiyeti, 

B) Savcı tarafından odacıların dövülmesi 
için emniyet memurlarına şifahi bir emir verilip 
verilmediği, 

C) Böyle bir emrin emniyet makam veya 
mensuplarınca infazının meşruiyeti, 

D) Meselenin alâkalı bakanlıklara aksettiri
lip ettirilmediği, 

E) Gerek Savcı, gerek emniyet memurları 
hakkında bu yüzden bir takibat veya tahkikat 
açılıp açılmadığı, 

V) Mağdurların şikâyeti üzerine bugüne ka
dar ne muamele cereyan ettiği, 

G) Alâkalı bakanlıklarca, idari, adlî veya 
inzibati ne gibi tedbir alındığı veya alınması dü
şünüldüğü, 

hususlarının resmen öğrenilmesine zaruret 
hâsıl olmuştur. 

Saygılarımla, 
Samsun Milletvekili 

Ali Fuat Alişan 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 20 . 5 . 1965 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Şube : 3. B. 3 Dos. 

44942 
Konu : Samsun Milletvekili Ali 
Fuat Alişan'm soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 

ifadesi ile alman 25 . 3 . 1965 gün ve 7/699 -
10853/62329 sayılı yazılarına. 

Samsun Milletvekili Sayın Ali Fuat Alişan'-
m; Çarşamba İlçesinde iki adliye odacısı ile bir 
gardiyanın, Emniyet Karakolunda döğülmeleri 
hâdisesi ile ilgili olarak, Adalet Bakanlığı ile 
Bakanlığımıza yönelttiği 23 . 3 . 1965 günlü ya
zılı soru önergesinin, Bakanlığımıza taallûk eden 
kısımları aşağıda cevaplandırılmıştır. 

1. Adliye odacılarını karakola celbederek 
döğmek suretiyle fena muamelede bulundukları 
iddia olunan Komiser Hasan Çıra ile polis me
murları Orhan Nuhviran, Ahmet Yüce, Hamdi 
Kurnaz, Hamdi Çöl ve Şuhanur Şener hakların
da 10 . 3 . 1965 günü Sorgu Hâkimliğine kamu 
dâvası ikame olunmuştur. 

2. Keza yukarıki maddede adları geçen âmir 
ve memurlar hakkında, inzibati işleme tevessül 
olunarak, Valilikçe tâyin edilen muhakkik tara-
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fmdan yapılan fezlekeli soruşturma dosyası Ba
kanlığımıza intikal ve inzibat Komisyonuna tev
di edilmiştir. 

Keyfiyetin^önerge sahibine bildirilmesine da
lâlet buyurulmasını arz ederim. 

İçişleri Bakanı 
İsmail Hakkı Akdoğan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 6 . 5 .1965 

Ceza îş. Gr. Müdürlüğü 
Sayı : 13654 

Konu : Samsun Milletvekili Ali Fuat 
Alişan'ın soru önergesinin cevaplan-
dırıldığı Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü

ğü ifadesiyle alman 25 . 3 . 1965 gün ve 7/699 
10853/62329 sayılı yazılarına : 

Samsun Milletvekili Sayın Ali Fuat Alişan'
ın ; Çarşamba ilçesinde iki adliye odacısı ile bir 
gardiyanın, Emniyet Karakolunda dövülmeleri' 
hâdisesi ile ilgili olarak, İçişleri ve Adalet Ba
kanlarına yönelttiği 23 . 3 . 1965 günlü yazılı 
soru önergesinin, Bakanlığımıza taallûk eden 
kısımları aşağıda cevaplandırılmıştı1!*. 

1. 23 . 2 . 1965 tarihinde; Bakanlığımıza 
hitaben gönderilen isimsiz ve imzasız ihbar ya
zısında; Çarşamba Adliyesine mensup iki odacı 
ile bir gardiyanın o yer Cumhuriyet Savcısının 
emri üzerine Emniyet Karakolunda dövüldük
leri, hâdise zikredilmek suretiyle ihbar edildi
ğinden, Samsun Milletvekili Sayın Ali Fuat 
Alişan'ın bilâhara önergesinde bahis konusu et
tiği olaya, 25 . 2 . 1965 tarihinde Bakanlıkça 
el konmuş ve keyfiyetin ihzari' mahiyette tah
kiki, Çarşamba Cumhuriyet Savcısının bağlı 
bulunduğu Samsun Cumhuriyet Savcısından is
tenmiştir. 

2. Samsun Cumhuriyet Savcısı tarafından 
düzenlenen fezlekeli tahkikat evrakının Bakan
lığımızca incelenmesi sonunda : 

a) 27 . 12 . 1964 tarihinde, ibrahim Çifçi 
adındaki bir şahıs da yakalanıp, evrakiyle bir
likte Savcılık kalemine verilen 39 aded kaçak 
oyun kâğıdının, usulen ve derhal emanete alın
ması gerekirken, ilgili zabıt kâtibi tarafından 
işlemlerin geciktirilmesi ve kalem odasında bı
rakılan oyun kâğıtlarından evvelâ bir ve sonra 

1 7 . 1965 O : 1 
onaltı aded olmak üzere 17 destesinin çalınması 
hâdisesinden dolayı Çarşamba Cumhuriyet Sav
cısı Cahit Ülgener tarafından muktazi tahki
kata tevessül olunduğu ve bu tahkikat zımnın
da, kalem odasına giren çıkanların araştırıl
ması ve daire odacısı ile ceza evi gardiyanının 
da yüzleştirilmesi hususunda Emniyet Komise
rine şifahen emir verildiği, ancak mumaileyh 
C. Savcısının gerek Emniyet Komiserine ve ge
rekse polis memurlarına gardiyan ve odacıların 
dövülmeleri hususunda emir verdiğine dair hiç
bir delilin elde olunamadığı, 

b) Suç konusu 39 deste kaçak oyun kâğı
dını gerektiği şekilde, emanet memuruna tes
lim etmemek ve daha önce bunlardan bir deste
sinin kaybolduğuna muttali bulunduğu halde, 
keyfiyeti Cumhuriyet Savcısına intikal ettir
memek suretiyle, görevlerini ihmal ettikleri so
nucuna varılan zabıt kâtibi ve emanet memuru 
başkâtip haklarında 15 . 2 . 1965 gün ve 4 sa
yılı iddianame ile Asliye Ceza Mahkemesine ka
mu dâvası açıldığı, 

c) Diğer taraftan C. Savcılığı kalem oda
sından 17 deste iskambil kâğıdının çalınması ile 
ilgili hazırlık tahkikatına önemle devam olun
duğu, 

d) Suç konusu oyun kâğıtlarını çalmaktan 
sanık adliye odacıları, Davut Şahintürk, Mu
zaffer Çakır ve Ceza Evi Gardiyanı Yaşar Ata-
soy'u karakola celbedip dövmek suretiyle, adı 
geçenlere suimuamelede bulundukları iddia 
olunan Çarşamba Emniyet Amirliğinde Komi
ser Hasan Çıra ile Polis memurları Orhan Nuh-
viran, Ahmet Yüce, Hamdi Kurnaz, Hamdi Çöl, 
ve Şuhanur Şener haklarında da, ikmal edilen 
hazırlık soruşturması sonunda, 10 . 3 . 1965 
gün ve 30 sayılı talepname ile sorgu hâkimliği
ne kamu dâvası ikame olunduğu, 

İhzari tahkikat evrakının incelenmesi sonu
cu anlaşılmış, bu itibarla C. Savcısı Cahit Ül
gener tarafından yapılan muamelelerde usul ve 
kanuna uymıyan bir cihet bulunmadığı netice
sine varılarak, mumaileyh hakkında muamele 
tâyinine mahal görülmemiştir. 

Keyfiyetin ve olayın her yönü ile adlî mer
cilere intikal etmiş bulunduğunun, önerge sa
hibine bildirilmesine delâlet buyurulmasını arz 
ederim. 

trfan Baran 
Adalet Bakanı 
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4. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, bu

günkü Devlet Plânlama Müsteşarının Merkez 
Bankası Müşavirlik kadrosunda görünerek Plân
lama Müsteşarlığında çalıştırılması sebebine dair 
soru önergesi ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Süleyman DemireVin yazılı cevabı 
(7/703) 

1 . 4 . 1965 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıla
rımla rica ederim. 

Şinasi Osma 
İzmir Milletvekili 

Bundan evvel Plânlama Müsteşarlığı yapmış 
bilâhara C. H. P. Hükümeti zamanında Bonn 
Büyükelçiliğine atanmış olan Ziya Müezzinoğlu 
Plânlama Müsteşarı bulunduğu müddetçe aylık 
olarak birinci derece Devlet memurluğu aylığını 
ve buna ilâveten 800 lira Müsteşarlık ödeneği ile 
ceman 3 000 lira tutarında bir maaş aldığı ma
lûm olduğu halde yerine atanan eski Maliye Müs
teşarı Memduh Aytür'ün 7 000 liranın üstünde 
bir aylık aldığı öğrenilmiştir. 

Bu sebeple : 
1. Bugünkü Plânlama Müsteşarı Memduh 

Aytün'ün Merkez Bankası Müşavirlik kadrosun
da görünerek Plânlama Müsteşarlığında çalıştı
rılmasının sebebi nedir? 

2. Kendisine aylık olarak verilen 7 000 lira 
ile Müsteşarlık tahsisatı 500 lira (ceman 7 500) 
hangi Devlet baremine göre verilmektedir? 

Başbakan Yardımcılığı 
Sayı : 607 26 .6 .1965 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 5 . 4 . 1965 tarih ve 10954 - 62722 7/703 

sayılı yazılarınız : 
İzmir Milletvekili Sayın Şinasi Osma tara

fından Başbakanlığa yöneltilen yazılı soru öner
gesine karşılık olarak hazırlanan cevap ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilginize arz ederim. 
Süleyman Demire! 

Başbakan Yardımcısı 
İzmir Milletvekili Şinasi Osma tarafından 
Plânlama Müsteşarının maaşı hakkmda yönel

tilen soruya cevapla ilgili not 
1. Devlet Plânlama Teşkilâtının kurulması 

hakkındaki 30 . 9 . 1960 tarih ve 91 sayılı Ka-
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nunun 17 nci maddesi, bu kanuna bağlı (1) sa
yılı kadro cetveline dâhil memuriyetlerden Müs
teşarlık, Daire başkanlıkları, müşavirlikler, şu
be müdürlükleri ile uzman, uzman yardımcılık
larında ve Müsteşarlık Genel Sekreterliğinde 
lüzumu halinde yerli ve yabancı uzmanların 
mukavele ile çalıştırılabileceği ve bu suretle va
zifeye alınanlara ödenecek ücretin miktarının 
Bakanlar Kurulunca tesbi't olunacağı hükmü 
yer almaktadır. 

Söz konusu madde hükmü gereğince muka
vele ile çalıştırılacakların aylık ücretlerinin 
tesbiti1 ile ilgili 23 . 10 . 1964 tarih ve 6/3837 
sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Müsteşarın 
aylık ücreti 7 000 Tl. olarak yukarda zikre
dilen kadrolar meyanında tesbi't edilmiştir. 

2. Devlet Plânlama Müsteşarı Memduh Ay-
tür Merkez Bankası Müşavirlik kadrosundan 
ayrıca aylık almamaktadır. 

3. Kendisine Devlet bütçesinden, kanuna 
göre ve Sayıştay vizesinden geçmek suretiyle 
verilen ve Devletin genellikle mukavele rejimi 
içinde normal bir yeri bulunan bu 7 000 Tl. 
aylık ücret, yukarda açıklandığı üzere, Devlet 
baremme göre olmayıp 91 sayılı Kanunun özel 
hükmüne müsteniden Bakanlar Kurulunca tes-
bit edilmiş bulunan aylık ücretten ibarettir. 
500 Tl. makam tahsisatı ise müsteşarlara öden
mesi gereken kanuni tahsisattır. 

5. — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, Tekel İdaresinin, ilân ettiği baş fiyatlar
la kaç kilo tütün satmalın dığın a dair soru öner
gesine Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet Topaloğ-
lu'nun yazılı cevabı (7/710) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletinizi rica ederim. 

Aydın Milletvekili 
M. Şükrü Koç 

» 
1. — Ege ekici tütün piyasasının açılmış 

olmasına rağmen, Tekel ve tüccarın fiilen alım 
yapmadığı, müstahsilin perişan durumda tü
tününü alacak kimseleri beklediği, Hükümetin 
köylünün almterini ve el emeğini değerlendirecek 
yerde, Merkez Bankasının reeskont imkânla-
riyle teçhiz ettiği tüccarın müstahsili ezmesine 
göz yumduğu görülmektedir. 
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Bu göz yumuş sonunda köylünün hakkı olan I 

. 300 milyon liranın tüccar ve yabancı firmala
rın cebine indiği söylenmektedir. Bu söylenti
ler doğru mudur? 

2. — Tekel idaresi, ilân ettiği baş fiyatlar
la bizzat kaç kilo tütün almıştır. Yerli ve ya
bancı firmalar hangi fiyatlarla ne kadar tütün 
mubayaa etmiştir? 

3. — Programdaki sarih beyanlarına rağ
men, Hükümet, ekici tütün piyasasında köylü
nün desteklenmesi için 265 milyon lira Tekel 
imkânı sağladığı halde, tüccarı 600 milyon li
ra ile piyasaya sokması, Devletin fiilen seyir
ci kalması, yeni Hükümetin liberal - kapita
list ekonomik politikasının sonucu mudur? 

T. C. Gümrük ve Tekel Bakanlığı Tetkik ve 
Murakabe Heyeti Reisliği 2430, 

26 . 5 . 1965 
Konu: Aydın Millet Vekili M . Şükrü Koç'un 

yazılı soru önergesi: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Genel Sekreterlik 6 . 4 . 1965 tarih ve 

7/710. 10973 - 62814 sayılı yazıları. 

Ege bölgesi 1964 yılı mahsulü ekici tütün
leri satış piyasalariyle ilgili olarak ve ayrıca 
Tekel İdaresince ilân edilen baş fiyatlarla ne 
miktarda tütün alındığına dair Aydın Millet
vekili M. Şükrü Koç tarafından Başbakan tara
fından cevaplandırılması kaydiyle verilen yazı
lı soru önergesinin Bakanlığımızca cevaplandı
rılması Başbakanlıktan talebedilmiş ve bu husus
ta hazırlanan cevap ilişikte takdim kılınmıştır. 

Arz ederim. 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

Ahmet Topaloğlu 

Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un yazılı 
soru önergesi cevabı 

Soru : 1. Ege ekici tütün piyasasının açıl- I 
.mış olmasına rağmen, Tekel ve tüccarın fiilen 
alım yapmadığı, müstahsilin perişan durumda 
tütününü alacak kimseleri beklediği, Hüküme
tin köylünün alın terini ve el emeğini değerlen
direcek yerde, Merkez Bankasının reeskont im-
kânlariyle teçhiz ettiği tüccarın müstahsili ez
mesine göz yumduğu görülmektedir. 

Bu göz yumuş sonunda köylünün hakkı olan 
300 milyon liranın tüccar ve yabancı firmala-
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rai cebine indiği söylenmektedir. Bu söylenti
ler doğru mudur? 

Cevap : 1. Ege ekici tütün piyasası 25 Şu
bat 1965 tarihinde açılmış ve ilk gününden iti
baren Tekel ile yerli ve yabancı tüccarlar ta
rafından eski yıllardan daha da süratli bir tem
po ile alımlar yapılagelmiştir. Bu sebeple 8 Ni
san 1965 tarihinde Bakanlığımıza intikal etti
rilmiş bulunan ve üzerinde veriliş tarihi kaydı 
olmıyan soru önergesinin bu maddesinde yazılı 
olduğu üzere, sözü edilen tarihe kadar Tekel ve 
tüccarın alım yapmadığı yolundaki söylentile
re dayanan beyan hakikate uygun değildir. 

Tüccarın tütün piyasalarına iştirakini temi-
nen gereken kredi ile teçhizi keyfiyeti ilk defa 
tatbik edilen bir muamele değildir. Tüccara 
böyle bir imkân sağlanmasının ise müstahsilin 
ezilmesi için değil bilâkis korunmasını temin 
için uygulanan bir tarzı hareket olduğunu ka
bul «tmek lâzımdır. 

Soru : 2. Tekel İdaresi ilân ettiği başfiyat-
larla. bizzat kaç kilo tütün satınalmıştır. Yerli 
ve yabancı firmalar hangi fiyatlarla ne kadar 
tütün mubayaa etmiştir? 

Cevap : 2. Tekel İdaresince ilân edilen 
başfiyat esas olmak üzere Ege bölgesine dâhil 
79 alım noktasında takriben 77 000 ekiciden 42 
milyon kilo tütün mubayaa edilmiş bulunmak
tadır. 

Yerli ve yabancı firmaların alım miktar ve 
fiyatları aşağıda gösterilmiştir : 

Âzami Asgari Vasati 
Ton Fi. Fi. Fi. 

Tüccar 76.608 1.325 50 677 
Amerikalı. 5.287 900 400 741 

Soru : 3. Programdaki sarih beyanlarına 
rağmen, Hükümet, ekici tütün piyasasında köy
lünün desteklenmesi için 265 milyon lira Tekel 
imkânı sağlandı'ğı halde, tüccarı 600 milyon 
lira ile piyasaya sokması, Devletin fiilen seyirci 
kalması yeni Hükümetin liberal - kapitalist eko
nomik politikasının sonucu mudur? 

Cevap : 3. Ege 1964 ekici tütün piyasasın
da Tekel İdaresi destekleme görevini tam ola
rak ifa etmiş ve bunun için gerekli parayı tama
men sağlıyarak ekicilerin sızıltısına meydan 
vermeden sahiplerine dağıtmıştır ve dağıtmakta 
bulunmaktadır. 
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Tüccarın teinin ettiği krediye gelince; bu I 

krediler yıllardan beri devam eden hükümetler 
politikası gereğince Devlet sektörü yanında 
özel sektörün de millî ekonomideki rolü bakı- I 
namdan bankalar tarafından sağlanmış bulun
maktadır.. I 

Nitekim 1961 yılında T. C. Merkez Banka
sınca tüccara sağlanan reeskont kredisi 350 
milyon lira iken 1962 de 400, 1963; te 600 mil
yon lira olmuştur. Bu tempoya uygun olarak 
ve bu yılkı rekoltenin geçen yıllarla mukayese 
edilemiyecek kadar yüksek olması dolayısiyle, 
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bu yıl temin edilen reeskont kredisi 700 milyon 
lirayı bulmuştur. 

Yukardaki izahlardan da anlaşılacağı veç
hile; Devletin Ege tütün piyasasına seyirci kal
dığı yolundaki iddia tüm anlamiyle gerçeklere 
aykırıdır. Tersine Devlet; Tekel idaresiyle, özel 
kişilerin süratli bir tempo ile ve tamamen eki
cilerin emeklerini değerlendirecek şekilde piya
saya. girmesini sağlıyarak muvaffak bir sonuca 
varmıştır. 

Arz ederim. 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

Ahmet Topal oğlu 
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1985 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkındaki kanun tasan sına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
A.hmet Karanıüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
ibrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Şevki Güler 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 
ibrahim İmirzalıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
îlyas Seçkin 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 

üye aayıaı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katümıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
240 
237 

2 
1 

195 
15 

[Kabul edenler] 
Rafet Eker 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Reşat Özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLÜ U V Ü U 

Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 
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BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Hilmi Güldoğan 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 
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ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytin oğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 

GİRESUN 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 

İÇEL 
Mazhar Arı kan 
Sadık Kutlay 
thsan önal 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 



Tahsin D emir ay 
< »rhan Evüboğlu 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Sahabettin Orhon 
Naci Öklem 
Vahyi özarar 
Ilhami Sanear 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyansan 
Reşit Ülker 
Zeki Zeren 

İZMtB 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
ihsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
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İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Hâldan Kıs^yol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Ahmet Gürkan 
thsan Kabadayı 
Kadir can Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
Rüştü özal 
Faruk Sükan 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Mehmet Delikaya 
Halit Ziya özlkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Şefket Raşit Hatip-
oğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoglu 
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Nusret Köklü 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivan oğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Muıslüıittin Gürer 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUK 
\ l i Fuat Alışan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 

Bahri Cömert 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Cevad Odyakmaz 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Atalay Akan 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
Muslih Görentaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 

İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yüeebilgin 

İÇEL 

Yahya Dermancı 

[Çekinser] 

URFA 
Osman Ağan 

fBeddedmler] 
KIRŞEHİR 

Ahmet Bilgin 
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[Oya katıhmıy anlar\ 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mi Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet Özbay 
AFYON KARAHlSAR 
Hallûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer (B.) 
Mehmet Turgut (B.) 

AMASYA 
Mustafa Kemal Ks rfuı 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
Mustafa Kemal Erko-
van 
tbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Etem Ağva (1.) 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Saffet E'minalraoğlu 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Haliit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Şefik İnan 
üefet Sezdin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 
Neemi ökten 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
ismail Ertan 
ibrahim Kocatürk 
Hüdai Ora] 
Atıf Şohoglu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu (t.) 
Recai Iskenderoğlu (B.) 

EDİRNE 
Talât Asal 

Süleyman Bilgen (t. Ü.) 
tlhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 
Kemal Satıı 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

Seyfi öztürk (B.) 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Inceoğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San (B.) 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesin 
(t) 
Nızamettin Erkmen 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu (I.) 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Ahmet Sırrı Hocaoğib 
Sekip İnal (B.) 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet AM Arslan 
Burhan Bozdoğan (I.) 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Ali İhsan Ralum 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Ömer Zekâi Dorman 
(B.) 
Saadet Evren 
kahrettin Kerim Göka: 
Muhiddin Güven 
Ali Coşlkun Kırca 
Oğuz Oran 
Sabri Vardarlı 
A h d n r r a ıh man Yazgan 
Mâlik Yolaç. (I.) 

İZMİR 
Muzaffer Döşemeci 
ihsan Gürsan (B.) 

Nihad Kürşad 
Şinasd Osma 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Gökeır 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Halil öamen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
irfan Baran (B.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Rauf Kıray 
Sadrettin Tosbi (I.) 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Muammer Erten 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Talât Oğuz 
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MUĞLA 
Turan Şahin 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy (B.) 
Asım Eren 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılanaz Akçal 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Oevat Yalcın 

M. Meclisi B : 138 
SAKARYA 

Burhan Akdağ 
SAMSUN 

Kâmran Evliyaoğlu 
İlyas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

Aydın 1 
Çanakkale 1 
Erzurum I 
Hatay 1 
İsparta 1 
tstanbul 1 
İzmir 2 

3 1 . 7 - 1965 0 : 1 
TEKİRDAĞ 

Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlıı 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizıman 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit Önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

yetikler] 
Kastamonu 1 
Kocaeli l 
Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon l 
Zonguldak 2 

Yekûn 15 

Fethi Ülkü 
URFA 

Kemal Badıllı (I.) 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl Öncel 

UŞAK 
Ahmet TaıhtiaMıç 

VAN 
thsan Bedirhanoğlu 

YOZGAT 
Tsrmail Hakkı Akdoğan 
(B.) 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur (t.) 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Eseng'in 
Sadık Tekin Müftüoğlü 
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Belediye ve belediyelere bağlı müessese ve işletmelerin bir kısım borçlarının Hazinece terkin ve tah

kimi hakkında kanun tasansına verilen oylann sonucu 

(Tasan kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet KJaramüftüoğlu 
Melih Kemal Küçük-
tepepınar 
Ahmet Savrun 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAB 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
MuMis Ete 
İsmail Gence 
ibrahim îmirzalıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
Ilyas Seçkin 
Abdülhak Kemal Yörük 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyan ar 
Açık üyelikler 

450 
251 
244 

5 
2 

184 
15 

[Kabul edenler] 
ANTALYA 

thsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Nazmı Keriımoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
Reşat Özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BtLECÎK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
ibrahim öktem 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 

DENİZLİ 
Mehmet Çöbanoğlu 
İsmail Ertan 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Hilmi Güldoğan 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin "Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diter 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Adnen Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Kudret Mavitan 

GİRESUN 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah dilli 

İÇEL 
Mazhar Ankan 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
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Ziya Altmoğlu 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahdr Burak 
Tahsin Damiray 
Orhan Eyüboğlu 
Hilmi Oben • 
Ahmet Oğuz 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
îlhami Sancar 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Şinasi Osıma 
Kadri özek 
Musıtafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 

ihsan Şeref Dura 
Sabri Kesıkin 
Osman Zeki Oiktay 
Ali özdikmenli 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüspala 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Ahmet Gürkan 
ihsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Meliki Keskin 
Rüştü özal 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Cahit Yılmaz 
Sait Sma Yüeesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Dclikaya 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 

Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

NİĞDE 
Haydar ö^alp 
Ruhi Soy er 

ORDU 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Gül ey 
Orhan Naim Hazineda» 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Ekrem Alrcan 
Nuri Bayar 
Muslihitfcin Gürer 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 

Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğltı 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveei 
Hamit Kiper 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Cevdet Aydın 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil ALtay 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Cevad Odyakmaz 

TRABZON 
Ali Şeker Ağanoğlu 
Nazmı ökten 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Atalay Akan 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
tbrahim Bulanalp 

VAN 
Muslih Görentaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücsb ilgin 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ANKARA 
Mustafa Kemal Erkovan 

[Reddedenler] 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

İÇEL 
Yahya Dermancı 

İZMİR 

Necip Mirîkelâmoğlu 
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[Çekinserler] 

1965 0 : 1 

İÇEL 
İhsan önal 

URFA 
Osman Ağan 

ADANA 
Hasan Aksay 
Kasım Gülek 
Cavit Oral 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHISAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Mehmet Turgut (B.) 

AMASYA 
Mustafa Kemal Kararı 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Osmıan Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Etem Ağva (î.) 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BURSA 
Kâmil înal 

[Oya katılmıyanlar] 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 

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

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğhı 
Hilmi incesulu 
Faruk, Küreli 
Necmi ökten 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
İbrahim Kocatiirk 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu (I.) 
Recai İskenderoğlu (B.) 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen (I. Ü.) 
tlhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 
Kemal Satır 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Şer af ettin Konu ray 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Seyfi Öztürk (B.) 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolait 
Ali îhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Mithat San (B.) 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
(t) 
Nizam ettin Erkmen 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GUMUŞANE 
Halis Bayramoğlu 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip İnal (B.) 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ah" Arslan 
Burhan Bozdoğan (t.) 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İSTANBUL 
Oihad Baban 
Suphi Baykaım 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Ömer Zekâi Dorman 
(B.) 
Saadet Evren 
Fehrettin Kerim Gök ay 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Oğuz Oran 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Mâlik Yolaç (t.) 

İZMİR 
Muzaffer Döşemeci 
İhsan Gür san (B.) 

Nihad Kürşad 
KAYSERİ 

Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
A.bdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Ay tan 
İrfan Baran (B.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özfakih 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Rauf Kıray 
Sadrettin Tosbi (İ.) 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü • 

MANİSA 
Muammer Erten 
Hurrem Kubat 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Turan Şahin 
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ihsan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğln 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy (B.) 
Asım Bren 
Oğuzdeanir Tüzün 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akça! 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 

SAMSUN 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Eyliyaoğiu 
llyas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Sebata Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Gtiner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Diz/man 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Koeamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Eikrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

Aydın 
Çanakkale 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
İstanbul 
izmir 

[Açık üyelikler] 
Kastamonu 
Kocaeli 
Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 
J 
2 

15 

TUNCELİ 
Trahap Kışogln 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kemal Badıllı (1.) 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
îhsan Bedirhanoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
(B.) 
Celâl Sungur (i.) 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Sadık Tekin Müftüoğlo 

»e<« 
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Yeniden kurulacak Vakıflara ait kanun teklifine verilen oyların sonucu 

(Teklif kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 251 

Kabul edenler : 248 
Reddedenler : 2 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 184 
Açık üyelikler : 15 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçük-
tepepınar 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
ibrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
Şevki Güler 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
Rıza Pol&t 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
tsımail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Rayif Aybar 
Nihat Berkkan 
Muhlis Ete 
ismail Grence 
ibrahim îmirzalıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Ilyas Seçkin 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
îsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolaik 
Mithat Şükrü Çavdar-
ofrlu 
Fennî îslimyeli 
Ahmet îhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK v 

Sadi Biıray 
Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
ibrahim öktem 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türfcel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
ismail Ertan 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Hilmi Güldoğan 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 

Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavitan 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah CüH 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 
ihsan önal 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
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Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Orhan Eyüboğlu 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Ilhami Sancar 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyansan 
Reşit Ülkeı 
Zeki Zeren 

IZMlR 
Osman Sabri AdaJ 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ziya Hanhan 
Salın Kaygan 
Şinasi Osıma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı Öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
ihsan Şeref Dura 
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Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
İsmail Hakkı Yılanlı-
cğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Ahmet Gürkan 
thsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
Rüşıtü özal 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erhek 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyart 
Mehmet Delikaya 
Halit Ziya Özkan 
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MANİSA 

Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatiboğlu 
Yakup Kadri Kara-
osmanoğlu 
Nusret Köklü 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Bay dur 
Cevdet Oskay 

MUŞ 
Sami Öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naiım Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Muslhîttin Gürer 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Bahıi Cömert 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Cevad Odyakmaz 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

ÜRPA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
Muslih Görentaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Veli TJyar 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat 
Raimiz Karakaşoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

[Reddedenler] 

İZMİR 
Necip Mirkelâmoğlu 

SAMSUM 
Fevzi Ceylân 
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[Çekinser] 

YOZGAT 
Turgut Nizanıoğlu 

[Oya katıimıy anlar] 

O : 1 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Cavit Oral 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON K AR AHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer (B.) 
Mehmet Turgut (B.) 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
Mustafa Kemal Erko-
van 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Etem Ağva ( t ) 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Saffet Eminagaoğlu 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Cevat Kanpulat 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halît Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Şefik inan 
Refet Sezerin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 
Necmi Ökten 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
İbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoglu 

DİYARBAKIR 
Şehmuz Arslan 
Yusuf Azizoğlu (İ.) 
Recai tskenderoğlu (B.' 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen (İ. İL) 
Ilhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 
Kemal Satır 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Seyfi Öztürk (B.) 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Mithat San (B.) 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Nizamettin Eritmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayram oğlu 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğî. 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip İnal (B.) 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan (İ.) 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykfvra 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 

Nurettin Bulak 
Ömer Zekâi Dorman 
(B.) 
Saadet Evren 
Fahrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 
Ali Coşku Kırca 
Oğuz Oran 

ismail Hakkı Tekinel 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Mâlik Yolaç (I.) 

İZMİR 
Muzaffer Döşemeci 
İhsan Gürsan (B.) 
Nihad Kürşad 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 

KAYSERİ 
Turhan Ftjyzioğlu 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 

KONYA 
Kemal Ataman 
Solçulk Ay tan 
İrfan Baran (>B.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özfakih 

KÜTAHYA 
Rauf Kıray 
Sadrcttin Tosbi (İ.) 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Elurrem Kubat 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bay azı t 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
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Vahap Dizdaroğlu 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy (B.) 
Asım Eren 
Oğuzdemir Tüzün 

ÖRDÜ 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ata Topaloğhı 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

Puad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 
Ilyas Kılıç 

SÜRT 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 

[Açık ü't 

Aydın 1 
Çanakkale 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 
İsparta 1 
İstanbul 1 
îzmir 2 

Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Kâmuran Ural 
^eki Yağmurdere1' 

yetikler] 
Kastamonu 1 
Kocaeli 1 
Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 2 

Yekûn 15 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kemal Badıllı (1.) 
Bekir Sami Karahanh 
Sabri Kılıç 
Celâl Öncel 

UŞAK 
Ahmet Tahtakrlıç 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
(B.) 
Celâl Sungur (î.) 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

ıse-« 
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Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katümıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
. 200 

196 
0 
4 

: 235 
15 

ADANA 
Yu~uf Aktimur 
Mehmet Geçioglu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Kemal Sarıibrahim oğlu 
İbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KAEAHtSAR 
Şevki Güler 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 
İbrahim tmirzalıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
Ilyas Seçkin 
Abdullah Kemâl Yörük 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Sabit Osonan Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 

[Kabul 
Reşat özarda 
tsmıet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Mithat Şükrü Çavdar-
o£lu 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet îhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 

BURDUR 
Naddr Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
ibrahim öktem 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 

DENİZLt 
Sinan Bosna 

edenler] 
I Mehmet Çobanoğlu 

İsmail Ertan 
ttemzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDtRNE 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoguıl 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM 
I Turhan Bilgin 

Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Şerafettin Konuray 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Cemalcılar 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 

GİRESUN 
tbrahim Etem Kılıç-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah öilld 

(Yeter sayı yoktur.) 

İÇEL 
Sadık Kutlay 
ihsan önal 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Nurettin Bulak 
Hatip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Orhan Eyüboğlu 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
İsmail Hakkı Tekine! 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Zeki Zeren 

IZMÎR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şoref Bakşık 
Arif Ertunga 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygaa 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
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Hasan Erdoğan 
Komal Güven 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Kıza Yalçın 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
ihsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Hüsamettin Gütnüşpala 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Erlç 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdeımir 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Ahmet Gürkan 
thsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 

ADANA 
Ahmet Karamüftüoğlu 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Bâkf 
Veli Faşaran 
Hasan Dinçer (B.) 
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Ömer Kart 
Mekki Keskin 
Rüştü özal 
Falrih özlen 
Faruk Sükan 
Cahit YıLm az 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erfoek 
Mehmet Kesea 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
II. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatipoğ' 
Yakup Kadri Karaos 
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Bay dur 

MUŞ 
Sami öztürk 

1 . 7 • 1965 0 : 1 
NİĞDE 

Ruhi Soyer 
ORDU 

Ref et Aksoy 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 
Yusuf TTlusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveci 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Adil Altay 

[Çekinserler] 

İZMİR 
Necip Mirkelâmoğlu 

UEFA 
Osman Ağan 

[Oya hatılmıyanlar] 
Mehmet Turgut (B.) 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Kerem Özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
ÎRmail Rüştü Aksun 
Hüseyin Ataman (B.) 
Nihat Berkkan 
Osmıan Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 

Bülent Ecevit 
Mustafa Kemal Erko-
van 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
thsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Etem Ağva (I.) 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 

Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Cevad Odyakmaz 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ahmet Şener ' 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Atalay Akan 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
Muslih Görentaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
tsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebügin 

YOZGAT 
Turgut Nizam oğlu 

Nazmi Keritmoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
vSaffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 
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Ömer Zekâi Dorman 
(B.) 
Saadet Evren 
Fahrettin Kerim Göka 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Oğuz Oran 
îlhami Sancar 
Selim Sarper 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Mâlik Yolaç (î.) 

IZMtR 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem (B.) 
ihsan Gürsan (B.) 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osuna 

KARS 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
ismail Hakkı Yılanlı 
oğlu 

KAYSERİ 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halat Kıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet ftzbey 

BURSA 
Ekrem Pakaoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Şefik İnan 
Refet Sezürin 

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

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
ibrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Atıf Şohofclu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu (I.) 
Hilmi Güldogan 
Recai Iskenderoğlu (B.) 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen (I. Ü.) 
İlhamı Ertem 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 

M. Meclisi B : 13* 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça -
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi Öztürk (B.) 
Celâlettin üzer 

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

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
(i.) 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GUMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu (İ.) 

HAKKARİ 
Ahmet Z ey dan 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip inal (B.) 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan (t.) 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İSTANBUL 
Oihad Baban 
Suphi Baykaım 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V ) 

Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 

KONYA 

Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran (B.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özfakiE 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Rauf Kıray 
Sadrettin Tosbi (I.) 

MALATYA 
Ahmet Fırat 

ismet inönü 
MANİSA 

Muammer Erten 
Hurrem Kubat 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
KemaJ. Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

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

MUĞLA 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 
tlhan Teki naip 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy (B.) 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Ata Bodur 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hâmit Kiper 
tlyas Kılıç 
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SÜRT 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Karahan 
Haşini Tan 

SİVAS 
Sabati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkây 

1 
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Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

| TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi Ökten 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kemal Badıllı (t) 
Bekir Sami Karahanh 
Sabri Kılıç 
Celâl Öncel 

[Açık üyelikler] 

Aydın * 1 
Çanakkale 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 

İsparta 1 
İstanbul 1 
İzmir 2 

Kastamonu 1 
Kocaeli 1 
Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 2 

__ 
Yekûn 15 

UŞAK 
Ahmet Tahtakıhç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
(B.) 
Celâl Sungu? ( t ) 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
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Cumhuriyet Şenatasu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ile Kırklareli Üyesi Ahmet Naci Ari'nin, 
3 . 4 . 1926 gün ve 789 sayılı Maarif Teşkilâtına dair olan Kanunun 19 ncu maddesinin değiştiril

mesine dair kanun teklifine verilen oyların sonucu 

ADANA 
Yusuf Aktimur 

AMASYA 
İsmail Sarıgöz 

ANKARA 
Nihat Berkkan 
İbrahim îmirzalıoğlu 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
43 
42 

1 
392 

13 

[Kabul 
Cihat Turgut 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Mustafa Tayyar 
Ziya Uğur 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

EDİRNE 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Çevat Dursunoğlu 
Şerafettin Konuray 

İSTANBUL 
Naci Öktem 

(Yeter sayı yoktur.) 

edenler] 
İZMtR 

Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Kadri özek 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Şevket Raşit Hatipoğlb 

NİĞDE 

[Çekinserler] 

İÇEL 
îhsan önal 

Ruhi Soyer 

ORDU 
Ref et Aksoy 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Fevzi Ceylân 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ali Rıza Uzuner 

UŞAK 
İbrahim Bulanalp 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

[Oya katılmıyanlar] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 

Ahmet Topaloğlu (B.) 
ADIYAMAN 

Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer (B.) 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut (B.) 

Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
Nevzat Şener 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 

Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman (B.) 
tiaıf Aybar 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
Mustafa Kemal Eı ko
van 
Jluhlis Ete 
tsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
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ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğhı 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı (t.Ü.) 
llyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Eteni Ağva (t.) 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fenni İslimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
ibrahim Öktem 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Ahmet Türkel 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

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

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

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Ab dur rahman Güler 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 
ihsan Tombuş 

DENIZLI 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
ismail Ertan 
ibrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
\dnan Aral 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu (I.) 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu (B.) 
Vefik Pirdnçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen (t. Ü.) 

Ilhami Ertem 
ELÂZIĞ 

Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi Öztürk (B.) 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

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

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
(t) 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 

-Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip inal (B.) 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan (I.) 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
(B.) 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Falhrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 
Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Vahyi özarar 
Ilhami Sancar 
Selim Sarper 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (I.) 
Zeki Zeren 

OÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 

Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 
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İZMİR 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
İhsan Gürsan (B.) 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Mustafa Uyar 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Kaya 
Sırrı öktem 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 
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KONYA 

Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran (B.) 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Kadirean Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü Özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Gahit Yılmaz 
Sait Sına Yüccsoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Ki ray 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi (1.) 

MALATYA 
H. Avni Aksi t 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Deliikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
H. Ziya Özkan 

MANtSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcı oğlu 
Kemali Bay azıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 
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MARDİN 

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

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy (B.) 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

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

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Burhan Akdağ 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 

Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
tlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

styAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza'Ulusoy 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 
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TUNCELİ 

Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı (İ.) 
Kadri Eroğan 

Bekir Sami Karahanl) 
Sabri Kılıç 
Celâl Öncel 

UŞAK 
Ali Eıza Akbıyıkoğlu 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 

Muslih Görentaş (İ. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
(B.) 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur (1.) 

Veli Uyar 
ZONGULDAK 

Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilei 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

[Açık üyelikler] 

Aydın 
Çanakkale 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 
Kastamonu 

1 
... 1 

1 
1 
1 
1 
2 
1 

Kocaeli 
Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 
2 

Yekûn 15 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
138. BİRLEŞİM 

1.7.1965 Perşembe 

Saat : 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B . İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

X I . — Belediyelerin ve belediyelere bağlı 
müessese ve işletmelerin bir kısım borçlarının 
Hazinece terkin ve tahkimi hakkında kanun 
tasarısı (1/490) (S. Sayısı : 935) 

X 2. — Yeniden kurulacak vakıflara ait ka
nun teklifi (2/734) (S. Sayısı : 918) 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

X 1. — 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunun
da bâzı değişiklikler yapılmasına ve akar yakıt
lardan alman Hazine hissesinin kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/791) (S. Sayısı : 954) [Dağıt
ma tarihi : 14 . 5 .1965] 

2. — Orman Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Geçici Ko
misyon raporu ile Anayasa Komisyonunun mü
talâa raporu (1/549) (S. Sayısı : 978) [Dağıt
ma tarihi : 31 . 5 .1965] 

3. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun ge
çici 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Mehmet Ali Demir ve Denizli Milletve
kili Remzi Şenel'in, 222 sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanununun geçici 2 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/710, 
2/708) (S. Sayısı : 1015) [Dağıtma tarihi : 
17 . 6 . 1965] 

4. — Çanakkale Milletvekili Şefik İnan ile 
Çorum Milletvekili Hilmi tncesulu'nun, 5434 sa
yılı 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 MaHiye ve 
Plân komisyonları raporları (2/599) (S. Sayı
sı : 938) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1965] 

5. — 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] 

6. — Sağlık ve SosyaJl Yardım Bakanlığı 
Teşkilâtı ve Memurları Kanununun bâzı mad
delerini değiştiren 4258 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi ile 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân ko
misyonları raporları (1/856) (S. Sayısı : 984) 
[Dağıtma tarihi : 2 . 6 .1965] 

7. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener ve 
iki arkadaşının, İdarei Umumiyei Vilâyat Ka
nununun 7021 sayılı Kanunla muaddel 140 nci 
maddesine bir fıkra ©Menmesine dair, Çankırı 
Milletvekili Kâzım Aırar'ın, İdaırei Umumiyei 
Vilâyat Kanununun 5048 sayılı Kanunla mu
addel 116 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın
da, Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'm, İdarei 
Umumiyei Vilâyat Kanununun 7021 sayılı Ka 
nunla muaddel 140 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında ve Muş Milletvekilli Sait Mutlu'-
nun, İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 5048 
sayılı Kanunla muaddel 116 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki 7396 isayılı Kanunla ay
nı kanunun değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifleri ve İçişleri ve Plân komisyonları rapor-
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lan (2/700, 2/664, 2/665, 2/680; (S. Sayısı : I 
973) [Dağıtma tarihi : 20.5.1965] 

X 8. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir iflie Kırklareli Üyesi Ah
met Naci Ari'nin, 3.4.1926 gün ve 789 sayıüı 
Maarif Teşkilâtına dair olan Kanunun 19 ncu 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Millî Eğitim ve Plân komteyonlan raporları 
(2/310) (S. Sayısı : 376) [Dağıtma tarihi : 
8.9 1963] 

9. — 3611 sayılı Bayındırlık Bakanlığı teş
kilât ve vazifelerine dair Kanunun 26 ncı mad
desinin kaldırılması ve bu kanuna üç madde 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân Ko
misyonu raporu (1/842) (S. Sayısı : 1022) 
[Dağıtma tarihi : 18.6.1965] 

10. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sır
rı üzunhasanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in, 5965 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Millî Eğitian Ko
misyonu raporu (2/525) (S. Sayısı : 567) [Da
ğıtma tarihi! : 28.1.1964] 

11. — Cemaloğlu Faik Fikri Sipahioğlu'na 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/644) (S. Sayısı : 719) [Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 .1964] 

12. — Selimbeyzade Ömer Kaptan'm eşi Ser
vet Beşiktaş'a vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair kanun tasarısı ve Maliye ve 
Plân komisyonları rapordan (1/616) (S. Sayı
sı : 768) [Dağıtma tarihi : 7 . 12 . 1964] 

13. — ömeroğlu İbrahim Kalça'ya vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/657) (S. Sayısı : 769) [Dağıtma ta
rihi : 7 .12 .1964] 

14. — Tokat Milletvekili Ali Dizman'm, 
Mahmutoğlu Veli Bozkaya'ya vatani hizmet ter
tibinden aydık bağlanmasına dair kanun teklifi 
ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/362) (S. Sayısı : 770) [Dağıtma tarihi : 
7.12.1964] 

15. — Mustafaoğlu 1304 doğumlu Ziya Ünü-
var'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
masına dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân I 
komisyonları raporları (1/713) (S. Sayısı : 
864) [Dağıtma tarihi : 19 . 2 .1965] | 

16. — Mehmet İhsan Pere'ye vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyondan rapor-
lan (1/728) (S. Sayısı : 884) [Dağıtma tarihi : 
24 . 2 .1965] 

17. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vas-
fi Gerger ve iki arkadaşının, 14 Ekim 1338 ta
rih ve 271 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonlan raporlan (2/412) 
(S. Sayısı : 886) [Dağıtma tarihi: 24 . 2 .1965] 

18. — Cumhuriyet Senatosu Edirne Üyesi 
Tahsin Banguoğlu ve 64 arkadaşının, Âşık Vey
sel'e vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
ması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyondan raporlan (2/566) (S. Sayısı: 991) 
[Dağıtma tarihi : 11. 6 .1965] 

19. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurumlu Mehmet Kalıpçıoğlu, Me-
kam Kalıpçıoğlu'na vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair kanun teklifi ve Mali
ye ve Plân komisyonları raporları (2/625) (S. 
Sayısı : 992) [Dağıtma tarihi : 11.6.1965] 

20. — Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir ve 
Niğde Milletvekili Mehmet Altmsoy'un, Tah-
sinoğlu Nuri Yeniay'm kızı Munisa Yeniay'a 
vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporlan (2/509) (S. Sayısı : 994) [Da
ğıtma tarihi : 11. 6 .1965] 

21. — Yurt dışında vatan için üstün hizmet
leri geçmiş bulunan Hasanoğlu Salim Kundak'a 
vatani hizmet tertibinden aydık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporlan (1/699) (S. Sayısı : 996) [Dağıt
ma tarihi : 11 . 6 .1965] 

22. — Maraş Milletvekili Enver Kaplan'ınr 
Mehmetoğlu 1308 doğumlu Murat eşi Arife 
Kozok'a vatani hizmet tertibinden maaş bağlan
ması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonlan raporlan (2/647) (S. Sayısı : 997) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 6 .1965] 

23. — 1315 doğumdu Mustafaoğlu Besim Yo
rulmaz'a vatani hizmet tertibinden maaş bağlan
masına dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (1/682) (S. Sayısı : 998) 
[Dağıtma tarihi : 11. 6 .1965] 
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24. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner 

ve 31 arkadaşının, Trabzon Çaykara ilçesi Ma-
raşlı (Façar) köyünden Kaltabanoğlu Ahmet 
Yılmaz'a 628 sayılı Kanunda vatani hizmet ter
tibinden bağlanan aylık ücretinin artırılmasına 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (2/544) (S. Sayısı : 1003) [Dağıt-
ma tarihi: 11. 6 .1965] 

25. — 1316 doğumlu Alioğlu Sezai Şanver'e 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Hân komis
yonları raporları (1/824) (S. Sayısı : 1007) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 6 .1965] 

26. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 noi maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi : 19.6.1963] 

27. — Sivil Savunma Kanununa iki ek mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve İçişleri koımllisyonları raporları 
(1/517) (S. Sayısı : 614) [Dağıtma tarihi : 
25.2.1964] 

28. — 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] 

29. — Türk Eğitim Derneğinin Türkiye Em
lâk Kredi Bankasına olan borçlarının tasfiyesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (1/817) (S. Sayı
sı : 951) [Dağıtma tarihi : 14.5.1965] 

X 30. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu ve iki arkadaşının, Ziraat alet ve ma-
kinaları ile kimyevi gübre ve ilâçların ithalât 
ve memlekette satışının münhasıran Türkiye Zi
rai Donatım Kurumu tarafından yapılmasına ve 
bu maddelerin Gümrük Vergisi, resim ve harç
lardan muafiyetine dair kanun teklifi ile Geçi
ci Komisyon raporu (2/731) (S. Sayısı : 784) 
[Dağıtma tarihi : 26.12.1964] 

31. — Kocaeli iline.bağlı Kaynarca ilçesinin 
Sakarya iline bağlanması hakkında kanun tasa
rısı ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/457) (S. Sayısı : 365) [Dağıtma tarihi : 
16.8.1963] 

32. — Devlet Memurları Aylıklarının Tev
hit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Ta
rım Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasansı ve Tarım ve Plân ko
misyonları raporları (1/782) (S. Sayısı : 1001) 
[Dağtıma tarihi : 11 . 6 .1965] 

33. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer ve 
107 arkadaşının, 262 sayılı Kanuna geçici madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/287) (S. Sayısı : 1010) [Dağıtma tarihi : 
15 . 6.1965] 

34. — Maraş Milletvekili Kemalî Bayazıt ve 
3 arkadaşının, TCDD İşletmesi Genel Müdürlü
ğüne bağlı sağlık teşkilâtında çalışan tabip, diş 
tabibi ve eczacıların 472 ve 224 sayılı kanunla
rın imkânlarından faydalanmalarına dair ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/866) 
(S. Sayısı : 1027) [Dağıtma tarihi: 22.6.1965] 

35. — Köy enstitüleri ile iflköğretmen okul
larının birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 
5 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları (1/717) (S. Sayısı : 1017) 
[Dağıtma tarihi : 17 . 6 .1965] 

36. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa muvakkat bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/477) (S. Sayısı : 385) 
[Dağıtma tarihi : 9.9.1963] 

37. — Bolu Milletvekili Fuat Ümit ve 4 ar
kadaşı ile Artvin Milletvekili Saffet Eminağa-
oğlu ve Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 
Devlet hizmetlerinde iken lise veya lise mua
dili meslekî bir okuldan sonra bir yüksek okul 
veya fakülteden mezun olanlar ile yine memu
riyetleri sırasında akademik derece alanlara 
yahut ikinci bir yüksek tahsili ikmal edenlere 
bir derece kıdem verilmesi halandaki kanun 
teklifleri ve Amasya milletvekilleri Nevzat 
Şener ve İsmail Sarıgöz'ün, memurların tahsil 
müessesesinde talebe olnııyacaklarma dair 4007 
sayılı Kanun ile bu kanunun birinci maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki 4214 sayılı Kanu
nun yürürlükten kaldırılmasına dair 183 sayılı 
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Kanuna ek kanun teklifi ile Bolu Milletvekili 
Kâmil tnal'ın, 3656 ve 3659 sayılı kanunların 
şümulü dâhilinde vazife görmekte iken mükte
sep barem derecesini değiştirecek bir üst tahsil 
yapanların terfi ve kıdemleri hakkındaki ka
nun teklifi ve Maliye, Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (2/91, 2/93, 2/104, 2/464) 
(S. Sayısı : 451) [Dağıtma tarihi : 20.9.1963] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARART 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



Dönem : 1 
Toplantı : 4 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

3611 sayılı Bayındırlık Bakanlığı Teşkilât ve vazifelerine dair Ka
nunun 26 ncı maddesinin kaldırılması ve bu kanuna üç madde eklen
mesi hakkında kanun tasarısı ve Plân Komisyonu raporu (1 /842) 

T. C. 
Başbakanlık 21 . 4 . 1965 

Kanunlar ve Kararlar 
T etkile Dairesi 

Sayı : 71/65/1635 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 27 . 3 . 1965 tarihinde kararlaştırılan «3611 sayılı Bayındırlık Bakanlığı Teşkilât ve vazife
lerine dair Kanunun 26 ncı 'maddesinin kaldırılması ve 'bu kanuna üç madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunul muştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Suad Hayri Ürgüplü 

Başbakan 

GEREKÇE 

26 . 5 . 1939 tarihinde kabul edilmiş bulunan Bayındırlık Bakanlığı teşkilât ve vazifelerine dair 
Kanunun Bayındırlık Kurulunun teşkili ile vazifelerine dair 26 ncı maddesi her hangi bir değişik
lik görmeden bugüne kadar tatlbik edilegelmiştir. 

Adı geçen kanunun tedvin olunduğu devredeki Bayındırlık Bakanlığı teşkilâtı ile Bakanlığa mev
du vazifelerin gerek nitelik ve gerekse miktarı göz önünde bulundurulmak suretiyle hazırlanmıg 
bulunan bu madde, günümüzün Bayındırlık hizmetlerinin büyük ölçüde artmış bulunması sebebiyle, 
kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülebilmesine yeterli (bulunmamaktadır. 

Şöyle ki; 
1. 3611 sayılı Kanunun meriyeti sırasında Bayındırlık Bakanlığına mevdu hizmetlerin doğru

dan doğruya merkezden yürütülmesi düşünülmüş bulunduğu halde sonradan bunların adedinin kı-
yaslanamryacak ölçüde artmış olması karşısında hizmetin zamanında, mahallî ihtiyaçlara, ölçülere 
daha uygun ve daha olumlu bir şekilde yürütülebilmesi için mevzuatın verdiği imkânlar dâhilinde 
bir kısım işlerin illerde valiler, diğer bir kısmının ise kurulan bölge müdürleri eliyle yaptırılması 
yoluna gidilmiştir. Bunlara gönderilen tahsisat ve talimat uyarınca Bakanlık adına işlerin ihalesi 
ve yapımı işleri yürütülürken türlü sebeplerle bunların zamanında bitirilmemesi halinde verilmesi 
gerekli olan munzam müddetler için mer'i Teşkilât Kanununun 26 ncı maddesi gereğince münhası
ran Bayındırlık Kurulunun incelemesinden geçirilmesi zorunluğu bulunmaktadır. 

Bu zorunluluk inşaatın başlıca işlemlerinin iller ve bölge müdürleri eliyle yaptırılması karşısın
da hem sebepsiz bulunmakta hem de Bayındırlık Kurulunun bu kabîl işlerin yükü altında, diğer 
daha önemli konulara gereği gibi eğilememesi ihtimalimi artırmaktadır. 

2. 788 sayılı Memurin Kanununun 52 nci maddesi; Bakanlık înziıbat Komisyonunun Bakanlığın 
memurlarına ait kanuna göre teşekkül edeceğini hükme bağlamış bulunmaktadır. 3611 sayılı Nafıa 
Vekâleti teşkilât ve vazifelerine dair Kanunda ise, Bakanlık memur ve hizmetlilerinin disiplin işle-

1022 
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rine bakacak bir disiplin komisyonunun kuruluşu hakkında hüküm bulunmadığı cihetle bu disiplin 
komisyonları hakkında bir madde eklemek suretiyle Teşkilât Kanunundaki bir noksanlığın tamam
lanması yoluna gidilmiştir. 

3. Tasarıdaki maddelerin izahı; 
a) Ek birinci madde Bayındırlık Kurulunun kuruluş şekline dair bulunmaktadır. Mer'i 3611 

sayılı Kanunun 26 ncı maddesine tekabül etmekte olup sonradan ihdas edilen başmüşavir ile ev
velce Bakanlık bünyesi içinde bir daire iken sonradan 5539 sayılı Kanunla katma bütçeli bir ge
nel müdürlük haline gelen Karayolları Genel Müdürlüğü Geneli Mülürünün de Kurula iştirakini 
temin eden ibareler tasarıya eklenmiştir. 

Son fıkrası üyelerden bâzılarımın yokluklarında yerlerinin ne suretle doldurulacağı hükmünü 
getirmiştir. 

ib) Ek ikinci madde Teşkilât Kanununun 26 ncı maddesine tekabül etmekte olup Kurulun gö
revlerine genellik getirmekte ve inşaat, tamirat ve sair Bayındırlık hizmetlerine taallûk eden mu-
kavelelerdeki işin bitimi tarihinin değiştirilmesine ait konuların Bayındırlık Kuruluna getirilmesi 
mecburiyetini kaldırmaktadır. 

Maddenin ikinci ve üçüncü fıkrala/rı Kurulun çalışmaları, kararların veriliş şekli ve muameleye 
konması hususlarını düzenlemektedir. 

c) Ek üçüncü madde Bakanlık Disiplin Komisyonunun kuruluş ve çalışma şekillerine ait hü
kümleri ihtiva etmektedir. 

Bütçe Plân Komisyonunun raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 17 . 6 . 1965 

Esas No. 1/842 
Karar No. 86 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

«3611 sayilı Bayındırlık Bakanlığı teşkilât ve vazifelerine dair Kanunun 26 ncı maddesinin kal
dırılması ve bu kanuna üç madde eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı» Komisyonumuzda, yetkili 
temsilciler hazır oldukları halde incelendi: 

Kanun tasarısının ek birinci ve ikinci maddeleri Bayındırlık Kurulunun kuruluşu ve görevle
rinden bahsetmektedir. Yürürlükte bulunan 3611 sayılı adı geçten Bakanlık teşkilât Kanununun 
26 ncı maddesi Bakanlığa ait işlerin yapılması için mütaahhitlerlo afctedilen mukavele!erdeki işlerin 
bitimi için teslbit edilen sürenin uzatılması görevini münhasıran Bayındırlık Kuruluna vermiş bu
lunmaktadır. 

Bakan iş icaplarına göre bâzı mahallî işlere ait mukavelelerin aktedilmesi ve yürütülmesi yet
kisini illerde valilere verebildiği halde bunun teferruatını teşkil eden süre uzatılma işlemi Bakan
lık merkezinde yürütülmektedir. Bayındırlık hizmetlerinin göstermiş bulunduğu inkişaf karşısında 
işlerin zamanında gerçekleştirilebilmesi için bu yetkinin de gereken hallerde illere verilebilmesi lü
zumlu ve faydalı olacağından tasarı yerinde görülmüştür. 

Ancak; ek birinci maddeden (oy birliği veya) kelimeleri haşiv olduğundan madde metninden çı
karılmıştır. 

Tasarının ek üçüncü maddesi Bakanlık Disiplin Kurulunun teşkilini hükme bağlamak suretiyle 
meri Teşkilât Kanunundaki bir noksanlığı gider mok gayesini gütmektedir. 

M. Meclisi ,( S. Sayısı : 1022 ) 
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öneelik ve ivediliMe görüşülmek ve Grene! Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Balkan-

lığa sunulur. 
Başkan 
Aydın 

1. Sezgin 

Aydın 
0. Apaydın 

Erzurum 
A. Şenyurt 

Konya 
H. C. Yılmaz 

I 

Sözcü 
Sakarya 

İV. Bayar 

Balıkesir 
Söz hakkım saklı 

A. A. Bolak 

istanbul 
•M. Güven 

Konya 
R. özal 

İmzada bulunamadı 

E. 

Kâtip 
Nevşehir 

A. B. Numanoğlu 

Çanakkale 
Ş. inan 

İmzada bulunamadı 

Kara 
Söz hakikim mahfuz 

K. Okyay 

Maraş 
E. Kaplan 

imzada bulunamadı 

Bize 
Y. Akçdl 

Ankara 
M. Ete 

Diyarbakır 
H. Güldoğan 

Kayseri 
T. Feyzioğlu 

imzada bulunamadı 

Mardin 
Söz hakkım safchdıır 

Ş. Aysan 

Hükümetin teklifi 

3611 sayılı Bayındırlık Bakanlığı teşkilât ve 
vazifelerine dair Kanunun 26 ncı maddesinin 
kaldırılması ve bu kanuna üç madde eklenmesi 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 3611 sayılı Bayındırlık Ba
kanlığı teşkilât ve vazifelerine dair Kanunun 
26 ncı maddesi kaldırılmış ve bu kanuna üç. 
madde eklenmiştir. 

«Ek madde 1. — Bakanlığa ait işler ile di
ğer konuları incelemek üzere Bayındırlılk Ku
rulu kurulur. 

Bayındırlılk Kurulu Müsteşarın Başkanlığın
da Başmüşavir, Yüksek Fen Kurulu Başkan ve 
üyeleri, Birinci Hukuk Müşaviri, daireler reis
leri (Teftiş Kurulu Başkanı hariç) ve Karayol
ları Genel Müdüründen teşekkül eder. 

Müsteşar, Başmüşavir, Birinci Hukuik Müşa
viri, daireler reisleri ve Karayolları Genel Mü
dürünün yokluklarında tevkil edecekleri memur
lar Kurula iştirak ederler.» 

«Ek madde 2. — Bayındırlık Kurulunun gö
revleri şunlardır : 

a) inşaat işlerinden doğacak ihtilâfları ka
nun, sözleşme ve şartlaşmaların koyduğu hüküm
ler dâhilinde incelemek, 

Millet Meclisi Bütçe Plân Komisyonunun 
değiştirişi 

3611 sayılı Bayındırlık Bakanlığı teşkilât ve 
vazifelerine dair Kanunun 26 ncı maddesinin 
kaldırılması ve bu kanuna üç madde eklenmesi 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 3611 sayılı Bayındırlık Ba
kanlığı teşkilât ve vazifelerine dair Kanunun 
26 ncı maddesi kaldırılmış ve bu kanuna üç 
madde eklenmiştir. 

«EK MADDE .1. — Bakanlığa ait işler ile 
diğer konuları incelemek üzere Bayındırlık Ku
rulu kurulur. 

Bayındırlık Kurulu Müsteşarın Başkanlığın
da başmüşavir, Yüksek Fen Kurulu Başkan ve 
üyeleri, Birinci Hukuk Müşaviri, Daireler re
isleri (Teftiş Kurulu Başkanı hariç) ve Kara
yolları Genel Müdüründen teşekkül eder. 

Müsteşar, Başmüşavir, Birinci Hukuk Müşa
viri, Daireler reisleri ve Karayolları Genel Mü
dürünün yolluklarından tevkil 'edecekleri me
murlar kurula iştirak ederler.» 

«EK MADDE 2. — Bayındırlık Kurulunun 
görevleri şunlardır : 

a) İnşaat işlerinden doğacak ihtilâfları ka
nun, sözleşme ve şartlaşmaların koyduğu hü
kümler dâhilinde incelemek, 
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Hükümetin teklifi 

b) Bakanlık makamınca havale edilen diğer 
işleri yapmak. 

Bayındırlık Kurulu vardığı sonuçları karara 
bağlar, kararlar oy birliği veya oy çokluğu ile 
verilir. Oyların eşitliği halinde Başkanın katıl
dığı taraf ekseriyette sayılır. 

(a) fıkrasında sayılan hususlar dışındaki ka
rarlar Bakanın onayı ile muameleye konulur.» 

«Ek madde 3. — Bakanlık memur ve hizmet
lilerinin disiplin işlerine bakacak olan Bakanlık 
Disiplin Kurulu; müsteşar veya görevlendireceği 
yardımcısının başkanlığında Birinci Hukuk Mü
şaviri, daireler reisleri (Teftiş Heyeti Reisi ha
riç) ile Zatişleri Müdüründen teşekkül eder. 

Kurulun çalışma esas ve usulleri Yönetme
likle düzenlenirr.» 

MADDE 2. — Bu kanım yayımı tarihinde 
yürürlüğe giner. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kur-ulu yürütür. 

27 . 3 . 1965 

Bütçe ve Plân Komisyonunun değiştirişi 

b) Bakanlık makamınca havale edilen di
ğer iğleri yapmak, 

Bayındırlık Kurulu vardığı sonuçları kara
ra bağlar, kararlar oy çokluğu ile verilir. Oy
ların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf 
ekseriyette sayılır. 

A fıkrasında sayılan hususlar dışındaki 
kararlar Bakanın onayı ile muameleye konu
lur.» 

«EK MADDE 3. — Bakanlık memur ve hiz
metlilerinin disiplin işlerine bakacak olan Ba
kanlık Disiplin Kurulu; müsteşar veya görev
lendireceği yardımcısının başkanlığında Birinci 
Hukuk Müşaviri, Daire reisleri (Teftiş Heyeti 
Reisi hariç) ile zatişleri müdüründen teşekkül 
eder. 

Kurulun çalışma esas ve usulleri yönetme
likle düzenlenir.» 

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

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

Başbakan 
S. H. Ürgüplü 

Devlet Bakanı 
H. Ataman 

Devlet Bakam 
§. tnal 

Millî Savunma Bakanı 
II. Dinçer 

Dışişleri Bakanı 
H. Işık 

Millî Eğitim Bakanı 
C. Bilgehem 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

S. Demirel 
Devlet Bakanı 
M. Altınsoy 

Adalet Bakanı 
/. Baran 

içişleri Bakanı 
/. H. Akdoğcm 
Maliye Bakanı 

/ . Gürsan 
Bayındırlık Bakanı 

O. Alp 

Ticaret Bakanı 
M. Zeren 

(Mm. ve Tekel Bakanı 
A. Topaloğlu 

Ulaştırma Bakanı 
M. San 

Sanayi Bakanı 
A. N. Erdem 

Trz. ve Tanıtma Bakanı 
fi. Z. T)orman 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
F. Sükan 

Tarım Bakanı 
T. Kapanh 

Çalışma Bakanı 
/. #. Çağlayangil 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
M. Turgut 

İmar ve îskân Bakanı 
R. tskenderoğlu 

Köy İşleri Bakanı 
S. öztürk 
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Dönen : 1 I fi 1 C 
Toplantı :4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : | U I 3 
İlköğretim ve eğitim Kanununun geçici 2 nci maddesinin değiştiril
medi hakkında kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Denizli Milletvekili Remzi Şenel'in» 232 sayılı 
ilköğretim ve eğitim Kanununun geçici 2 nci maddesinin, değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 

raporları (1/710, 2/708) 

İlköğretim ve eğitim Kanununun geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında, kanun tasalısı 
(1/710) 

T. C. 
Başbakanlık 4 . S• . 1964 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Say* : 71-2303/3398 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 3 . 8 . 1964 tarihinde kararlaştırılan «İlköğretim ve eğitim Kanununun geçici 2 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet İnönü 
Başbakan 

GEREKÇE 

1963 - 1964 dsrs yılı başında, ilkokul öğretmeni açığı 4 100 olarak saptanmıştır. 1964 yaz 
aylarında asekrlikten terhis edilecek 5 317 yedok subay adayı öğretmenle açık sayısı 9 417 ye 
yükselecektir. 

1963 - 1964 ders yılı yaz ve güz döneminde ilköğıütmen okullarını bitireceklerin okul dışın
dan mezun olacaklarla birlikte sayıları 7 000 e yakın olacaktır. Bu sayı, 1964 te uygulanacak 
Devlet Plânına göre, yeniden yapılacak 4049 dîrshane ile 222 sayılı Kanunun 50 nci maddesi ge-
reğinco öğrenci sayıları azaltılacak ve türlü nelenlorlo meslekten ayrılacak olan öğretmenler
den boşalacak sınıfların ancak ihtiyacını karşıhyabilecektk,. 

Gelişmekte olan millî eğitim hizmetleri dolaMSİyle eğitim araçları, öğı'atici filim, çpcuk ki
taplığı, ortaokul öğretmen muavinliği, ilköğretim müfettişliği, halk eğitimi hizmetleri ve ceza evi 
öğretmenliği gibi diğer hizmetlero ve yeni açılacak okul yöneticiliklerine ayrılacak öğretmenler 
do göz önüne alınırsa, 9 417 olan öğretmen açığının 10 000 e yükseleceği tahmin olunmaktadır. 

Ayrıca. 97 sayılı Kanuna göre yedek subay ad 3yı olacak öğretmenlerin sayıları çok azalmış 
bulunduğundan, öğretmen açığım kapatmak hususunda, 1964 yazında alınacak olanlarla da ihti
yaç giderilemiyecektir, 
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Diğ'ar taraftan, 222 sayılı Kanunun geçici 2 nv: maddesine uyularak, geçici öğretmen olarak, ha

len mesleke almmış olanların sayısı 5 645 tir. B mlardan 2 000 kadarı ortaokul mezunu, geri 
kalanı ise lise, ticaret lisesi, kız ve erkek sanat enstitüsü ve imam - hatip okul masunlarıdır. 

Üç yıldan beri yapılan uygulamadan elde edilen sonuçlara göre lise ve dengi okul mezunu bulu
nan geçici öğretmenlerin büyük bir kısmının kendilerini mesleke verdikleri ve eğitim - öğretim ala
nında yararlı oldukları anlaşılmıştır. 

Ancak, 222 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddeci, geçici öğretmenlerin 15 yıllık bir süre çalıştı
rılacaklarını; türlü nedenlerle öğretmen okulu imtihanını vercmiyenlerin durumunun ne olacağını 
saptamamış bulunduğundan, bu elemanlardan bir kısmı daha emin iş yerleri bulmak suretiyle, bir 
kısmı da yüksek öğrenime devam etmek üzere öğretmenlikten ayrılmakta, bunlardan boşalan sınıf
lan doldurmak kolay olmamaktadır. 

Lise ve dengi okul mezunu bulunan başarılı geçici öğretmenler asıl öğretmenliğe geçirildik
leri ya da henüz üç yıllık hizmet süresini doldurmıyanlar da başarı ile çalışarak, mesleke alındıkla
rı takdirde, kendilerinin meslekte daha başarılı olacakları ve daha verimli bir çalışma yapacakları dü
şünülmüş ve ilişik tadil tasarısı hazırlanmıştır. 

Bu tasarıdaki değişik durum, geçici öğretmenlerin sürekli bir göreve atanmaları suretiyle yaşayış 
ve geleceklerini güvenliğe alacak, başka bir iş arama zorunluğundan kendilerini kurtaracak ve mes
leke bağlanmalarını sağlıyacaktır. 

Bu suretle de öğretmen azlığı kısmen giderilmiş olacaktır. Bugün kendilerine verilmiş kadrolarda 
çalıştıklarından, bütçeye ek bir külfet de yüklenmiyecektir. 

Ayrıca, 97 sayılı Kanuna göre, yedek subay adayı olarak öğretmenlik yapmış bulunan lise ve den
gi okul mezunları 285 sayılı Kanun gereğince asıl ilkokul öğretmenliğine atanmış bulunmaktadırlar.. 
Aynı durumda olan lise ve dençi okul mezunu geçici öğretmenlerin asıl öğretmenliğe geçirilmeleri de 
bir hakkın yerine getirilmesi demek olacaktır. 

Yukarıda anaçizgileri belirtilen öğretmen açığı, daha kaliteli bir çalışma ve verim sağlama bakı
mından, lise ve dengi okul mezunu geçici öğretmenlerin üç yıl başarılı çalışmaları saptandıktan sonra 
asıl ilkokul öğretmenliğine alınmaları suretiyle kapatılacak; orta ve den^i okul mezunu olanların ise, 
kanunun öngördüğü 15 yıl içinde öğretmen okulu imtihanlarını veremedikleri ve han^i menşeden 
olursa olsun 2 yıl başarısız oldukları takdirde meslekle ilişiklerinin kesilmesi yoluna gidilecektir. 

Maddelerin açıklanması : 

1. Geçici 2 nci maddenin değişik şekli: 222 sayılı Kanunun 15 nci maddesinde yazılı şartları ta
şıyan öğretmen bulunmaması halinde, en az ortaokul ve dengi okul mezunlarından 18 yaşını doldu
ranların, kurslarda başarı göstermek şartiyle, Öğrenim durumlarına göre, kadro karşılığı ücretle geçi
ci öğretmen olarak atanabileceklerini; 

Bunlardan en az iki yıl başarı ile çalışmış olanların, öğretmen okulu imtihanını vermek suretiy
le, lise ve den^i okul mezunu bulunanların da aralıksız üç takvim yılı geçici öğretmenlik yapmaları 
ve başarılarının saptanması halinde, asıl ilkokul öğretmenliğine geçirileceklerini; 

Geçici öğretmenlikte geçecek sürenin ilk terfide göz önüne alınacağını; 
Geçici öğretmenlere tatil aylarında da ücretlerinin ödeneceğini, ancak, geçici öğretmenlikte geçen 

sürenin müktesep hak sayılmıyacağım; 

Teftiş raporlarına göre iki yıl başarı sağlamamış olanlarla, orta ve dengi okul mezunlarından 
olup halen geçici öğretmenlikte çalışanlardan 15 yıl içinde öğretmen okulu bitirme imtihanlarını ve
rcmiyenlerin görevlerine son verileceğini; 

Belirtmektedir. 
2. Tasarının ikinci ve üçüncü maddeleri, yürürlük ve yürütme hükümleri ile ilgilidir, 

M, Meclisi ( S. Sayısı : 1015 ) 
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Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Dimir ile Denisli Milletvekili feetnzı Şeneİ'in, 
222 sarılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 

teklifi (2/708) 

13 . 4 . 1964 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun teklifimiz ve gerekçesi ilişik olarak takdim edilmiştir. 
> Gereğine müsaadelerinizi saygılarımızla arz ederiz. 

Denizli Milletvekili 
R. Şenel 

GEREKÇE 

Okullarımızdaki öğretmen açığı gün geçtikçe arttığı bir gerçektir. 1963 - 1964 öğretim yılı 
başında ilkokul öğre'men açğı dört bi .inin üstünde olduğu görülmüştür. 

1964 yaz aylarnıda terhis edilecek yetek subay adayı öğretmenler, mevcut aç;ğa eklendiğinde 
açık miktarındın onbine yaklaşacağı tahmin edi m ektedir. 

Bu açığa karşılık 1963 - 1961 öğretim yılı Yaz ve Güz dönemlerinde ilköğretmen okullarından 
mezun olacaklarla, okul dışında im.ihana girmek suretiyle başaranlar da bu miktara eklendiği va
kit yedi sekiz binin civarında olacağı tahmin edilmektedir. Bu sayı 1964 yılında Devlet Plânlama 
tarafmdan uygulanacak ve uygulanmas nı kabullendiği programa cevap verecek durumda değildir. 

Her geçen yıla nazaran biraz daha genişlemekte olan Millî Eğitim hizmetleri göz önü .ide tutu
lursa halen mevcut münhalin aza'ması şöyle dursun bilakis artacaktır. 

öte yandan 97 sayılı Kanunla büyük bir benli ğu dolduran yedek subay adayı öğretmen miktarı 
da geçen yıllara nazaran çok azalmış bir darumdadır. 1964 - 1965 öğretim yılı başınla alınacak 
olan yedek subay ad-y öğretmenlerin miktarı da fazla bir yekûn tutmamaktadır. 

Bütün bu gerçekler karşısında Hükümetin 222 sayılı Kanunun 2 nci maddesini tatbik sahasına 
koy m.M sı uda ne derece isabetli bir iş yaptığını göternı ekledir. 

Diğer taraftan 222 sayılı Kanunun geçici ikirci maddesine istinaden muvakkat öğretmen ola
rak halen mesleke alınmış o1 a . larm miktarı 5615 dir. Bunlardan 2 bin kadarı ortaokul mezunu geri 
kalanı ise lise veya ticaret lisesi, faz ve erkek sanat enstitüsü, imam - hatip okulu mezunları ' 
teşkil etmektedir. . • . . - . 

Üç yıldan beri yapılan uygulamadan elde edilen sonuçlara göre lise ve dengi okul mez^n/i bulu-
îian muvakkat öğretmenlerin büyük bir kjimmı kendilerini mesleke verdikleri ve eğitim, öğretim 
alanında faydalı bulundukları anlaşılmıştır. 

Ancak, 222 sayılı Kanunun geçici il inci maddesi muvakkat öğretmenlerin 15 yıl müldetle 
çalıştırılacaklarını, türlü sebeplerle öğretmen okulu imtihanını veremiyenlerin durumunun ne 

olacağını tesbit etmemiş bulunduğundan, endişe ve tereddüt içindedirler. Bu yüz ilen bu eleman
lardan bir kısmı daha işin başında iken emin iş \ erleri bulmak suretiyle, ve bir kısmı da yük
sek öğrenime devam e'.mek üzere öğretmenlikten ayrılmakta, bunlardan boşalan sınıfları doldur
mak ko'ay o'mamaktadır. Kanunda gözle görülen ve bu günün adalet prensiplerine uymıyan bu boş
luğu gidermek zaruridir. 

Halbuki, lise ve dengi okul mezunu bulunan başarılı muvakkat öğretmenler asıl öğretmenliğe 
geçirildikleri veya henüz üç yıllık hizmet müddetini doldurmıyanlar da başarı ile çalışarak mes-

Cumhuriyet Senatosu 
Tunceli Üyesi 
M. Ali Demir 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 1015 ) 



— 4 — 
lek§ âiın^feileeeklierinden emin bulundukları takdirde, kendilerinin meslek içinde daha baçanlı ala
cakları ve Üâha randımanlı bir çal şıiıa yapacakları muhakkaktır* 

Bu suretle, kendilerine bir me.lek temiı vaz'edilm'ş olmanın rahat ve huzuru içinde, başka 
iş sahaları aramaktan da geçerek, büyük öğretmen açığı karşısında, medeke temelli g'.recek olan 
muvaftSat öğretmenler, gerçek bin ih'iyaca cevap vermiş olacaklardır. 

Halen işgal ettikleri kadrolarda çalışacaklarından mesleke alınacak olan bu elemanlar için yeni
den kadro temini de bahis kohusıi ©Imıyaeaktir. 

Oysa, 97 sayılı Kanuna göre, yedek subay adayı öğretmenliği yapmış bulunan lise ve dengi 
okul mezunları 285 sayılı Kanun g3reğinc?, asıl ilkokul öğretmenliğine atanmış bulunduklrrmdan, 
aynı durumda olan lise ve dengi okul mezunu muvakkat öğretmenlerin asıl öğretmenliğe atanma
ları da bir hakkın yerine getirtmesi demek olacaktır. 

Yukarıda anahatlan ile temas edilen öğretmen açığı; daha kaliteli bir çalışma ve randıman temini 
bakımından, lise ve dengi okul mezunu, muvakk-töğretmenlerin üç yıl başarılı çakmaları tesbit 
edildikten sonra asil i'kokul öğretmenliğ'tie al nmaları, orta ve dengi okul mezunları olanların ise, 
kanunun öngördüğü 15 yıl içinde öğretme ı okulu imtihan1 arını veremedikleri ve hangi menşeden 
olursa olsun 2 yıl başarısız oldukları takdirde meslekle ilişiklerinin kesilmesi lüzumlu görülmekte
dir. 

CUMHURİYET SENATOSU TUNCELİ ÜYESİ MEHMET ALİ DEMİR İLE DENİZLİ MİLLET
VEKİLİ REMZİ ŞENEL'İN TEKLİFİ 

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi 

MADDE 1. —- 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 222 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 15 yıl müd
detle, 19 nci maddede yazılı şartlan haiz öğretmen bulunmadığı takdirde, en az ortaokul ve 
dengi okullar mezunlarından, 18 yaşını tamamlamış olanlardan, açılacak kurslarda başarı göste
renler^ öğrenim durumlarına göre kadro karşılığı ücretle muvakkat öğretmen tâyin edilebilirler. 

Bunlardan en az iki yıl 'başarı ile çalışmış olanlardan, öğretmen okulu bitirme imtihanı verenler 
ile lise ve dengi okul mezunu bulunanlardan aralıksız iki takvim yılı muvakkat öğretmenlik yap
tıkları ve başarıları usulüne göre tesbit edildiği anlaşılanlar, asıl ilkokul öğretmenliğine geçirilir^ 
ler. 

Asıl öğretmenliğe geçirilen muvakkat öğret nenlerin, muvakkat öğretmenlikte geçirdikleri 
müddetler ilk terfilerinde göz önüne alınır. 

Muvakkat öğretmenlere tatil aylarında da ücretleri ödenir. Ancak, muvakkat öğretmenlikte 
geçen hizmet müktesep hak sayılmaz. Ortaokul veya dengi okullardan mezun ve açılan kurslarda 
başarı gösterdiğinden muvakkat öğretmenliğe atananlardan, en az iki yıl başarı ile çalışmış olanlar
dan öğretmen okulu bitirme imtihanını vererek asıl öğretmenliğe geçirilenlerin, muvakkat öğret
menlikte başarılı olarak geçirdikleri müddete ve menşelerine göre intibaklan yapılır. Bu suretle 
girebilecekleri maaş derecesi tâyin olunur. Artarsa artan süre gelecek terfiinde göz önünde tutu
lur, 

Teftiş raporlarihâ göre, iki yıl bâşârısie olan muvakkat öğretmenlerle, ortaokul ve dengi ökuU 
lar mezunlarından olup, halen muvakkat öğretnen olarak çalışmakta bulunanların, geçici 2 nci 
maddenin öngördüğü önbeş yıl içinde öğretmen okulu bitirme imtihanlarını veremedikleri tak
dirde görevlerine son verilir. 

M. Meelisi ( S, Sayısı : 1015 ) 
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Muvakkat öğretmenler, disiplin işleri bakımından, asıl öğretmenlere uygulanan hükümlere ta

bidirler. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

MİlUt Meclisi 
Mîllî Eğififtı Komisyonu î$ . 12 < 1964 • 
Rsas tfo. 2/708, İ/710 

Karar No. 11 

Yüksek Başkanlığa 

Baskanlığım* tarafından komisyonumuza hava'e edilen Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mdhmet Ali Demir ve Denizli Milletvekili Remzi Şenel'in, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
nun geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ile ilköğretim ve Eğitim Ka-
rununun geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı, teklif sahipleri ve Hü
kümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Aynı mahiyette olan teklif ve tasarının tevhi len görüşülmesine ve müzakereye esas olarak ta
sarının incelenmesine komisyonumuzca karar verilmiş, aşağıda izah deceğimiz değişiklik sebeple* 
riyle tasarı kabul edilmiştir : 

1. Geçici maddenin birinci paragrafının 4 n-ü. satırındaki (açılacak) kelimesi yerine, madde
ye hem vuzuh vermek, hem de daha evvel açılmıj olan kurslardan mezun olanların haklarının 
zıyaa uğramaması için (açılmış ve açılacak) ibares. konmuştur. 

2. Aynı maddenin ikinci paragrafının birinsî satırında (en az) ibaresinin lüzumu olmadığın
dan çıkarılmıştır. 

3. Aynı maddenin 4 ncü paragrafının ikinci satırında (ancak, geçici öğretmenlikte geçen hiz
met kazanılmış bir hak sayılmaz.) cümlesi, bir evvelki paragrafta bu haklar başarı gösteren öğret-
monlere verildiği için tekrar yazılması lüzumu görülnlediği kanaatine varıldığından maddeden 
tarh edilmiştir. 

4» Aynı maddenin beşinci paragrafının birin2i satırında (iki yıl başarısız) ibaresi yerine ara
lıksız iki yıl olduğunu belirtmek gayesiyle (iki yıl ü'îtüste başansız) ibaresi olarak tashih olun
muştur. 

Aynı paragrafın ikinci satırında (halen) keli:nesi lüaum görülmediğinden çıkarılmıştır. 
5. Tasarının ikinci ve üçüncü maddeleri ayn n kabul edilmiştir. 
Plân Komisyonuna havale edilmek üzere Yükjek Başkanlığınıza arz olunur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Niğde Tunceli Sakarya Çanakkale 

M. Altınsoy F. Ülkü Y. Ulusoy Söz hakkım mahfuzdur 
A. N. Akay 

Çankırı Denizli Erzurum Münisa 
Söz hakkım mahfuzdur R. Şenel C. Dursunoğlu N. Ağaoğlu 

K. Arar 
Muğla Sivas Ağrı 

// . Baydur A. Altay R. Polat 

M. Midisi ( a Sayısı : lût§ ) 
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 
Esas No. : 1/710, 2/708 

Karar No.: 82 

15 . ti . 1965 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunanı, «İlk 
desinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı 
Millî Eğitim Komisyonunca birleştirilen «Cumhu 
ile Denizli Milletvekili Remzi Şenel'in, kanun t 
incelerndi ve görüşüldü. 

Kanun tasarısı ve teklifleri; halen karşılananı 
lerinden başarı ile geçtikten sonra elde edilecek 

Kanun tasarısının gerekçesinden ve ilgililerin 
men ihtiyacı için fayda teinin edeceğine inanan 
müştüı*. 

iğretim ve Eğitim Kanununun geçici 2 nci mad-
<> ile aynı mahiyette olduğundan bu tasarı ile 
riyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir 
eklifi» ilgili Hükümet temsilcilerinin de iştirakiyle 

yan öğretmen ihtiyacının muayyen yetişme yer-
öğrctmenlerle tatminine matuftur. 
verdiği bilgilerden de anlaşıldığına göre öğret-
Komisyonumuz, tasarı ve teklifleri yerinde gör-

Yapılan değiştirmelerle daha uygun görülen Millî Eğitim Komisyonunun metni müzakereye 
esas alınmış ve aynen kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Ku rulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

/ . Sezgin 

Ayd:n 
0. Apaydın 

tınzad.0. bulunamadı. 
Diyarbakır 
/ / . Güldoğan 

Mardin 
E. K. Aybar 

Sözcü 
Sakarya 
N. Bayar 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

Erzincan 
H. Atabeyli 

imzada bulunamadı. 
' Mardin 
Ş. Aysan 

A. 

Trabzon 
E. Dikmen 

Kâtip 
Nevşehir 
B. Numanoğlu 

Bursa 
A. Türkel 

İstanbul 
M. Güven 

Rizo 
E. Y. Akçal 

İmzada bulunamadı 

Ankara 
M. Ete 

Çanakkale 
Ş. İnan 

İmzada bulunamadı, 
İzmir 

N.. Kür şad 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

İmzada bulunamadı. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 1015 ) 



Hükümetin teklifi 

İlköğretim ve Eğitim Kanunu
nun geçici 2 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 5 Ocak 1961 
tarihli ve 222 sayılı İlköğretim 
ve Eğitim Kanununun geçici 2 
nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Geçici madde 2. — 5 Ocak 
1961 tarihli ve 222 sayılı Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 15 yıl süre ile, 15 nci 
maddede yazılı şartları taşıyan 
öğretmen bulunmaması halin
de, en az ortaokul ve dengi 
okullar mezunu ve 18 yaşını 
tamamlamış olanlardan, açıla
cak kurslarda başarı gösteren
ler, öğrenim durumlarına göre 
kadro karşılığı ücretle geçici 
öğretmen olarak atanabilirler. 

Bunlardan en az iki yıl başa
rı ile çalışmış olanlardan, öğret
men okulu bitirme imtihanını ve
renler ile lise ve dengi okul 
mezunu bulunanlardan aralık
sız üç takvim yılı geçici öğret
menlik yaptıkları ve başarıları 
usulüne göre saptandığı anlaşı
lanlar, asil ilkokul öğretmenli
ğine geçirilirler. 

Asıl ilkokul öğretmenliğine 
geçirilen geçici öğretmenlerin, 
geçici öğretmenlikteki hizmet 
süreleri ilk terf ilerinde göz 
önüne alınır. 

Geçici öğretmenlere tatil ay
larında da ücretleri ödenir. 
Ancak, geçici öğretmenlikte 
g2çen hizmet, kazanılmış bir 
hak sayılmaz. 

Teftiş raporlarına göre, iki 
yıl başarısız olan geçici öğret
menlerle, ortaokul ve dengi 
okul mezunlarından olup halen 

— 7 — 
Millî Eğitim Komisyonunun 

değiştirişi 

İlköğretim ve Eğitim Kanunu
nun geçici 2 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 5 Ocak 1961 
tarihli ve 222 sayılı İlköğretim 
ve Eğitim Kanununun geçici 2 
.ıci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Geçici madde 2. — 5 Ocak 
1961 tarihli ve 222 sayılı Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 15 yıl süre ile, 15 nci 
•naddede yazılı şartları taşıyan 
öğretmen bulunmaması halin
de, en az ortaokul ve dengi 
okullar mezunu ve 18 yaşını 
tamamlamış olanlardan, açıl
mış ve açılacak kurslarda başa
rı gösterenler, öğrenim durum
larına göre kadro karşılığı üc
retle geçici öğretmen olarak 
atanabilirler. 

Bunlardan iki yıl başarı ile 
çalışmış olanlardan, öğretmen 
okulu bitirme imtihanını ve
renler ile lise ve dengi okul 
mezunu bulunanlardan aralık
sız üç takvim yılı geçici öğret
menlik yaptıkları ve başarıları 
usulüne göre saptandığı anlaşı
lanlar, asıl ilkokul öğretmenli
ğine geçirilirle?'. 

Asıl ilkokul öğretmenliğine 
geçirilen geçici öğretmenlerin. 
geçici öğretmenlikteki hizmet 
süreleri ilk terfilerinde göz 
Önüne alınır. 

Geçici öğretmenlere tatil ay
larında da ücretleri ödenir. 

Teftiş raporlarına göre, iki 
yıl üst üste başarısız olan geçici 
öğretmenlerle, ortaokul ve den
gi okul mezunlarından olup 
geçici öğretmen olarak çalış
makta bulunanlardan 15 yıl 

:. Meclisi ( S. Sayışı : 1015 ) 

Bütçe ve Plân Komisyonunum 
kabul ettiği metin 

İlköğretim ve Eğitim Kanunu
nun geçici 2 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millî Eğitim 
Komisyonunun değiştirişinin 1 
nci maddesi ayneft kabul edil
miştir. 
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Hükümetin teklifi 

geçici öğretmen olarak çalış-
'makta bulunanlardan 15 yıl 
içinde öğretmen okulu bitirme 
imtihanlarım veremiyenlerin 
görevlerine son verilir. 

Geçici öğretmenler, disiplin 
işleri bakımından, asıl öğret
menlere uygulanan hükümlere 
tabidirler. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

3 . 8 . 1964 

Başbakan 
t. İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

K. Satır 
Devlet Bakanı 

/. S. Omay 
Devlet Bakanı 

M. Yolaç 
Devlet Bakanı 

N. Yetkin 
Adalet Bakanı 

S. Çumralı 
Millî Savunma Bakanı 

/. Sancar 

Millî Eğitim Ko. değlgtirişi 

içinde öğretmen okulu bitirme 
imtihanlarım veremiyenlerin 
görevlerine son verilir. 

Geçici öğretmenler, disiplin 
işleri bakımından, asıl öğret
menlere uygulanan hükümlere 
tabidirler. 

MADDE 2. — Tasarının 
ikinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 
üçüncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

JÖütçe ve Ytfin K*>-

MADDE 2. — Tasarının 2 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

içişleri Bakanı 
0. Öztrak 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Maliye Bakam 
F. Melen 

Millî Eğitim Bakanı 
1. öktem 

Bayındırlık Bakanı 
A. II. Onat 

Ticaret Bakam 
F. Ulimyeli 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
K. Demir 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
M. Yüceler 

Tarım Bakanı 
T. Şahin 

Ulaştırma Bakanı 
F. Alpiskender 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
Sanayi Bakam 

M. Erten 
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

II. Oral 
Turizm ve Tanıtma Bakanı 

A. 1. Göğüs 
îmar ve îskân Bakanı 

C. Üzer 
Köy İşleri Bakanı 

it. Yurçloğlu 

..>.. »&<* 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 1015 ) 



Dönem : 1 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı 1007 
1316 doğumlu Alioğlu Sezai Sanver'e vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 

raporları (1/824) 

T. C. 
Başbakanlık 18 . 3 . 1965 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71-60/1194 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku
rulunca 15 .3 .1965 tarihinde kararlaştırılan «1316 doğumlu Alioğlu Sezai Sanver'e vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
S. H. Ürgüplü 

Başbakan 

GEREKÇE 

1316 doğumlu Alioğlu Sezai Sanver, Kurtuluş Savaşında Bursa 'havalisi Milis Teşkilâtı İstih
barat Şefi olarak ve bilâhara 5 nei Kolordu safları içinde vazife görmüş, hizmeti kumandanla-
rınca takdir edilmiş ve İstiklâl Madalyasiyle de taltif edilmiştir. 

Halen ileri yaşta ve yardıma muhtaç durumda bulunan Alioğlu Sezai Sanver'e hayatta bu
lunduğu sürece vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması amaciyle ilişik kanun tasarısı hazır
lanmıştır, 

Maliye Komisyonunun raporu 
Mület Meclisi 

Maliye Komisyonu 
Esas No. : 1/824 
Karar No. : 58 

30 . 4 . 1965 

Yüksek Başkanlığa 

1316 doğumlu Alioğlu Sezai Sanver'e vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü: 

Gerekçedeki sebepler yerinde görüldüğünden tasarı aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi geerğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Maliye Komisyonu Başkanı Sözcü 
Edirne Erzurum 

/. Ertem O. Karaca 
Sivas 

R. ÇeltekU 

Adana 
Y. Aktimur 

Ordu 
O. İV. Hazinedar 

Gaziantep 
S. Ünlü 

İmzada bulunamadı 
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Bütçe ve Plân Komisyonunun raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No: 1/824 
Karar No: 68 

9.6. 1965 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan, «1316 doğumlu Alioğlu Sezai Sanver'e vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı» ilgili Hükümet temsilcilerinin de iştirakiyle 
incelendi ve görüşüldü : 

Tasarının gerekçesinde ve ilgililerin verdiği izahata göre Komisyonumuzca da uygun görülen 
tasarı aynen kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başlkan 
Aydın 

î. Sezgin 

Ankara 
M. Ete 

tmzada (bulunamadı 

Çanakkale 
Ş. înan 

izmir 
N. Kürşad 

Mardin 
E. K. Aylar 

Sözdü 
Sakarya 

N. Bayar 

Aydın 
0. Apaydın 

Diyarbakır 
H. Güldoğan 

Kayseri 
T. Feyzioğlu 

tmzada bulunamadı 

Bize 
E. Y. Akçal 

Kâtip 
Nevşehir 

A. B. Numanoğlu 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

Erzincan 
H. Atabeyli 

Konya 
H. C. Yılmaz 

tmzada bulunamadı 

Sakarya 
M. Gürer 

tmzada bulunamadı 

Trabzon 
E. Dikmen 

Ankara 
t. Seçkin 

tmzada bulunamadı 

Bursa 
A. Türkel 

Erzurum 
A. Şenyurt 

Marag 
E. Kaplan 

tmzada bulunamadı 

Trabzon 
A. §. Ağanoglu 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 1007 ) 
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Hükümeti teklifi 

1316 doğumlu Alioğlu Sezai Sanver'e vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — İstiklâl Savaşma katılarak emsallerine nazaran üstün hizmetler gören ve halen 
yardıma muhtaç bir durumda bulunan 1316 dağumlu Alioğlu Sezai Sanver'e hayatta bulunduğu 
sürece vatani hizmet tertibinden (500) lira aylık bağlanmıştır. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür. 

Başbakan 
S. II. Ürgüplü 

Devlet Bakam 
#. inal 

Dışişleri Bakanı 

H. Işık 
Ticaret Bakanı 

M. Zeren 

Ulaştırma Bakanı 
M. San 

Trz. ve Tanıtma Bakanı 
ö. Z. Dorman 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

S. Demirci 

Adalet Bakanı 
/. Baran 

Maliye Bakam 

/. Gürsan 

Devlet Bakanı 
H. Ataman 

Millî Savunma Bakanı 
II. Dinçer 

Millî Eğitim Bakanı 

C. Bilgehan 
Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı 

F. Sükan 
Çalışma Bakam 

/. S. Çağlayangil 

îmar ve iskân Bakanı 
R. tskenderoğlu 

A. Topaloğlu 
Sanayi Bakanı 

A. N. Erdem 

15 . 3 . 1965 
Devlet Bakanı 
M. Alhnsoy 

İçişleri Bakanı 
/. H. Akdoğan 

Bayındırlık Bakanı 

O. Alp 
Tarım Bakanı 
T. Kapanlt 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
M. Turgut 

Köy İşleri Bakanı 
S. öztürk 

\>m<{ 

M. Meclisi (S. Sayısı • 1007) 



Dönem : 1 
Toplantı :4 M İ L L E T M E C L İ S İ 

Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzıaner ve 31 arkadaşının, Trabzon -
Çaykara ilçesi Maraşlı (Paçar) köyünden Kaltaban©ğlu Ahmet Yıl-
maz'a 628 sayılı Kanunla vatani hizmet tertibinden bağlanan ay
lık ücretin artırılmasına dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 

komisyonları raporlar (2 /544) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

20 . 1 . 1954 -kabul tarihli, 6228 nuımiaralı Kanununun değiştirilmesine dair kanun tasarımı
zın gerekçesi ile ilişikte sunulduğunu .saygılarımızla arz ederiz. 

Trabzon 
A. R. JJzuner 

Samsun 
F. Güven 

ArtVin 
S. Eminağaoğlu 

Amasya 
R. Arpacıoğlu 

Zonguldak 
S. Konak 

Rize 
A. H. Güner 

Konya 
V. Tanır 

Ankara 
F. N. Yıldırım 

Giresun 
A. Cüceoğlu 

Ankara 
/. îmirzalıoğlu 

Samsun 
t. Kılıç 

'Burdur 
N. Yavuzkan 

Artvin 
N. Ata 

Zonguldak 
M. A. Pestilci 

Uşak 
İ. Bulanalp 

Artvin 
8. Avcı 

Tabiî Senatör 
A. Yıldız 

Samsun 
N. Ceritoğlu 

Bolu 
K. Demir 

Konya 
/. Kabadayı 

Gümüşane 
8. Savacı 

Bingöl 
M. S. Aydar 

Erzurum 
A. Şenyurt 

Kars 
K, Güven 

15 .2 . 1963 

'Giresun 
M. K. Çilesiz 

Samsun 
F. Ceylân 

Gümüşane 
H. Bayramoğlu 

Balıkesir 
C. Kanpulat 

İstanbul 
N. öktem 

Tokat 
H. A. Dizman 

Trabzon 
E. Dikmen 

Kars 
K. Okyay 

G E R E K Ç E 

istanbul'da Beşiktaş Spor Caddesi 33 numarada ikamet etmekte bulunan Trabzon İli Çaykara 
İlçesi Maraşlı (Paçan) köyünden Kaltaban oğlu Ahmet Yılmaz'a 20 . 1 . 1954 kabul tarihli 
6228 sayılı Kanunla vatani hizmet tertibinden 100 lira aylık 'bağlanmıştı. 

Ahmet Yılmaz, halen çok yaşlı olup kendi en eğini değerlendiremediğinden üç ayda eline ge
çen 778 lira ile geçinemez durumda ve muavenete muhtaç bir vaziyettedir. İlk müracaatında 65 ya
şında olmasına rağmen fiilen çalışmak suretiyle emeğini değerlendireceğini düşünerek ayda 
100 lira talebinde bulunmuştu. Çoru'h Milletvekili Mesut Güney ve Tra'bzon Milletvekili Mustafa 
Reşit Tarakeıoğlu'nun adı geçen vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkındaki kanun 
teklifleri Millet Meclisinde görüşüldüğü zaman Ahmet Yılmaz'm mümasili şahıslara uygulanan 

S. Sayısı 1003 
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normal aylık ücretin dununda bir talepte bulunması dikkati çekmiş ve yapılan görşümelerde 
adı geçenin mütevazi bir talepte bulunduğu sabit olmuştur.' Millet Meclisi Tutanak dergisi cilt 
27 sayfa 257 - 258 de belirtildiği üzere Ahmet Yıldız kendi inisiyatifini kullanarak Ordumuza, is
tiklâl Harbimiz esnasında hayatını hiçe sayarak 2 500 tüfek, 20 sandık cephaneyi kiraladığı mo
torla teslim ettiği ve o günlerde vatanımız aleyhinde Batum'da toplanan bir komiteyi imha ettirdiği 
ve buna mümasil birçok fedakârlıkları mukabilinde hiçbir gûna maddi talebi olmadığı, Ah
met Yılmaz'ın zamanında ibraz eylediği vesaikle sabit 'olmuştur. 

Terti'bedilen 100 lira aylık ücretin artırılması maksat ve gayesiyle değiştirilmesini teklif ey
lediğimiz 6228 sayılı Kanunun gerekçesini burada tekrar etmekle beraber aynen katıldığımızı be
yan eylemek isteriz. Çalışamaz bir durumda 75 yaşını idrak etmiş bulunan Ahmet Yılmaz'ın eşi 
ile birlikte içinde bulunduğu geçim sıkıntısı ve sefaletten kurtarılmaları için bir zamanlar bütün 
varlığını ve imkânlarını seferber ederek hayatını tehlikeye koymak suretiyle vatanımızın kur
tarılmasında büyük fedakârlıkları sabit olan ve her vesileyle Millî Kurtuluş Bayramlarına işti
rak eylemeyi kutsî bir vazife sayan bu millî kahramanımıza milletçe lâyık olduğu şefkatin senbo-
lik bir ifadesi olan ve mümasili şahıslarda uygulanan ayda 500 lira ücret verilmesini tazannıun 
eden işbu kanun teklifini sunmuş bulunmaktayız. 

Maliye Komisyonunun raporu 

Millet Merisi 
Maliye Komisyonu 27 . 2 . 1964 
Esas No. : 2/544 
Karra No. : 78 

Yüksek Başkanlığa 

Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner ve 31 arkadaşının, Trabzon - Çaykara ilçesi Maraşlı 
(Paçan) köyünden Kaltabanoğlu Ahmet Yılmaz'a 6228 sayılı Kanunla vatani hizmet tertibinden 
bağlanan aylık ücretin artırılmasına dair kanun teklifi, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle 
görüşüldü: 

Ahmet Yılmaz'a 6228 sayılı Kanunla 100 lira aylık bağlanmış ve halen 297 lira almaktadır. 
Bu artış teklifi kabul edildiği takdirde vatani hizmet tertibinden eskiden bağlanan aylıkların 
500 liraya çıkarılmasına yol açacağı, bütçeye tahmil edeceği malî yük de nazara alınarak teklifin 
reddine, Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Başkanlık makamına takdimen karar ve
rildi. 
Maliye Komisyonu Başkanı Sözcü Kâtip Adana 

Muş Erzurum Ağrı v A. Topaloğlu 
8. Mutlu G. Karaca N. Güngör 

Adana Amasya Aydın Ordu 
Y. Aktimur M. K. Karan N. Müren O, N, Hazinedar 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 1003 ) 
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Bütçe Plân Komisyonunun raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No: 2/544 
Karar No: 62 

9.6. 1965 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan, «Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner ve 31 arkadaşı
nın, Trabzon - Çaykara ilçesi Maraşlı (Paçan) köyünden Kaltabanoğlu Ahmet Yılmaz'a 6228 sayılı 
Kanunla vatani hizmet tertibinden bağlanan aylık ücretin artırılmasına dair kanun teklifi» ilgili 
Hükümet temsilcilerinin de iştirakiyle incelendi ve görüşüldü : 

6228 sayılı Kanunla vatani hizmet tertibinden 100 lira aylık bağlanmış ve halen zamlarla 297 
lira almakta olduğu anlaşılmaktadır. 

Dosya meyanmda mevcut İstanbul Valiliğinin 20 . 2 . 1964 tarih 981/1570 sayılı yazılarında; 
adı geçenin menkul ve gayrimenkul eşyaya sahibolmadıgı üç ayda 788,87 lira almakta olduğu ve 
bugünkü hayat seviyesine göre bu para ile geçincmiyeceğinden ayda 900 lira maaş bağlandığı tak
dirde yaşayış tarzının iyileşeceği belirtilmektedir. 

Millet Meclisi Tutanak Dergisi cilt 27 sayfa 257 - 258 de belirtildiği üzere Ahmet Yılmaz ken
di inisiyatifini kullanarak ordumuza istiklâl Harbimiz esnasında hayatını hiçe sayarak Rusya'dan 
temin eylediği 2 500 tüfek, 20 sandık cephaneyi kiraladığı motorlarla teslim ettiği ve o günlerdo 
vatanımız aleyhinde Batum'da toplanan bir komiteyi imha ettirdiği ve buna mümasil birçok feda
kârlıkları mukabilinde hiçbir maddi talebi olmadığı Ahmet Yılmaz'm zamanında ibraz eylediği ve
saikle sabit olmuştur. 

Halen 76 yaşında bulunan, çeşitli bölgelerdeki kurtuluş günlerine üniformasiyle millî bir kahra
man olarak katılan Ahmet Yılmaz'in aylık ücretinin 500 liraya iblâğını tazammun .eden kanun tek
lifi Komisyonumuzca da uygun görülmüş, kanun teklifinin başlığındaki, «Aylık ücretin» tâbiri ye
rine, «aylığın» kelimesi konarak değiştirilmiş ve maddeler ise aynen kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Aydın Sakarya Nevşehir 

/, Sezgin N. Bayar A. B. Numanoğlu 
Ankara 

î. Seçkin 
tmzada bulunamadı 

Ankara 
M. Eto 

tmzada bulunamadı 
Çanakkalo 
§. înan 

İzmir 
N. Kürşad 

Mardin 
E. K. Aybar 

Aydın 
O. Apaydın 

Diyarbakır 
//. Güldoğan 

Kayseri 
T. Feyzioğlu 

İmzada bulunamadı 

Rizo 
E. Y. Akçal 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

Erzincan 
H. Atabeyli 

Konya 
H. C. Yılmaz 

İmzada bulunamadı 

Sakarya 
M. Crürer 

İmzada bulunamadı 

Bursa 
A. Türkel 

Erzurum 
A. Şenyurt 

Maraş 
E. Kaplan 

İmzada bulunamadı 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Trabzon 
E. Dikmen 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 1003 ) 
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Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner ve 31 
arkadaşının teklifi 

Trabzon - Çaykara ilçesi Maraşlı (Paçan) kö
yünden Kaltdbanoğlu Ahmet Yılmaz'a 6228 sa
yılı Kanunla vatani hizmet tertibinden bağlanan 
aylık ücretin artırılmasına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 6228 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Çaykara ilçesinin Maraşlı (Paçan) köyün-
den Kaltabanoğlu Ahmet Yılmaz'a vatani hiz
met tertibinden ayda 500 lira aylık bağlanmış
tır. 

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

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Mali
ye Bakanı yürütür. 

4 — 
Bütçe Plân Komisyonunun değiştirişi 

Trabzon - Çaykara ilçesi Maraşlı (Paçan) kö
yünden Kaltabanoğlu Ahmet Yılmaz'a 6228 sa
yılı Kanunla vatani hizmet tertibinden bağlanan 

aylığın artırılmasına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 nei maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ucü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 1003 ) 



Toplantı :4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

1315 doğumlu Mustafaoğlu Besim Yorulmaz'a vatani hizmet terti
binden aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân 

komisyonları raporları (1/682) 

T. C. 
Başbakanlık 17 . 4 . 1964 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Say% : 71-2267/1331 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 
Kurulunca 11 . 4 . 1964 tarihinde kararlaştırılan «1315 doğumlu Mustafıaoğlu Besim Yorulmaz'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak su
nulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim, 
îsmet İnönü 

Başbakan 

GEREKÇE 

1315 doğumlu Mustafaoğlu Besim Yorulmaz Balkan Harbine katılmış ve Birinci Cihan Sav& 
şında 46 ncı ve 5 nci tümenlerde Irak Cephesi savaşlarına katılarak başından ve bacağından ya
ralanmıştır. Daha sonra Millî Mücadeleye katılarak Garp Cephesinin teşkilinde önce Geyve mın
tıkasında büyük hizmetler gören Yalıya Kaptan ve Kara Arslan Milis kuvvetlerimizde üstün ya
rarlıklar göstermiştir. 

Millî Mübadelede yaptığı üstün hizmetler Harb Tarihi kayıtları ve. o zamanki en yetkili komu
tanların yazılariyle sabit olmuştur. 

Halen ileri yaşta, yaralı ve yardıma muhtaç Mustafaoğlu Besim Yorulmaz'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanması için bu kanun tasarısı hazırlansmıgtır. 

Maliye Komisyonunun raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 14 . 7 , 1964 

Esas No. 1/682 
Karar No. 105 

Yüksek Başkanlığa 

«1316 doğuraalkt Mustoatfaoğluı Besim Yorulmaz'a -vatani Ihiızmiet tertibinden ayüılk bağlanımiası-
ma <dadir klanumi tasarısı» ilgili Balkanlı/k temsicilerinık)] iştirakiyle ıgörüışülldü. 

Gerekçede arz ve izah edilen hususlar komisyonumuzca da muvafık görülerek tasarı aynen 
kabul edilmiştir. 
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Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Maliye Komisyonu Başkanı 
Muş 

8. Mutki 

Sözcü 
Erzurum 
0. Karaca 

Adana 
Y. Aktimur 

Kâtip 
Ağrı 

N. Güngör 
İmzada bulunan 

Gümüşane 
N. Küçüker 

Adana 
A. Topaloğlu 

Bütçe Plân Komisyonunun raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No: 1/682 
Karar No: 60 

9.6. 1965 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan, 1315 dioğumlu Mustafaoğlu Besim Yorulmaz'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı ilgili Hükümet temsilcilerinin de iştira
kiyle incelendi ve görüşüldü : 

Tasarının gerekçesine ve ilgililerin verdiği izahata göre adı geçen şaihsa ayda 350 lira aylık bağ
lanması uygun görülmüş ve tasarı aynen kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

(Başkan 
Aydın 

î. Sezgin 

Ankara 
M. Ete 

imzada bulunamadı 
Çanakkale 
Ş. İnan 

İzmir 
N. Kürşad 

Mardin 
E. K. Aybar 

Söızcü 
Sakarya 

N. Boyar 

Aydın 
0. Apaydın 

Diyarbakır 
H. Oüldoğan 

Kayseri 
T. Peyzioğlu 

imzada bulunamadı 

Bize 
E. Y. Akçal 

Kâtip 
Nevşehir 

A. B. Numanoğlu 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

Erzincan 
H. Atabeyli 

Konya 
H. C. Yılmam 

imzada bulunamadı 

Sakarya 
M. Oiirer 

imzada bulunamadı 

Trabzon 
E. Dikmen 

Ankara 
I. Seçkin 

İmzada bulunamadı 
Bursa 

A. Türkel 

Erzurum 
A. Şenyurt 

Maraş 
E. Kaplan 

İmzada bulunamadı 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 998 ) 
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Hükümetin teklifi 

1315 doğumlu Mustafaoğlu Besim Yorulmaz'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — Balkan, Birinci Dünya ve istiklâl savaşlarına katılarak emsallerine göre üstün 
hizmetler ifa eden ve halen yardıma muhtaç durumda bulunan 1315 doğumlu Mustafa oğlu Besim 
Yorulmaz'a hayatta bulunduğu sürece, vatani hizmet tertibinden (350) lira aylık bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihini taki beden ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür. 

Başbakan 
î. İnönü 

Devlet Bakanı 
N. Yetkin 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

K. Satır 

Adalet Bakanı 
S. Çumralı 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Devlet Bakanı 
/. S. Omay 

Millî Savunma Bakam 
1. Sancar 

Millî Eğitim Bakanı 
/. öktem 

11 . 4 . 1964 

Devlet Bakanı 
M. Yolaç 

İçişleri Bakanı 
ö. Öztrak 

Bayındırlık Bakanı 
A. II. Onat 

Ticaret Bakanı 
F. tslimyeli 

Ulaştırma Bakanı 
F. Alpiskender 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
K. Demir M. Yüceler T. Şahin 

Çalışma Bakanı 
B. Eecevit 

Sanayi Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
M. Erten H. Oral 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
A. î. Göğüs 

İmar ve İskân Bakanı 
C. Üzer 

Köy İşleri Bakanı 
L. Yurdoğlu 

mm+> 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 998 ) 



Dönem : 1 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Maraş Milletvekili Enver Kaplan'm, Mehmedoğlu 1308 doğumlu 
Murat eşi Arife Kozok'a vatani hizmet tertibinden maaş bağ
lanması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 

raporları (2 /647) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Birinci Cihan Harbi ve Millî Mücadele kahramanı (Aziziye) Pınarbaşı kazasının Kılıç Mehmet 
köyünden, Mehmetoğlu Murat eşi Arife Kozok'a vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkın
daki kanun teklifi ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur, 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim, 
20 . 1 .1964 

Maraş Milletvekili 
Enver Kaplan 

G E R E K Ç E 

Halen İstanbul Kandilli'de oturmakta olan Arife Bozok'un eşi Aziziye kazasının Kılıç Mehmet kö
yünden Mehmetoğlu, 1308 doğumlu Murat merhum, 1 nci Cihan Harbinde er olarak askere gitmiş 
Kafkas Cephesine sevk edilmiş, orada savuş rütbesini kazanmıştır. 

Murat Çavuş, Kafkas Cephesinde bir Rus Generali ile maiyetini esir alıp o bölgenin Kolordu Ku
mandanı Yusuf Paşaya teslim etmiş fakat; kendisi de bu esnada kılıçla başından yaralanmıştır. Mu
rat Çavuş, bu hizmetine karşılık olarak, ihtiyat zabitliğine ve harekât sonuna kadar bu rütbe ile 
Kafkas Cephesinde kalmıştır. 

Merhum, Kafkas harekâtından sonra sırası ile Kars ve Kozan Jandarma Kumandanlıkları yap
mıştır. 

Kozan'da Jandarma Kumandanlığı yapışı, Adana havalisinin Fransız işgalinde bulunduğu zama
na rashyan merhum, bu işgal esnasında Kozan'da ermenilerin elinde rehine olarak mahsur tutulan 
700 - 800 kadar vatandaşımızı esaretten kurtarmıştır. (Bu hâdiseye dair vesika eklidir.) 

Yine bu Jandarma Kumandanlığı esnasında Kozan'da esir bulunan Ali Saip ve Ali Sadi Beyleri, 
tebdili kıyafet ettirerek Ermenilerin elinden kurtarmıştır. Bu hizmetine mukabil de kendisine kır
mızı şeritli İstiklâl Madalyası verilmiştir. (Bu hâdiseye ait vesika da eklidir.) 

Vatani hizmet esnasında yaptığı yararlıklar, elde ettiği başarılar, okuma, yazma bilmediği halde 
askerlikte eriştiği rütbeler ve kazandığı madalyalar kısaca yukarıda özetlenen Murat merhumun ha
yatta kalan tek varlığı eşi Arife Kozok'tur. 

Arife Kozok halen İstanbul, Kandilli'de Arap Paşa Köşkü denilen fakat; aslında mezarlık içinde 
kalmış harabe bir binada oturmaktadır. Yapayalnızdır; 63 yaşındadır. Babasından yetim maaşı 
olarak aldığı 50 liradan başka hiçbir geliri ve hayatta hiçbir kimsesi yoktur. Kimseden en ufak bir 
yardım ümidi olmadan; aylık sadece 50 lira ile, ömrünün en çok ihtimam istiyen çağını geçirmekte
dir. 

Vatan ve milletine karşı vazifesini bihakkin yapmış bulunan, o cepheden bu cepheye, bu karakol
dan o karakola vazife aşkı ile koşan bir insanın hayattaki tek varlığı olan karısı dün, cepheden ölüm 
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haberi beklerken, o büyük tehlikeyi zararsız olarak atlatabilmişti. Fakat; bugün, kendi ölümünün 
mücdelenmesinıi bekliyor; can ve gönülden. Zira sefildir, perişandır, açtır, ölüm onun için en 
büyük kurtarıcıdır. 

îşin öbür yönü daha da acıdır: 
Dün cephede vatanı için çalışırken gerideki karısını düşünen merhum Murat Bey, bugün de ebedî 

istirahatgâhmda yine karısını düşünüyor. Ama; içi ezilerek, vatanında bıraktığı tek varlığı karısının 
durumu karşısında insanlığın nasıl bigâne kalabildiğine hayret ederek ve çaresizlik içinde... 

Merhumun hayattaki tek varlığı olan karısı Arife Kozok'a ölünceye kadar bağlanacak vatani 
hizmet maaşı bir yandan bir kahramanın hayatta tek başına kalmış ve sefalet çeken karısını kurtar
mak hem de merhum kahramanın ruhunu şâdetmek bakımlarınca hakiki vazife olacaktır. 

Vatan ve milleti için cansiperane çalıştığı ekli vesikalardan da anlaşılacak olan Merhumun eşine 
sair emsaller gibi vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmasının asgari bir vatan b<™cu olduğuna 
inanarak bu teklifin kabulünü arz ve istirham ederim. 

Maliye Komisyonunun raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu ' 12 . 3 . 1964 
Esas No. : 2/647 
Karar No. : 84 

Yüksek Başkanlığa 

Maraş Milletvekili Enver Kaplan'm, Menine ctoğlu 1.308 doğumlu Murat eşi Arife Kozok'a 
vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmanı hakkındaki kanun teklifi, ilgili Bakanlık temsilcile
rinin iştirakiyle görüşüldü: 

Vatani 'hizmet tertibinden maaş, savaşlarda eşitlerinden üstün fevkalâde hizmetlerde bulun
dukları harb tarihi kayıtlariyle sabit olanlara verileceği birinci şart olduğuna, 1308 doğumlu 
Murat'ın harb tarihi kayıtlarında ismine raslanmadiği dosya arasında mevcut 4 . 3 . 1964 tarih 
ve 1610 - 23-64 sayılı yazılariyle bildirildiğine göre, teklifin reddine, Plân Komisyonuna tevdi 
buyurulmak üzere Başkanlık makarama takdimine karar verildi. 

Maliye Komisyonu Başkanı 
ve bu rapor sözcüsü Başkanvckili 

Muş Kütahya Adana Amasya 
8. Mutlu S. Tosbi Y. Aktimur M. K. Karan 

fnızda bulunamadı. 
Sivas Kütahya 

R. Çeltekli A. Evlek 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 997 ) 



— 3 — 
Btttçe ve Plân Komisyonunun raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. 2/647 
Karar No. 64 

9.6. İ965 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

'Komisyonumuza havale edilmiş bulunan, «Maraş Milletvekili Enver Kaplan'ın, Mehmedioğlu 1308 
doğumlu Murat eşi Arife Ko^ok'a vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkında kanun tek
lifi» ilgili Hükümet temsilcilerinin da iştirakiyle incelendi ve görüşüldü : 

Tafsilâtı kanun teklifinin gerekçesinde mufassalan izah edildiği üzere adı geçen şahsın emsaline 
nazaran üstlün hizmette bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Her ne kadar Maliye Komisyonu raporunda vatani hizmet tertibinden maaş bağlanacakların fev 
kalâde hizmetlerinin harb tarihi kayıtlariyle sabit bulunmasının birinci şart olduğu bu sebeple tek
lifin reddedildiği belirtilmekte ise de, Millî Savunma Bakanlığı temsilcileri bilânara evrakla tesbit 
edilmiş yararlıkların da harb tarihi kayıtlarına geçmemiş olsa bile muteber sayıldığını Komisyonu 
muzda gerek şifahi ve gerekse yazılı şekilde beyan ettikleri vâkıdır, 

Bunun gerekçesi, zamanında canı ile, dişi ile çalışan kahramanların bir gün geçimden âciz du
ruma düşeceklerini bilmemeleri ve zamanında müracaat ederek isimlerini Harb Tarihine kaydettir
memiş oluşlarıdır. 

Bu sebeple, bilâhara tevsik olunan ve dosyada ıbulunan evraklarla emsaline nazaran üstün ba
şarı gösterdiği anlaşılan mezkûr kişinin kansına maaş bağlanması uygun görülmüş ancak; sosyal 
durumu dikkate alınarak ayda 350 liranın bağlanması yeterli sayılmış, kanun metninin teferruatı 
da fazla olduğundan teamüle uygun şekilde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

î. Sezgin 

Ankara 
M. Ete 

tmzada bulunamadı 

Çanakkale 
Ş. înan 

İzmir 
If. Kürsad 

Mardin 
#. K. Aybar 

Söacıü 
Sakarya 

N. Boyar 

Aydın 
0. Apaydın 

Diyarbakır 
H. GüUoğan 

Kayseri 
T. Feyzioğlu 

Kâtip 
Nevşehir 

A. B. Numanoğlu 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

Erzincan 
H. AtabeyU 

Konya 
H. C. Yılmas 

îmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 

Bize 
E. Y. Ahçal 

Sakarya 
M. Gürer 

imzada bulunamadı 
Trahom 

E. Dikmen 

Ankara 
t. Seçkin 

îmiada bulunamadı 
Bursa 

A. Türfcel 

Erzurum 
A. Şenyurt 

Maraş 
E. Kaplan 

tmzada bulunamadı 

Trabzon 
A Ş. Ağanoğlu 

M. Meclisi (B. Sayısı: 907) 



Maraş Milletvekili Enver Kaplan'in teklifi 

Mehmetoğlu 1308 doğumlu Murat Eşi Arife 
Kozok'a vatani hizmet tertibinden maaş 

Bağlanması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Birinci Cihan Harbinde Kaf
kas Cephesinde, er olarak iştirak ettikten sonra 
gösterdiği yararlık ve kahramanlıkların muka
bili subaylık rütbesine yükselen, Aziziye'nin 
Kılıç Mehmet Köyünden Mehnietoğilu 1308 
doğumlu, Murat. merhumun bayattaki tok var
lığı olan Arife Kozok'a hayatta bulunduğu müd
detçe vatani hizmet tertibinden ayda (500) li
ra maaş 'bağlanmıştır. 

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

MADDE -I — Bu Kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun değiştirip 

Mehmetoğlu 1308 doğumlu Murat eşi Arife 
Kozok'a vatani hizmet tertibinden maaş 

bağlanması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Birinci Cihan Harbinde, em
saline nazaran üstün başarı gösteren, Aziziye'
nin Kılıç, Mehmet Köyünden Mehmetoğlu 1308 
doğumlu ölü Murat eşi Arife Kozok'a hayatta 
bulunduğu müddetçe vatani hizmet tertibinden 
ayda (350) lira maaş bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

M. Meclisi . ( S. Sayısı : 997 ) 



bonem : i 
Toplantı :4 M l L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 

Yurt dışında vatan için üstün hizmetleri geçmiş bulunan Hasanoğlu 
Salim Kundak'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları (1 /699) 

T. C. 
Başbakanlık 16 . 5 . 1964 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 2272/1694 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 
Kurulunca 13 . 5 . 1964 tarihinde kararlaştırılan «Yurt dışında Vatan için üstün hizmetleri geç
miş bulunan Hasanoğlu Salim Kundak'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun 
tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunul muştur. 

Gereğinin yaplimasını rica ederim. 
İsmet İnönü 

Başbakan 

GEREKÇE 

1921 ylnndan 1950 yılma kadar 29 yıl Orta - Doğu'da memleketimiz hesabına birçok yararlı 
hizmetlerde bulunan ve bu çalışmaları sırasında Suriye'de Fransızlar tarafından müteaddit 
defalar takibat ve sürgüne tabi tutulan ve 1950 yılında tevkif edileceğini anlayınca bütün eş
yalarını, kıymetleriınd bırakarak yurdumuza sığman Hasanoğlu Salim Kundak'a bu hizmetlerine 
karşılık vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması uygun görülmüştür. 

Bu hususta Maliye Bakanlığı da emsallerine göre olağanüstü bir hizmeti geçmişse aylık bağ
lanmasında mahzur görülmediğini bildirmiştir. 

Bu durum karşısında; çok yaşlı ve çalışma gücünü kayebtmiş ve görme hassası çok azalan ve 
muhtaç durumda bulunan ve hiçbir yerden geliri olmıyan adı geçene yaşadığı sürece vatani hizmet 
tertibinden (350) lira aylık bağlanması için bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Maliye Komisyonunun raporu 
Millet Meclisi 

Maliye Komisyonu 1.4 . 7 . 1964 
Esas No. : 1/699 
Kara No. : 104 

Yüksek Başkanlığa 

«Yurt dışında vatan için üstün hizmetleri geçmiş bulunan Hasanoğlu Salim Kundak'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı» ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle 
görüşüldü : 

996 



Gerekçede arz ve izah edilen hususlar Komisyonumuzca da muvafık görülerek tasarı aynen kabul 
edilmiştir. 

Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Maliye Komisyonu Başkanı Sözcü 
Muş Erzurum 

S. Mutlu G. Karaca 

Adana 
Y. Aktimur 

Kâtip 
Ağrı 

N. Güngör 
İmzada bulunamadı 

Gümüşane 
N. Küçüker 

Adana 
A. Topaloâlu 

Bütçe Plân Komisyonunun raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe Pimi Komisyonu 
Esas No. 1/699 

Karar No. 66 

9 . 6 . 1965 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan, «Yurt dışında vatan için üstün hizmetleri geçmiş bulu 
nan ITasanoğlu Salim Kundak'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı» 
ilgili Hükümet temsilcilerinin de iştirakiyle incelendi ve görüşüldü : 

Tafsilâtı tasarının gerekçesinde belirtildiği üzere adı geçen şahsa vatani hizmetten 350 lira aylık 
bağlanmasına dair tasarı Komisyonumuzca da uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

(Başkan 
Aydın 

1. Sezgin 

Ankara 
M. Ete 

zada bulunamadı 
Çanakkale 
§. İnan 

İzmir 
N. Kür şad 

Mardin 
E. K. Aybar 

Sözcü 
Sakarya 

N. Bayar 

Aydın 
0. Apaydın 

Diyarbakır 
H. Güldoğan 

Kayseri 
T. Feyzioğlu 

îmzada bulunamadı 

Rize 
E. Y. Akçal 

Kâtip 
Nevşehir 

A. B. Numanoğlu 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

Erzincan 
H. Atabeyli 

Konya 
H. C. Yılmaz 

îmzada bulunamadı 

Sakarya 
M. Gürer 

imzada fbulunamadı 
Trabzon 

E. Dikmen 

Ankara 
I. Seçkin 

îmzada bulunamadı 
Bursa 

A. Türkel 

Erzurum 
A. Şenyurt 

Maraş 
E. Kaplan 

îmzada bulunamadı 

Trabzon 
A. Ş. Ağamoğlu 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 996 ) 
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Hükümetin Teklifi 

Yurt dışında vatan için üstün hizmetleri geçmiş bulunan Hasanoğlu Salim Kundak'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Yurt dışında vatan için üstün hizmetleri geçmiş bulunan ve halen yardıma muh
taç durumda olan 1315 doğumlu Hasanoğlu Salim Kundak'a yaşadığı sürece vatani hizmet tertibin
den 350 lira aylık bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımını takibeden ay başında yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür. 

Başbakan 
1. İnönü 

Devlet Bakanı 
N. Yetkin 

• Dışişleri Bakan V. 
K. Satır 

er ç r .•? - » - ' 

Ticaret Bakanı 
F. Islimyeli 

Ulaştırma Bakanı 
F. Aljnskender 

Devlet Bakanı ve 
Başib. Yardımcısı 

K. Satır 

Adalet Bakanı 
S. Çumralı 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Sa. ve Sos. Y. Bakanı 
K. Demir 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı 
î. S. Omay 

Millî Savunma Bakanı 
/ . Sancar 

Millî Eğitim Bakanı 
/. Öktem 

Güm. ve Tekel Bakanı 
M. Yüceler 

13 . 5 .1964 

Devlet Bakanı 
M. Yolaç 

içişleri Bakam 
O. öztrak 

Bayındırlık Bakanı 
A. H. Onat 

Tarım Bakanı 
T. Şahin 

Sanayi Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
M. Erten H. Oral 

Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar ve iskân Bakanı Köy işleri Bakanı V. 
A. î. Göğüs S. Kutlay N. Yetkin 

M. Meclisi ( S. Öayısı : 9ÖÖ ) 



Dönem : 1 
Toplantı :4 M t L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir ve Niğde Milletvekili Mehmet 
Altınsoy'un, Tahsinoğlu Nuri Yeniay'ın kızı Munise Yeniay'a vatani 
hizmet tertibinden maaş bağlanmasına dair kanun teklifi ve Maliye 

ve Plân komisyonları raporları (2 /509) 

30 . 5 . 1963 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tahsinoğlu Nuri Yeniay'ın kızı Munise Yeniay'a vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmasına 
dai r kanun teklifi ve gerekçesi ile Yozgat Asliye Hukuik Hâkimliğinin 25.12.1962 gün ve esas 962/63 
ve karar 962/677 sayılı ilâmı ilişik olarak sunulmuştur. 

(içreğine müsaadelerini saygılarımızla rica ederiz. 

Yozgat Milletvekili Niğde Milletvekili 
Mustafa Kepir Mehmet Altınsoy 

•GEREKÇE 

Yozgat Vilâyeti nüfusuna kayıtlı Tahsinoğlu Nuri Yeniay'm 1336 senesinde vatani hizmet gör
düğü sırada kaybulbeti tahakkuk etmiştir. Bu sebeple 15.7.1960 gün ve 22 sayılı Kanunla Nuri Ye
niay'm geride bıraktığı bakıma mulhtaç aile efradından olan kanısı Sariye ve kızı Fethiye Yeniay'a 
(200) ikiyüzer lira aylık maaş bağlanmıştır. 

Nuri Yeniay'm kızı olup mezkûr kanunun kabulü tarihinde evli bulunması sebebiyle maaş bağ
lanmasına lüzum hâsıl olmıyan Munise Yeniay bu kere Yozgat Asliye Hukuk Hâkimliğinin 
.25.12.1962 gün ve esas 962/63 ve karar 962/677 sayılı ilâmı ile 'kocasından boşanmıştır. 

Munise'nin boşanma selbebi kocasının kendisine bakmadığı yolunda olup sübûta ermiştir. Halen 
kimsesiz, yardımsız ve balama muhtaç durumdadır. Yukarda zikredilen 22 sayılı Kanunla annesi ve 
kız kardeşine tanınmış olan hak ve gösterilen atıfet Munise için de aynı esbabı mucibe ile bir za-
rurdti vicdaniye olduğu kanaatindeyiz. 

Yüce Meclisin Hidematı Vataniye tertibinden bağlıyacağı yardımın kanını vatan uğrunda feda 
etmiş <bir kimsenin himayeden mahrum kalmış dul ve yaşlı evlâdını kurtarmaya medar olacağı (beda-
hattir. Mâruz gerekçe ile 22 sayılı Kanunun tedvinine esas olan gerekçenin de nazarı itibara alın
ması suretiyle Nuri Yeniay'm kansı Sariye ve kızı Fethiye Yeniay'a olduğu gibi ve aynı miktar ay
lık maaşın Vatani Hizmet tertibinden diğer kızı Munise Yeniay'a da 'bağlanmasının hakkaniyete 
uygun olacağı kanaatiyle işbu kanun teklif edilmiştir. 
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— 2 — 
Maliye Komisyonunun raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 24 . 2 . 1964 

Esas No : 2/509 
Karar No : 70 

Yüksek Başkanlığa 

Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir ve Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy'un, Talhsinoğlu Nuri 
Yeniayın kızı Munise Yeniay'a vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmasına dair kanun teklifi, İT— 
.«»•ili 'bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle görüşüldü : 

Tahsinoğlu Nuri Yeniay'm Ibakıma muhtaç aile efradından karısı Şaziye ve kızı Fethiye Yeni-
ay'a 22 sayılı Kanunla maaş bağlanmış, bu kanunun kabulünde diğer kızı Munise evli bulundu
ğundan maaş tahsisin den istifade edememiştir. 

Munise Yeniay, Yozıgat Asliye Hukuk Hâkimliğinin 25.'12.1.962 ıgiin ve esas 962/63 ve karar 
962/677 sayılı ilâmı ile kocasından boşandığı dosya arasında mevcut tasdikli ilâm örneğinden anla
şılmıştır. 

Munise Yeniay'm malî durumunun bozuk olduğu, bakacak kimsesinin bulunmadığı, 'hor hangi bir 
işte çalışamadığı, yardıma muhtaç kişilerden olduğu Yozgat Valiliğinin 25.1.1964 tarih ve 8-105 sa
yılı yazılarına bağlı belgelerden öğren ilan iştir. 

Bu duruma göre gerekçe Komisıyonumuzca da benimsenmiş, Nuri Yeni ay'in aile efradından ka
rısı ile kızı Fethiye'ye balen aylık (270) lira ödendiğine göre aynı vaısıfta bulunan diğer kızı Munise 
Yeniay'a da vatani hizmet tertibimden ('270) lira aylık bağlanması ikilik yaratılmamaısı bakımından 
uygun görülerek kanun teklifinin 1 nci maddesindeki (200) rakamı (270 ikiyüzyetmiş) lira olarak 
düzeltilmek suretiyle kabulüne, Plân Komisyonuna tedvi Ibuyurulmak üzere Başkanlık Makamına tak
dimine karar verildi. 

Maliye Komisyonu 
Başkanı KSÖZ,CÜ Kâtip 

Muş Erzurum Ağrı' Adana 
S. Mutlu O. Karaca N. Güngör Y. Aktimıır 

îmzada bulunamadı 
Amasya Aydın 

M. K. Karan N. Müren 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 994 ) 
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Bütçe ve Plân Komisyonunun raporu 

Mület Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No : 2/509 
Karar No : 61 

9 . 6 . 1965 

Millet Meclisi! Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan, «Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir ve Niğde Milletve
kili Melhmet ATtınsoy'un, Tah'sinoğlu Nuri Yeniay'm kızı Munise Yeni ay'a vatani hizmet tertibinden 
maaş başlanmasına mlütedair kanun teklifi» ilgili Ilükümdt temsilcilerinin d'c iştirakiyle incelendi 
ve görüşüldü. 

Şehit Nuri Yeniay'in bakıma muhtaç aile fertlerinden karısı Şaziye ve kızı Fethiye Yeniay'a 22 
sayılı 'Kanunla maaş bağlanmıştır. 

22 sayılı Kanunun kabulü ösnasmda Munise evli bulunmakta idi. Ancak 25.12.1962 gün ve esas 
962/63 karar 962/677 sayılı Yozıgat Asliye Hukuk Hâkimliğinin dosyada mübrez ilâmı ile kocasın
dan boşanmıştır. 

Munise Yeniay'm malî durumunun bozuk olduğu her hangi bir işte çalışmadığı ve bakacak kim
sesinin de bulunmadığı hususu Yozıgat Valiliğinin 25.1.1964 tarih ve 8-105 sayılı yazısandan anla
şılmıştır. 

Kanun teklifinde Maliye Komisyonunun yaptığı değişiklik de uygun görüldüğünden bu metin 
müzakereye esas alınarak aynen kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve O en el Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Başkan 
Aydın 

î. Sezgin 

Ankara 
M. Ete 

imzada bulunamadı 
Çanakkale 
Ş. İnan 

İzmir 
N. Kürşad 

Mardin 
E. K. Aybm* 

Sözcü 
Sakarya 

N. Bay ar 

Aydın 
0. Apaydın 

Diyarbakır 
H. Güldoğan 

Kayseri 
T. Feyziloğlıı 

İmzada bulunamadı 

Rize 
E. Y. Akçal 

Kâtip 
Nevşehir 

A. B. Numanoğlu 

(Balıkesir 
A. A. Bolak 

Erzincan 
/ / . Atabeyli 

Konya 
H. C. Yılmaz 

imzada bulunamadı 

Sakarya 
M. Gürer 

imzada bulunamadı 
Trabzon 

E. Dikmen 

Ankara 
1. Seçkin 

imzada bulunamadı 
Bursa 

A. Tür kel 

Erzurum 
A. Şenyurt 

Maraş 
E. Kaplan 

İmzada bulunamadı 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 994 ) 



Yozgat Milletvekili Mustafa 
Kepir ve Niğde Milletvekili 

Mehmet Altmsoy'un teklifi 

Tahsinoğlu Nuri Yeniay'in kızı 
Munise Yeniay'a vatani hizmet 
tertibinden maaş bağlanmasına 

dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Vatani hizmet 
yapmakta iken gaybubeti ta
hakkuk eden Tahsinoğlu Nuri 
Yeniay'm kızı Munise Yeniay'a 
dul kaldığı müddetçe vatani 
hizmet tertibinden (200) iki-
yiiz lira aylık maaş tahsis edil
miştir. 

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

MADDE 3. — Un kanun hü
kümlerini Maliye Bakanı yü
rütür. 

— 4 — 
Maliye Komisyonunun 

değiştirişi 

Tahsinoğlu Nuri Yeniay'm kızı 
Munise Yeniay'a vatani hizmet 
tertibinden maaş bağlanmasına 

dair Kanun 

MADDE 1. — Vatani hizmet 
yapmakta iken gaybubeti ta
hakkuk eden Tahsinoğlu Nuri 
Yeniay'm kızı Munise Yeniay'a 
dul kaldığı müddetçe vatani 
hizmet tertibinden (270) iki-
yüzyetmiş lira aylık maaş tah
sis edilmiştir. 

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

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

• ' •%•** • • 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Tahsinoğlu Nuri Yeniay'ın kızı 
Munise Yeniay'a vatani hizmet 
tertibinden maaş bağlanmasına 

dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Maliye Ko
misyonunun değiştirişinin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

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

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

mmm 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 994 ) 



Dönem : 1 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nm, Erzurumlu Mehmet Ka
lıpçıoğlu Kemal Kalıpçıoğlu'na vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 

raporları (2 /625) 

18 . 12 . 1963 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Erzurumlu Mehmet Kalıpçıoğlu Kemcl Kalıpçıoğlu'na vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
masına dair kanun teklifi, gerekçesi ve lüzumlu müsbitesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 
Erzurum Milletvekili 

Gıyasettin Karaca 

UMUMİ GEREKÇE 

Erzurum'un Aşağı Yoncalık mahallesi Keteci Çeşme sokak No : 16 da mukim Mehmetoğlu 
1312 doğumlu Kemal Kalıpçıoğlu Seferberlikte Harbi umuminin sonuna kadar geçen müddet 
zarfında yurdumuzda devam eden bütün savaşlara Türk Milletinin bir ferdi ve Kahraman Ordu
muzun fedakâr bir mensubu olarak mertçe, vatanperverce, vatanını ve milletini seven insanların 
büyük gururu ve inancı içinde harb meydanlarında Türk'e ve Türklüğe yaraşır bir şekilde erkekçe 
ve mertçe döğüşerek büyük zaferlerin kazanılmasında büyük fedakârlıklar göstererek canını ölü
me atmak suretiyle emsalinden üstün başarılar göstermiştir. 

Bu cümleden olarak muhtelif cephelerde muhtelif rütbelerle katıldığı harp görevi hizmetlerin
de bilhassa Çanakkale muharebeleri sırasında emsallerine nazaran çok üstün fedakârlıklarda bu
lunmak suretiyle Gümüş Liyâkat ve Harb madalyalariyle taltif edildiği, suretleri ilişik 9. 3. 1335, 
22 Nisan 1336 ve 30 Haziran 1340 günlü tarihi ve mevsuk vesikaların tetkikinden de anlaşılmak
tadır. 

Mumaileyhin halihazırdaki durumu itibariyle malî müzayaka içinde olup bakım ve himayeye 
muhtacolduğu da lefte sunulan 13 . 8 . 1963 tarihli mahalle muhtarlığından alınmış fakrühal ilmü
haberi eriyle de anlaşılmaktadır. 

Bu itibarla yukarıda durumu bertafsil izah edilen ve gerçek hizmetlerinin mâna ve mahiyet
leri ilişikte sunulan tarihî vesikalarla da sabit görülen Kemal Kalıpçıoğlu'na, asil ve âdil Türk 
Milletini ve mukaddes vatanı için bilfiil harblere iştirak ederek emsaline nazaran üstün hizmetleri 
geçen ve halen yaşlanmış olup maddi yönden de yardıma muhtaç bulunan mumaileyhe vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanması için işbu kanun teklifi hazırlanmıştır. 
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Maliye Komisyonunun raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 27 . 3 . 1964 

Esas No. : 2/625 
Karar No. :87 

Yüksek Başkanlığa 

Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nın, E zurum'lu Mehmet Kalıpçıoğlu Kemal Kalıpçı-
oğlu'na vatani hizmet tertibinden aylık bağlanma una dair kanun teklifi görüşüldü : 

Kıdemli Başçavuş Meihmedoğlu Kemal'in Ça akkale'nin tekmil berrî ve bahrî muhaberatın
da fedakârane bir surette hizmetlerinin sebkat et iği, Mücadelei Milliyede Şark'ta Ermeni ve 
Garp'ta Yunanlıların taarruzlarında kuvvetlerimize yetiştirilecek olan piyade ve topçu cep
hanelerinin şevklerinde ve bu cephanelerin emre lilen saatte mahallerine bizazt tesıliminde unu
tulmaz kıymettar hizmetlerinin görüldüğü Şark C ^phesi Mühimmat Deposu Kumandanlığının 
22 Nisan 1336 tarihli belgesinden. 

Küçük zabit Kemal Efendinin 330 senesi Seferberliğinden Harbi Umumi nihayetine kadar 
onber. santimetrelik Obüs bataryasında bulunduğu, gerek berrî, gerekse bahrî tekmil Çanakkale 
muharebatına da bu batarya ile iştirak ederek vazifei mevduatının emsaline pek farklı bir 
surette ifa ettiği dosya arasında tasdikli örneği mevcut Bahri Sefit Boğazı Mevkii Müs
tahkemi 3. Alay Kumandanhğmca onaylı 9 .3 .1335 tarihli taltifnamesinden anlaşılmıştır. 

Teklife bağlanan vesikaların asıllarına uygun'uğu sabit olduğu takdirde teklifin olumlu kar
şılanacağı Millî Savunma Bakanlığının 10 . 3 . 1064 tarih ve 1085/64 sayılı yazılariyle bildi
rilmektedir. 

I'braz olunan vesikaların aslına uygunluğu re mî dairenin resmî mühriyle mühürlenerek imza 
edildiğine göre ihticaca salih görülmüş ve Komis 'onca benimsenmiştir. 

Kemal Kalıpçıoğlu'nun yardıma muhtacoldu : Erzurum Valiliğinin 7 . 2 . 1964 tarih ve 19/45 
sayılı yazılarına atfen, İçişleri Bakanlığının 25 . 2 . 1964 tarih ve 22321 - 25/1108 sayılı yazıla
rından öğrenilmiştir. 

Gerek gerekçede ve gerekse yukarda sayılan m ıcip sebepler muvacehesinde teklifin aynen ka
bulüne, Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere B ışkanlık makamına takdimine karar verildi. 
Maliye Komisyonu Başkanı ve 

bu rapor Sözcüsü 
Muş Adana Aydın Bolu 

S. Mutlu Y. Aktimur N. Müren K. înal 

Gümüşane Kütahya Kütahya 
N. Küçüker A. Erbek K. Çeltekli 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 992 ) 
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Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. 2/625 
Karar No. 65 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan, «Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nın, Erzu
rumlu Mehmet Kalıpçıoğlu, Kemal Kalıpçıoğlu'na vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına. 
dair kanun teklifi» ilgili Hükümet temsilcilerinin de iştirakiyle incelendi ve görüşüldü : 

Kıdemli Başçavuş Mehmedoğlu Kemal'in Çan kkale'nin tekmil bcrrî ve bahrî mııharebatmda 
fedakârane bir surette hizmetlerinin sebkat ettiği Müeadelei Milliyede Şarkta Ermeni ve Garpta 
Yunanlıların taarruzlarında kuvvetlerimize yetiştirilecek olan piyade ve topçu cephanelerinin şevk
lerinde ve bu cephanelerin emredilen saatte mahallerine bizzat tesliminde unutulmaz kıymettar hiz
metlerinin görüldüğü Şark Cephesi mühimmat deposu Kumandanlığının 22 Nisan 1336 tarihli bel
gesinden Küçük Zabit Kemal Efendinin 330 senesi seferberliğinden harbi umumi nihayetine ka 
dar onbeş santimetrelik Obüs Bataryasında bulun vm, gerek berrî, gerekse bahrî tekmil Çanakka
le muharebatına da bu batarya ile iştirak ederek vazifei mevduasının emsaline pek farklı bir su
rette ifa ettiği dosya arasında tasdikli örneği mev ut Bahri Sefit Boğazı Mevkii Müstahkemi 3. Alay 
Kumandanlığınca onaylı 9 . 3 . 1335 tarihli taltif namesinden anlaşılmıştır. 

Teklife Ibağlanan vesikaların asıllarına uıygunluğu sabit olduğu takdirde teklifin olumlu karşı
lanacağı Millî Savunana Bakanlığının 10 . 3 . 1964 tarih ve 1085/64 sayılı yazılarisyle 'bildirilmekte
dir. "SŞİ 

İbraz olunan vesikaların aslına uygunluğu resmî dainenin resımî müihriyle mühürlenerek imza 
edilldiğine göre ihticaca salih görülmüştür. 

Kemal Kalıpçıo^lu'nun yardıma muhtaeolduŞu Erzurum Valiliğinin 7 . 2 . 1964 tarih ve 19/45 
»ayılı yazılarına atfen, İçişleri Bakanlığının 25 . 2 . 1964 tarih ve 22321 - 25/1108 sayılı yazıların
dan öğrenilmiştir. 

Bu sebeple teklif Komisyıonuımuzcada uygun görülerek kalbul -edilmiştir. Ancak; isimlere ait 
ibarede eksiklik vardır. Başlık, tekerrür eden «oğlu» kelimeleri kulağa hoş gelecek şekilde ve doğru 
olarak tanzim edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş-
, kanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Aydın Sakarya Nevşehir Ankara 

î. Sezgin N. Bayar A. B. Numanoğlu S. Seçkin 
İmzada bulunamadı 

Ankara Aydın Balıkesir Bursa 
M. Ete O. Apaydın A. A. Bölak A. Türkel 

İmzada bulunamadı 
Çanakkale Diyarbakır Erzincan Erzurum 
§. İnan H. Güldoğan H. Atabeyli A. Şenyurt 
İzmir Kayseri Konya Maraş 

İV. Kürşad T. Feyzioğlu H. C. Yılmaz E. Kaplan 
İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 

Mardin Rize Sakarya Trabzon 
E. K. Aybar E. Y. Akçal M. Gürer A. §. Ağanoğlu 

İmzada bulunamadı 
Trabzon 

E. Dikmen 

Bütçe Plan Komisyonunun raporu 

9.6. 1965 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 992 ) 



— 4 — 
Erzurum Milletvekilli Gıyasettin Karaca'nm 

teklifi 

Erzurum}lu Mehmet KaUpçıoğlu Kemal Kalıp
çıoğlu'na vatani hizmet tertibinden aylık bağ

lanmasına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — istiklâl savaşlarına katılarak 
emsallerinden üstün yararlık ve basarılar gös
termek suretiyle gümüş liyâkat ve harb raadal-
yalarayla taltif edilen Erzurum Vilâyetinin Yon
calık mahallesi Keteci Çeşme sokak No : 16 da 
mukim Mehmetöğlu Kemal Kalıpçıoğlu'na ha
yatta bulunduğu sürece vatani hizmet tertibin
de» (500; beş yüz lira aylık bağlanmıştır. 

MADDE 2 
aybaşında yar 

MADDE 3. 
yürütür. 

Bu Kanun yayımını takibeden 
e girer. 

Bu Kanunu Maliye Bakanı 

Bütçe Plân Komisyonunun değiştirişi 

Erzurumlu Mehmetöğlu Kemal Kalıpçıoğlu'na 
Vatani Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması

na dair kanun teklifi 

MADDE 1. — teklifin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. _ Teklifin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

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

..>.., \>m<t .«.. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 992 ) 
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Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 991 
Cumhuriyet Senatosu Edirne Üyesi Tahsin Banguoğlu ve 64 
arkadaşının, Aşık Veysel'e vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 

raporları (2/566) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Âşık Veysel'e vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun teklifimiz ve ge
rekçesi ilişik olarak sunulmuştur. Gereğinin yapılmasına Yüksek müsaadelerinizi rica ederiz. 

Edirne Senatörü 
T. Banguoğlu 

Ordu Milletvekili 
Y. t. Ağaoğlu 

Bursa Milletvekili 
8. Çanga 

Afyon K. Milletvekili 
H. N. Baki 

Erzincan Milletvekili 
Z. Gündoğdu 

Uşak 
/. Bulanalp 

Kırklareli Milletvekili 
//. T. Uzun 

tmza okunamadı. 

Ordu Senatörü 
Z. Kumrulu 

Eskişehir 
Ş. Asbuzoğlu 

Sivas Milletvekili 
t. Göker 

İstanbul Milletvekili 
R. T. Burak 

Bursa Milletvekili 
E. R. Akyürek 

Konya Milletvekili 
/. Kabadayı 

Tabiî Üye 
V. Ersü 

Sinop Senatörü 
S. Batur 

Manisa Milletvekili 
E. Açar 

Urfa Milletvekili 
V. Gerger 

Muğla Milletvekili 
H. Baydur 

Kocaeli 

Kars Milletvekili 
II. Erdoğan 

Sivas Milletvekili 
A. Altay 

Erzurum Milletvekili 
C. Dursunoğlu 

Tunceli Milletvekili 
F. Ülkü 

Amasya Milletvekili 
R. Arpacıoğlu 

Kars Senatörü 
T. Göle 

Manisa Milletvekili 
Y. K. Karaosnıanoğlu 

Kocaeli Milletvekili 
N, Erim 

Erzurum Milletvekili 
N. Aynuksa 

îmza okunamadı. 

İmza okunamadı. 

imza okunamadı. 

Adana Milletvekili 
M. Geçioğlu 

17 . 7 . 1963 

Sivas Milletvekili 
A. Kangal 

Konya Milletvekili 
F. Özfakih 

Mardin Senatörü 
K. Oral 

İstanbul Milletvekili 
S. Baykam 

İzmir Milletvekili 
0. 8. Adal 

Edirne Milletvekili 
iSf. Bilgen 

Çanakkale 
H. Sankaya 

Kars Senatörü 
S. Atalay 

Kayseri Milletvekili 
M. Göker 

Sivas Milletvekili 
R. Günay 

Adıyaman Milletvekili 
M- Penin 
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Hakkâri Milletvekili Burdur Milletvekili Erzincan Milletvekili Kars Milletvekili 

M. Z ey dan M. özbey N. Yıldırım K. Güven 

Samsun Milletvekili Konya Milletvekili Sivas Milletvekili Artvin Milletvekili 
N. Ceritoğlu V. Tanır G. Sarısözen S. Eminağaoğlu 

Sivas İstanbul Milletvekili Adana Milletvekili Eskişehir Milletvekili 
T. Türkay C. Baban K. Sarıibrahimoğlu C. Üzer 

İstanbul Milletvekili Burdur Milletvekili Kırklareli Milletvekili İzmir Milletvekili 
/ / . Oben II. Otan A. Altuğ O. S. Adai 

Ankara Milletvekili Urfa Milletvekili Kayseri Milletvekili Kayseri Milletvekili 
A. Üstün K. Eroğan M. Sağlam B. Yazır 

G E R E K Ç E 

Âşık Veysel 1894 yılında Sivas'ın, Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde doğmuştur. Sekiz 
yaşında çiçek hastalığından iki gözünü birden kaybetmiştir. Küçük yaşta saz çalmaya başlamış, 
ve halk şairlerinin bu bölgede gelenek halinde yaşıyan şiirlerini öğrenmiştir. Bu ana kaynak
tan ilham alarak yine çocuk yalgında şiirler söyliyen Veysel, hemen büyük yaratılışta bir şair ol
duğunu göstermiştir. 

Veysel'in gençlik şiirleri çok içli ve renkli bir lirizm ile doludur. Onun dış dünyaya kapalı 
kalan gözleri, Türk ulusunun iç âlemine açılmıştır. Diyebiliriz ki, hiçbir açık gözlü şehir şairi 
Türkiye'yi dağiyle, taşiyle, kurduyla, kuşuyla, insaniyle tabiatiyle onun kadar açık seçik bir gü
zellikte görmemiştir, gösterememiştir. 

Şiirleri tanındıkça Veysel'in şöhreti köyünden ve bölgesinden dışarı taşarak bütün Türki
ye'ye yayılmıştır. Kendisi de körlüğünden gelen güçlüklere göğüs gererek, çok sevdiği memleke
tini gezip dolaşmaya başlamıştır. Köy kahvelerinde, panayırlarda, daha sonra halkevlerinde, sa
lonlarda, radyolarda halk şairleri geleneğine uygun olarak saz çalıp Şiirlerini söylemiştir. 

Şair yaşlandıkça, şiirlerinde halk, millet, memleket konularına yaklaşmıştır. Onda vatan ve in- ' 
san sevgisinin en güzel ifadelerine rastlarız. Veysel ileriyi, uyanıklığı, Atatükr devirlerini savun
muş ve bâzı şiirleriyle millî birliği sağlamak için en müspet, en tesirli telkinlerde bulunmuştur. 

Âşık Veysel'in dili hiçbir zorlamaya başvurmadan konuşulan arı ve duru halk dilidir. Bu se
beple o, geniş halk toplulukları tarafından tanınan ve sevilen ulu bir şair olmuştur. Yunus em-
ro'den, Köroğlu'dan, Karacaoğlan'dan bu yana Halk Edebiyatımızın seçkin bir temsilcisidir. Edebi
yat tarihimiz onu 20 nci yüzyılın en büyük halk şairi olarak kaydedecektir. 

Âşık Veysel artık yaşlanmış bir adamdır. Ona hayatında vatan hizmetinden, küçük de olsa, bir 
aylık bağlanması Büyük Meclisin kadirbilirliği eseri ve Türk Milletinin bir şükran nişanesi olacak
tır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 991) 
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Maliye Komisyonunun raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 

Esas No : 2/566 
Karar No : 79 

27 . 2 .1964 

Yüksek Başkanlığa 

• Cumhuriyet Senatosu Edirne Üyesi Tahsin Bmgüoğlu ve 59 arkadaşının, Aşık Veysel'e vatanî 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkındaki kanun teklifi, teklif sahibinin, ilgili bakanlık tem-
ail'Cİ'lerinin iştirakiyle görüşüldü : 

Gerekçesinde ve Millî Eğitim Bakanlığının 24 Ocak" 1964 tarüh" ve Ö32-11/204 sayılı yazılarında da 
açıklandığı üzere Âşık Veysel Şatıroğlu günümüz'in en tanınmış ve değerli halk ozanlarındanchr. 
Kendisi .gerçekten başarılı ve güzel şiirlerinde ha'k dilini, Halk deyimlerini ve bölgesel bâzı sözcük
leri çok ustaca kullanarak halk edebiyatımızın ge"şmo';inde çök yararlı olmuştur. Şiirlerinde daha 
çok yurt güzelliklerini, Atatürk'ü, Atatürk dev 'imlerini, okuma yazmanın, okulun, bilimin yarar
larını anlatmış, böylece halkımızın kültürünün ge'lşmesine çok yardım etmiştir. Yetmiş yaşında ve 
iki gözden mahrum olan Âşık Veysel'in bu hizmet1 erinden ötürü vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasının uygun olacağını mütalâa eden Komisyonumuz teklifi benimsemiştir. 

Kanun teklifinin 2 nci maddesi vatani hizmet tertibinden yapılan tediyeler esasen vergiden muaf 
olduğu için çıkarılmıştır. . 

Yürürlük maddesi; (Bu kanun yayımı tarihini takibeden ay başında yürürlüğe girer.) 
3 ncü maddesi (Bu kanun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.) 
Şeklinde değiştirilmiştir. 
Bu suretle kabul olunan teklifi Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Başkanlık Makamına 

takdimine karar verildi. 
Maliye Komisyonu 

Başkanı 
Muş 

S. Mutlu 

Adana 
3T, Aktimur 

Sözcü -
. ...J3.rz.urum' * 

G. Karaca 

Amasya 
M. K. Karan 

- Kâtip 
Ağrı 

İV. Güngör 

Aydın 
İV. Müren 

Adana 
A. Topaloğlu 

Ordu 
O. N. Hazinedar 

Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No : 2/566 
Karar No : 69 

Bütçe ve Plân Komisyonunun raponu 

9.6. 1965 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan, «Cumhuriyet Senatosu Edirne Üyesi Tahsin Banguoğlu 
ve 59 arkadaşının, Âşık Veysel'e vatani hizmet terkibinden aylık bağlanması hakkındaki kanun 
teklifi» ilgili Hükümet temsilcilerinin de iştirakiyle incelendi ve görüşüldü : 

Kanun teklifinde adı geçen şahıs malûm olduğu gibi günümüzün de tanınmış bir ozanıdır. Halk 
dilinde, halk edebiyatında öz dille ve ustaca hizmet eri olmuştur. Sözcüklerinde, şiirlerinde millî eği
timin değerini duyurmuş, Atatürk'ten sitayişle ba'ısetmiş, devrimlerini canı gönülden anlatmıştır. 
Âşık Veysel Şatıroğ.lu'nun halk arasında, halkın en içten duyacağı gibi, millî menkıbeler söyliyen 
millî şairlerimiz kadar, belki daha tesirli hizmeti ıin geçtiği söylenebilir. 

M, Meclisi -•" ( S. Sayısı : 991) 
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Fakir, muhtaç ve yaşlı olduğuna dair içişleri Bakanlığından temin edilen yazı ile sabit bulunan, 

halkın gönlünde yaşıyan bu şahsı, yaşlı haliyle ve görmiyen gözleriyle halkın avcundaki sadakaya 
terk etmek âmme vicdanının da derinden derine sulatmaktadır. 

Vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması yal ıız harb zamanında vatani hizmetle mukayyedol-
mayıp başka yönlerden de emsallerine nisbeten va'ana değerli hizmetlerde bulunmak ve çalışma im
kânı kalmıyaraık hali âcze düşmekle mümkün olmaktadır. Emsalleri mevcuttur. 

Bu sebeple teklif yerinde görülmüş, maksada ve kanun tekniğine daha uygun şekle sokuldu
ğundan müzakereye Maliye Komisyonunun kanun metni esas alınmış, 1 nci madde tekliften, 2 nci 
mad'de Maliye Komisyonunun değiştirişinden aynen, 3 ncü madde Komisyonumuzun değiştirdiği 
şekilde kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kumlun taavilbine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 

Ankara 
M. Ete 

imzada bulunamadı 

Çanakkale 
Ş. înan 

tzmir 
JV. Kürşad 

Mardin 
E. K. Aybar 

Sözcü 
Sakarya 

N. Bayar 

Aydın 
0. Apaydın 

Diyarbakır 
//. Oüldoğan 

Kayseri 
T. Feyzioğlu 

imzada bulunamadı 

Rize 
E. Y. AkçaZ 

Kâtip 
Novşehif 

A. B. Numanoğlu 

Balıkesir 
A. A. Balak 

Erzincan 
H. Atabeyli 

Konya 
H. C. Yılmaz 

imzada bulunamadı 

'Sakarya 
M. Gürer 

İmzada bulunamadı 
Trabzon 

S. Dikmen 

Ankara 
I. Seçkin 

imzada bulunamadı 
Bursa 

A. Türkel 

Enzurum 
A. Şenyurt 

Maraş 
E. Kaplan 

imzada bulunamadı 

Traibzıon 
A. Ş. Ağanoğlu 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 991) 



Cumhuriyet Senatosu Edime 
Üyesi Tahsin Banguoğlu ve 64 

arkadaşının teklifi 

Âşık Veysel'e vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanması hak

kında kanun teklifi 

MADDE 1. — Aşık Veysel 
adı ile tanınan Halk Şairi Vey
sel Şatıroğlu'na, anadilimize ve 
millî birliğimize yaptığı hiz
metlerden dolayı, yaşadığı sü
rece vatani Hizmet tertibinden 
(500) lira aylık bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu aylık her 
türlü vergi ve resimden muaf
tır. 

MADDE 3. — Bu kanun ya
yımı tarihinden yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu yü
rütmeye Maliye Bakanı memur
dur. 

— 5 — 
Maliye Komisyonunun değiş-

tirişi 

Âşık Veysel'e vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanması hak

kında Kanun 

MADDE 1. — Teklifin İ nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihini takibeden ay ba
şında yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini Maliye Bakanı yürü
tür. 

Bütçe Komisyonunun değiş
tirip 

Aşık Veysel'e vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanması hak

kında kanun teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Maliye Ko
misyonunun değiştirişinin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Maliye Bakanı yürütür. 
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0$Btm : 1 
Toplantı .4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât ve memurları Kanunu
nun bâzı maddelerini değiştiren 4258 sayılı Kanunun 2 nci maddesi 
ile 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılma
sına dair kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân 

komisyonları raporları (1/856) 

T. a 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 5 . 5 . 1965 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 27/1935 
Millet Meclisi Başkanlığına 

dağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Ba
kanlar Kurulunca 5 . 5 . 1965 tarihinde kararlaştırılan «Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teş
kilât ve Memurları Kanununun bâzı maddelerini değiştiren 4258 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 
4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair Kanun tasarısı» gerek
çesi ve ekleriyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
: Suad Hatfri Ürgüplü 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Devlet Kalkınma Plânının sağlık konusunda ana ilkesi, halkın sağlığı, seviyesinin yükseltilme
sini, gerçekleştirmek amaciyle hazırlanan Birinci Beş yüTJk Kalkınma Plânı koruyucu hekimlik hiz
metlerine öncelik verildiği, bu gaye ile köylere kadar plânlı bir sağlık teşkilâtının kurulması, çev
re sağlık şartlarının düzene sokulması, bilgili sağlık petsoneli yetiştirilmesi halk sağlığı eğitimi ve 
nüfus plânlaması, bulaşıcı hastalıklarla savaş ana ve çocuk sağlığı, ruh sağlığı programlarının ve 
sosyal hizmetlerin başarıya ulaşması lüzumuna işaret etmiş bulunmaktadır. 

Bu gerekçe ile vatandaşın çeşitli faktörler içinde sağlığım korumak için yetiştirilmiş ve yetiş
tirilecek personelin hizmete sevk edilebilmesine elde mevcut kadroların gerek adet ve gerekse 
derece itibariyle kifayetsizliğinin giderilmesine eğilmek icabetmiş ve bütçe imkânları da göz önünde 
tutularak pek lüzumlu bulunan kadroların mevcuda ilâvesi yönüne gidilmiş, istenilen kadrolarla 
yapılacak sağlık hizmetinin mahiyeti daireler itibariyle aşağıda sıralanmıştır. 

Müsteşar muvinliği: 
26 . 3 . 1936 tarihinde yürürlüğe giren 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilât 

ve memurları Kanunu ile mevcut Sağlılk ve Sosyal Yardım, Meslekî Tedris müesseselerinin ko
ruyucu tesis ve teşekküllerin geliştirilmesine başlanmış 1942 yıl;nda da 4258 sayılı Kanunla «bir 
Müsteşar Muavinliği ihdas edilmiştir. 

Nüfus artımına fennin ilerleyişine ve tababetteki yeniliklere ayak uydurulması zarureti kar
şısında 1946 da 4862 sayılı Kanunla bir kısım kadrolar alınmış bâzı kadro unvanlarında değişik
lik yapılmıştır. 
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28 sene evvelki isağlık hizmetlerinin gerek kuruluş, vu gerekse işleme (bakımından çok eski bir 
sisteme dayanmakta alması itibariyle bir revizyona tabi tutularak bu günün icaplarına ve millî 
bünyemize uyacak şekilde ayarlanması yönüne gidilmiş, 224 sayılı Kanunla sağlık hizmetlerinin 
sosyalleştirilmesi sağlanmış 25 . 4 . 1963 tarihinde yürürlüğe giren 225 sayılı Kanunla da Verem 
Savaş, Sosyal Hizmetler, Donatım, Meslekî öğretim, Genci müdürlükleni ile Sosyalleştirme ve Dış 
Münasebetler Daire Başkanlıkları, Ana ve Çocuk Sağlığı Müdürlüğü Kuruluş ve sağlık teşki
lâtımı; ihtiyacı nisbetinde personel kadrosu alınmıştır. 

Uygulanmakta olan 15 senelik •Kalkınma Plânı gereğince halkın sağlık seviyesinin yükseltil-
•mesi amacı ile halk sağlığı (Koruyucu hekimlik) hizmetlerinin geliştirilmesine öncelik verilmiş, 
tedavi edici hekimlik ise koruyucu hekimlik çalışmalarını tamamlıyan bir unsur olarak kabul 
olunmuş bunlarla bera'ber ana ve çocuk sağlığı ve nüfus plânlaması konuları da plân ve program-
laştırılmıştır. 

Diğer taraftan gerek yerli ve gerekse yabancı uzmanların şimdiye kadar yaptıkları etütlere 
uyularak bugünkü icaplara göre, İstanbul, Sakarya, Bursa, İzmir, Eskişehir2 Antalya., Ankara, Kon
ya, Samsun, Sivas, Seyhan, Trabzon, Elâ(zığ, Diyarbakır, Erzurum, Van illerimize mücavir il ve il
çeler bağlanmak suretiyle Türkiye sağlık hizmetlerinin ana hatlarının 16 bölgeye inhisar ettirilme
si düşünülmektedir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı merkez kuruluşu 18 sene evvel 5 genel müdürlük, 2 baş
kanlık ve iki müstakil müdürlükten ibaret iken taşra teşkilâtının vüsatine muvazi olarak bugün 10 
genel müdürlük, 4 daire başkanlığı, 3 müdürlükle hali faaliyettedirler. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Kurum.ve kurullarının Ibugünkü çalışma sistemi, sağlık, eğitim, teda
vi edici, koruyucu hekimlik ve donatım işleri olmak üzere 4 çalışma esasına dayanmaktadır. Bu 
hizmetlerin bir müsteşar muavini ile yürütülme si imkânsız hale gelmiş bulunmaktadır. 

Vatan sathına yayılan sağlık hizmetlerinin çalışmalarında tam randıman alınması sağlanmak 
ve sorumlulukları tesbit edilmek amaciyle 3 ncü tabip birisi idari olmak üzere 4 müsteşar muavi
ni kadrosunun teklifi yapılmıştır. 

İdareci müsteşar muavini Hukuk İktisat, Siyasal Bilgiler fakülteleri ile İktisat ve Ticari, İda
ri İlimler akademileri veya Orta - Doğu Teknik Üniversitesi mezunları olacaktır. 

Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü : 

Bu genel müdürlüğe bağlı şubeler arasında mütalâa edilen diş sağlığı ve diş hekimliği şubesi, 
İstanbul' Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Okulu Müdürü Lemi Berker'in iştiraki ile 
toplanan ıbir komisyon tarafından hazırlanan raporda, bakanlık bünyesinde bir (Diş sağlığı ve 
diş hekimliği şubesi) kurulması lüzumuna işaret edilmiştir. Buna binaen (1) kadrosunun teklifi ; 

yapılmıştır. 

Sağlık Propagandası ve-Tıbbî İstatistik Genel Müdürlüğü: 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Dünya Sağlık Teşkilâtı arasında, üzerinde prensip itibariyle 
anlaşmaya varılan ve akdedilmek üzere bulunan proje gereğince sağlık vo nüfus istatistikleri mer
kezi servisleri özzellikle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı merkez istatistik servisi geliştirilecek 
taşrada önemli sağlık fonksiyonlarında tedrici olarak sağlık istatistikleri servisleri ihdas edilerek 
halk sağlığı personelinin değişik katağofilerine Mıfzıssıhha Okulunda uygun istatistik ve Epide-
miyoloji tedrisatı yapılacak ve projede öngörülen istatistik servislerinin geliştirilmesi için lüzumlu 
istatistik personeli yetiştirilecektir. , • . , . • ' • • . , " " • • 

Proje gereğince Dünya Sağlık Teşkilâtı, Bakanlığımız merkez istatistik servisinin reorgani-
zasyonu ve Bakanlığın değişik kısımlarına dağıtılmış bulunan istatistik faaliyetlerinin gruplandırıl-
ması ve merkez istatistik servisinin takviyesi gerekli bulunmuş olması itibariyle bu genel mü
dürlüğe (1) istatistik mütehassısı üe.mütercim, kadrosu ;ilâve edilmiştir. 
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Meslekî Öğretim Genel Müdürlüğü : 

Sağlık Hikmetlerinin gerek sosyalleştirilmesinde ve gerekse kalkınma plânında hedef ola
rak alman koruyucu sağlık hizmetierlini muvaffakiyetli 'bir şekilde yürütülmesi için de fazla 
miktarda yardımcı sağlık personeli yetiştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. 

Ayrıca tedavi müesseselerimin sağlık personeli ihtiyacı ile özel rektör ve millî savunmanın 
ihtiyaçlarını da Sağlık ve 'Sosyal Yardım Bakanlığı karşılıyacağma göre yetiştirilmesi icabeden 
personelin 60 000 in •üzerinde olduğu plânda zikredilmektedir. 

Bu personel yetiştirilmesi okulların plânda gösterilen sayıya çıkarılmasiyle mümkün ol
makla 'beraber okul sayısı yanında sağlık personel1! yetiştirilmesi için öğretim üyesi 
kadrosunun da tannanı olması icaJbetmektedir. 

Hânda Tise seviyesindeki sağlık kolejlerimizin öğretmen kadrosu '30, orta seviyeli sağ
lık okullarımı1/ için omiki olarak gösterilmektetlir. Bunların yanında okullarda öğretim kad
rosundan hariç eğitim ve yönetıiim işlerinin yürütülebilmesi için ıınüdür ve müdür yardımcıları 
ile tatbikatları yürütecek tatbikat öğretmenlerine Ve idari işleri yürütecek memurlajrla plândaki 
normlarda hizmetli kadrolarına ihtiyaç (bulunmaktadır." 

Halen mevcut meslekî okullarımızdaki öğrelimlin esasen kifayetsiz . olan kadroları 19'63 
malî yılında alman ilâve kadrolarla daM. normal olarak yürütüllmesine imkân verememek
tedir. 

Okullarımız 1961 - 1962 ders yılından itibaren reorganiv:e hikmet esasına göre personel 
yetiştirilmeye başlamış olup, öğretim kadrosunun 'kifayetsizliği sebebiyle öğretimde aksak
lıklar müşahade edilmektedir. 

Evvelce muhteliif kanunlarla (Ebe Laborant Hemşire Okulları, 'Sağlık Memuru Okulları, 
Köy Ebe Okulları ve ebe okulları için) alınan Müdür, Müdür Yara imcisi, öğretmen memur kadro
larının tayinlerinde idari güçlükler intac'ediıld'iğinden 'bugünkü şartlarda okulların gerek öğret
men, gerekse memur kadrolarının bir bütün olarak düşünülmesi aynı zamanda kadroların seyyal i-
yetini de meydana getirmesi yukarıda bahsedilen idari güçlükleri da ortadan kaiklıracaktır. 

Bu sebeple : 
Teklifimizde merkez ve illere- ait kadrolar ve unvanlar mevcut okullarımızın normal ihtiyaçlarına 

göre hazırlanmış olup, bundan evvel okul adlarına ve muhtelif unvanlarla alınmış olan kadroların 
kaldırılması kararına varılmıştır. 

1964 yıllında kullanılan merkez ve illerdeki kadrolar kaldırılmış müfredatı (2) sayılı cetvelde 
bunların yerine kaim olacak kadrolar (1) sayılı cetvelde ve 1966 ve. müteakip yıllardaki kadro ih
tiyacı da 3 - 4 sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

Donatım Genel Müdürlüğü : . . _ . . . - . . . ,; 

Donatım Genel Müdürlüğü sağlık tesislerinin, plân program, standardizasyon, tedarik sevk, 
tesellüm, depolama, dağıtım, stok, kontrol, ayniyat, kayıt, stok kayıt, istatistik, rapor, araç, ve 
teçhizat bakımı, tamir ve revizyon, bina tesis ve bakımı, mal muhasebesi gibi Onbeş Yıllık Kal
kınma Plânı ve Hükümetin sağlık politikamız bu Bakanlığa yeniden sağlık kurulları ve tesisleri 
kurmayı emretmektedir. Devlet Kalkınma Plânı gereğince 15 yılde 4 ana depo, 12 bölge deposu 
ve tamirhanelerinin vücuda getirilmesi öngörülmüştür. 

1965 yılında Ankara Anadepo ve Tamirhane Müdürlüğünün geliştirilmesi tamamlanacak ve 
Diyarbakır, Erzurum, depo tamirhaneleri kadroya göre % 30 personelle işletmeye açılabilecektir? 

Bu Genel Müdürlük merkez teşkilâtı kadroya göre % 36 Ankara deposu da % 44 personelle 
çalışmaktadır. Bu sebeple merkez ve bölgelerde çalıştırılacak personel için lüzumlu kadroların 
teklifi yapılmıştır. 
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Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü: 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının sosyal hizmetler alanındaki ulaşılması gereken hedef
lere uygun olarak 1963 - 1965 program devresinde gerçekleştirilecek yeni özel sosyal hizmet ku
ruluşları için lüzumlu personel kadrolarına ihtiyaç görülmektedir. 

1965 yılı içinde faaliyete geçebilecek şekilde programlanan Ankara Rehabilitasyon Merkezi ile 
Ankara Kreş ve Gündüz Bakımevi tesisleri kadroları ile sosyal hizmetler alanında (kalifiye perso
nel ihtiyacını karşılıyacak Sosyal Hizmetler Akademisi mezunlarına lüzum görülen müesseseler
de istihdam edilmelerini sağlıyan kadrolar teklif edilmiştir. Bakanlığımızla UNÎCEF Teşkilâtı 
arasında varılan ve devam »eden Anlaşma gereğinoe 'bilhassa korunmaya muhtaç çocuklarla ilgili 
müesseselerde çalışan personel temini gayesiyle tertiplenen eğitim seminerlerinden mezun olanla
rın bir kısmının bu gibi müesseselerde istihdamını sağlıyan 'kadrolar bulunmaktadır. 

Ankara Rehabilitasyon Merkezi: 

Memleketimizde 400 000 civarında bulunan sakat kimselerin kimseye muhtacolmadan sakatlı
ğıma uygun bir işe yöneltilerek toplum içinde hayata intibaklarını temin gayesi ile kurulan Anka
ra örnek Rehabilitasyon Merkezinin organizasyon ve kadrosu Amerikan Rehabilitasyon ekiple
rinin vermiş oldukları standartlara uygun olarak hazırlanmıştır. Günde 250 sakat kimsemin reha
bilitasyon hizmeti görebilecek kapasitede, ağır sakat 'kimseler için 50 yatağı bulunan 'bir mües
sesedir, fakat bunların hepsinin havasını taşıyan ikendine mahsus özellikte sakatların tıbbi, psiko, 
sosyal ve meslekî yönden en yüksek seviyede düzeltilmesini sağlıyacak bir iş sahibi yapan bir tesis
tir. Memleiketimizde örnek oîaraik faaliyete geçecek bu müessese aynı zamanda bir eğitim merkezi 
olarak ileride tesis edilecek merkezler için personel yetiştirilmesini sağlıyacafctır. 

Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğüne bağlı olan Ankara Rehabilitasyon Merkezi, bir müdürlük 
idaresinde tıbbî, Psiko • Sosyal ve meslekî servisleri ile protez ve suni âza atölyesinden teşefakül et
miştir. 

Ankara Kre§ ve Gündüz Bakımevi : 

Memleketimizde Sanayileşme hamlelerine pa»alel olarak ailede hem baba ve hem annenin çalışa 
imam memleket ve toplum dkonomisi bakımından zarurî olmaktadır. Çalışan annenin çocuğunu emni
yetle bıralkaibileceği ve çocuğun iş saati dâhilin ie bakımının temin edileceği müesseselere ihti
yaç vardır. 

(Sağlık Bakanlığı Teşlkilât Kanununun 33 neü maddesi gereğince Kreş ve Gündüz bakımevleri
nin açılması, genel sağlığın korunması için lüzumlu olan sağlık ve sosyal yardım müesseseleri ile 
çocuk bakım müesseseleri şümulüne girmektedir. 

(Beş Yıllılk Kalkınma Plânının 1964 program devresinde taımaımlanacafe 100 çocuk kapasiteli 
Ankara Kreş ve Gündıüız Bakımevi için asgarî (kadro teklifinde bulunmuştur. 

Çocuk bakım yuvalan : 

Meımlelketimizin muhtelif bölgelerinde Bakan lığıımıız yardımı ile tesis edilen 0 - 6 yaş arası ko
runmaya mulhtaç çocukların hakim yuvalarında gocuğun bedenî ve ruhî gelişimini yakından ta-
kibetmek ve aile çevresi münasebetlerini düzen'lemdk, bu gibi çocukların müessese balkımı ya
nında (koruyucu aileler yanında hakimim sağlamak gayesi ile sıosyal yardımcılara ihtiyaç vardır. 
Sosyal Hizmetler Akademisi memleket akademisi memleket ihtiyacına yeter saıyıda eleman temin 
^edinceye kadar UNICEF teş&ilâtı ile Bakanlığımız arasında varılan anlaşma gereğince tertiple-
n'en eğitim seminerlıerinden mezun olan sosyal yardımcılar için ihtiyaç duyulan kadrıolar teklif 
pdillmiştiı?. 
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Sosyal tİizmeiter Akademisi mezunları : 

1961 - 1962 ders yılında lise üzerine 4 yıllık yüTcsek tahsil verecelk sosyal hizmetler müteihas-
sıısı yetiştiren Sosyal Hizmetler Aıkademisi 1965 yılından itibaren her yıl 30 kişi olarak mezunla
rını verecektir. Bakanlığın teşkilâtında ihtiyaç duyulan yerlerde çatoştınlaca'k olan sosyal hizmet» 
ler nratehassısları için 90 kadroya ihtiyaç vardır. 27 kadro teklifi yapılmıştır. 

Ana ve Çocuk Sağlığı Müdürlüğü : 
Sağlik işleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bir sulbe halinde kurulmuş olan Ana ve Çocuk Sağlı

ğı Müdürlüğü Ana ve Çocuk konusunun yılların verdiği inkişaf icaplarının ve Birleşmiş Milletler
arası çocuklara âcil yardım fonu ile akdedilen Teknik Yardım Anlaşmasının (tasdikine dair olan 
6367 sayılı Kanun gereğince Milletlerarası çocuklara acil yardım fonu ile Hükümetimiz arasın
daki anlaşma hükümlerinin yerine getirilmesi ve acil yardım fonundan istifade olunması, garp 
memleketlerinde olduğu gibi memleketimizde kurulan ana ve çocuk sağlığı müesseselerinde çocuk
lar, gençleri, gebe kadınlar ve emzikli annelerin sağlığına devamlı hizmet olunması bakımın
dan ana ve çocuk sağlığının bir müstakil müdürlük olarak faaliyetine devam ettirmesi öngörül
müştür Halen 40 ilimizde 40 ana ve çocuk sağlığı şubesi bu merkez ve şubelere bağlı il ve ilçe
lerdeki köylerde 530 istasyon mevcudolup faaliyetini icra etmete ve lüzumlu yardımdan fayda
landırılmadadır. 

Faaliyetini icra eden bu teşkilât Birleşmiş Milletler mümessili tarafından devamlı kontrol al
tında bulundurulmaktadır. 

Ana ve çocuk sağlığı hizmetlerinde sağlık merkezleri, köy sağlık, doğumevleri gibi teşkilâtın 
personelinden faydalanmasının maksada uygun olmadığı Birleşmiş Milletler mümessili tarafından 
tenkid edilmiştir. 

15 yıllık kalkınma plânı ve bahis konusu anlaşma hükümlerinin yer bulunması için gereken 
kadrolar teklifi yapılmıştır. 

Nüfus Plânlaması Genel Müdürlüğü : 

Nüfus plânlaması konusundaki araştırma, plân program ve eğitim faaliyetlerini düzenlemek, 
programların uygulanmasını yürütmek ve denetlemekle görevlidir. 

Beş Yıllık Kalkınma Plânı; yurdumuzdaki çok hızlı nüfus artışına gerek ekonomik 
kalkınma ve gerek sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine menfi tesirler yaptığı hakika
tini ortaya koymuş ve yeni bir nüfus politikasının muvaffakiyeti ancak, ailelere istedikleri ve 
sayıda ve istedikleri zamanda çocuk sahibi olabilme imkânı ve kolaylıklarını sağlıyacak olan nü
fus plânlaması metot ve usullerinin yurt çapında ve olumlu bir şekilde tatbikine bağlıdır. 

Halkın asırlardan beri kökleşmiş olan gelenek, tutum ve davranışlarının değiştirebilmesi; ye
ni metotlarla gebelik önleyici ilâç ve araçların halka tanıtılması ve bunların kullanılışlarının öğ
retilmesi gerek bakanlık için ve gerek bakanlık ve kuruluların müşterek gayretlerini verimli 
bir şekilde koordine edebilecek yeni bir dairenin teşkiline zaruret göstermektedir. 

Diğer taraftan nüfus artışın* kontrol için alınacak tedbirlerin yavaş ve tesirlerinin geç hisse
dilmesi, nüfus plânlaması çalışmalarının yetkili kimseler tarafından uzun vadeli plânlar halinde 
en ince teferruatına kadar plân ve programlara bağlanması ve programlarını arızi tesirlerden 
uzak bir şekilde ve sebatla uygulanmasını gerektirmektedir. 

Yukarda kısaca arz edilmiş olan sebepler dolayısiyle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 
sorumlu bulunduğu bu görev için, Bakanlık merkez teşkilâtı bünyesinde ve genel müdürlük se
viyesinde bir Nüfus Plânlaması Teşkilâtının kurulması zaruri görülmektedir. 

Yapılan etütler neticesinde bu genel müdürlük için asgari ihtiyacolarak tesbit edilmiş olan 
kadrolar (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 
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Evrak Müdürlüğü : 

23 . 6 . 1936 tarihli ve 3017 sayılı Kanunla kurulmuş olan bu müdürlük genel evrak ve arşiv 
işlerini yürütmekle, Bakanlığa 'gelen bütün evrak ve saireyi tesellüm ve kaydetmekle ve ilişken -
ligine göre dairelere dağıtmakla, Bakanlıktan çıkan evrak ve saireyi ilgili makamlara sevk etmek
le evrak mahzenini tanzim ve muhafazasını' tedvirle görevlidir. Sağlık kuruluşlarının genişleme
si dolayısiyle iş hacminin da artmış bulunması itibariyle bu müdürlüğe mahsus 700 liralık kadro 
ile bu hizmetin görülmesine imkân kalmadığından bu kadronun kaldırılması ve yerine 950 liralık 
kadronun ihdası zaruri ve lüzumlu bulunmuştur. 

Verem savaş dispanserleri : 
75 adedi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığın, 45 adedi derneklerin olmak üzere halen 120 

verem savaş dispanseri mevcuttur. 1965 yılında 120 mevcuda-31 dispanserin daha ilâve edilmesi 
Devlet Kalkınma Plânı icabıdır. 1965 yılında bu dispanserlerde görevli tabip ve mütehassıs tabip 
sayısının 198 e iblâğı gerekmektedir. Vazifeli tabip mevcudu 168 okluğuna göre 3 tabip bakteri
yolog kadrosuna ihtiyaç hissedilmiş bulunmaktadır. 

Dispanserlerin programına göre 1Î3 olan kâtip ve ayniyat mutemedi kadrolarının da 118 e 
çıkarılması lâzımdır. 

B. O. G. kampanyasının da 1965 yılında ekip sayısının 10 a çıkarılması ve (R-test ekibi) dâ
hil olmak üzere 13 tabibe 1 tabip kadrosunun ilâvesinde zaruret vardır. 

Seyyar travay ekibinin 12 adede mutlaka iblâğ edilmesi gerekmektedir. Bundan başka ve
remle savaş faaliyetlerinin arzu edilen dereceye vâsıl olması için 9 bölgede başkanlık ihdas edilmesi 
lüzumlu görülmüş ve 9 başkan tabip kadrosuna ihtiyaç hâsıl olmuştur. Merkez lâboratuvarla
rında çalışan 4 bakteriyolog hizmetin lâyıkı ile ifasına zaman mefhumu bakımından muktedir 
olamamaktadır. 

B. C. G. bölge ve dispanserlerin genişlemiş olması bakımından 10 bakteriyolog kadrosunun da
ha mevcuda ilâvesi lâzımdır. 

Bu esbabı mucibe ve bütçe imkânı göz önünde tutularak ödeneği asgari ihtiyaca cevap verecek 
kadroların teklif i yapılmıştır. 

Sosyalleştirme Dairesi Sağlık ocakları: 
224 sayılı Kanunla sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği bölgelerde ve kurumlardaki çalışacak 

personelin adedi tesbit edilmiş olup 1964 - 1965 yıllarında fakülte ve sağlık okullarından mezun 
olacak mecburi hizmetli veya serbest hekimlerle yardımcı personelin kadrolu olarak hizmete 
şevkleri sağlanmak maksadiyle 1965 - 1967 yıllarında sosyalleştirilmiş bölgeler için 327 tabip, 270 
hemşire, 300 sağlık memuru, 885 köy ebesi kadrosuna lüzum görülmüştür. 

1964 yılı içinde Kars - Van - Bitlis - Ağrı - Hakkâri bölgeleri sosyalizasyona dâhil edilmiştir. 
Bu bölgelerde hizmete girmiş olan hastane, sağlık merkezi ve sağlık ocaklarının faaliyetlerinin sis
temli şekilde sağlanması standart kadrolarının doldurulması ile mümkün görülmektedir. 

Tesbit edilen kadro adedi İ 782 olup 1965 - 1967 de kullanılmasına ihtiyaç görülen 1965 - 1967 
de kullanılmak üzere (1) sayılı cetvelde gösterilen 1 782 kadro mevcuda ilâvesi öngörülmüştür. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal Yardım > ' 

Komisyonu ' 14 . 5 . 1965 
Esas No. : 1/856 

Karar No. : 15 • 

Yüksek Başkanlığa 

11 . 5 . 1965 tarihinde komisyonumuza havale edilen, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca 
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hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 5 . 5 . İ965 tarihinde ka
rarlaştırılan (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât ve Memurları Kanununun bâzı madde
lerini değiştiren 4258 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel
de değişiklik yapılmasına dair kanun) tasarısı ilgili bakanlık temsilcileri de hazır oldukları hal
de 12 . 5 . 1965 tarihinde toplanan komisyonumuzca müzakere edildi. 

Kanun tasarısı gerekçesinde de belirtildiği gibi; tasarı Kalkınma Plânının sağlık bölümünde
ki ana prensiplere sadık kalınarak hazırlanmıştır. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 26.3.1936 
tarihinde yürürlüğe giren 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât Kanunu ge-
nişliyen hizmetlere cevap vermemesi sebebiyle 1942 yılında 4258 sayılı Kanunla bir Müsteşar Mu
avinliği ihdas'edilmişti. Bu kere komisyonumuza gelen teşkilât kanunu tasarısı yeni hizmetlere göre 
ihdas edilmiş umum müdürlükler meyanmda 4 müsteşar muavinliği kadrosu da getirmiştir. Müs
teşar muavinliklerinden birine (İdareci Müsteşar Muavinliğine) Hukuk; İktisat, Siyasal Bilgiler 
Fakültesi gibi yüksek dereceli okul mezunu atanacaktır. 

Yukarıda arz ve izah edilen sebepler muvacehesinde komisyonumuz tasarının tümünü kabul 
ederek maddelerin müzakeresine geçilmiş ve tasarının birincisi, üçüncü, geçici madde, beşinci ve 
altıncı maddeleri aynen kabul edilmiş, ikinci maddenin : (A) fıkrası aynen (B) fıkrası ise değişik
likle kabul edilmiştir. 

Dördüncü maddeye bağlı (1, 3 ve 4) sayılı cetvellerdeki (Ortaokul mezunu) yerine (Asgari Or
taokul mezunu) tâbiri ilâve edilmek suretiyle, • < -

Yine (1) sayılı cetvelin merkez kuruluş kısmına, danışma Ve inceleme kurulu başlığı ile 
üçüncü dereceden iki aded 1 500 lira aylıklı danışma ve inceleme kurulu üyesi, 

Yine (1) sayılı cetvelin Refik Saydam ve Merkez. Hıfzıssıhha ' Enstitüsü Kimya Tahlil Şubesi 
bir aded dördüncü derece 1 250 lira aylıklı be sin-kimyası mütehassısı," (Tabip, kimyager, vete
riner, besin mütehassısı) ilâvesiyle, 

Yukarıda yapılan değişikliklerle, kanun tasan sı i komisyonumuzca kabul edilmiş, işin ehemmiye
tine binaen öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temmennisi ile. 

' Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi 'buyuru!mak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Komisyonu 
BcŞkanvekili 

'Balıkesir 
A. 1. Kırımlı 

Kâtip ve Bu Rapor 
Sözcüsü 

İzmir 
M. Döşemeci 

Konya 
8. 8. Yücesoy 

İsparta 
L. Başaran 

Uşak 
/. Bulamlp 

İsparta 
A. t. Bahm 

• Millet Meclisi . 
Bütçe Komisyonu 

Esas No : 1/856 
Karar No : 52 

Bütçe Komisyonu raporu 

28 . 5 . 1965 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı telşküât ve memur
ları Kanununun bâzı maddelerini değiştiren 4258 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 4862 sayılı Ka
nuna bağlı (II) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasıına dair kanun tasarısı ilgili Hükümet temsilcile
rinim de iştirakiyle incelendi ve görüşüldü. 

Kanun tasarısı sağlık dâvasının bugünkü çalışma sistemine göre önemile üzerinde durulan köru-
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yucu hekimliğin faaliyetinden tam bir randıman alınmasını sağlamak için kadro ihtiyacını temine 
matuftur. 

ilk safta koruyucu hekimlik görevini' göz önüne almayı prensiibolarak kabul eden ve çalışma sis
temini bu yola yönelten Bakanlık vatandaşı hasta etmemek için lüzumlu tedbirleri almaya yönelmiş
tir. Kadro cetvellerinin kapsadığı kadroların da pek çoğu 'koruyucu hekimlik görevini ifa edecek ta
bip ve yaırdımcı tıp mensuplan ile yardımcı diğer sağlık mensuplarının unvanını taşımakta ve bu 
sahada çalıştırılması lâzıımgelen personele tahsis elildiği görülmektedir. 

'Bundan 19 sene evvelki kuruluş ve kadroların bugünkü sistemle çalıştırılmasına veya uygunlu
ğunun sağlanmasına imkân bulunmadığı şüphe götürmez bir hakikattir. 19 sene evseline nazaran 
Devletin her sahada vatandaş hizmetine yararlı faaliyetin netticesi olarak meydana gelen küçümsen-
miyecek eserler, içtimai bünyemizde de tesirini göstermiş, sıtma, frengi ve emsali sosyal hastalıklar 
bugün önemini k*ybetımiştir. Şehirlerimizin nüfusu arttıkça içtimai durumumuz ve hayat seviyemiz 
yükselmiş artık taltibik edilegelmetote olan dünün sıhthi tedbirlerinin kâfi gelmediği görülerek sağlık 
dâvasında d» bu tempoya uyacak şekilde hamlelefrle yürümenin bir zaruret olduğu neticesine varıl
mıştır. 

Sağlık dâvamızın bugünkü haliyle de naili mümkün görülmemekte ve fakat memleket bünyesine 
ve bütçe imkânlarına uymak zarureti her zaman her yerde kendini göstermektedir. 

Kanuna bağlı 1, 2 ve 3 sayılı cetvellerde yazılı kadırolar üç seneye sâri olup her sene bütçesine 
7,5 milyon liranın ilâvesini icaibettirdiği görülmekledir. Alman kadroların lüzumundan ziyade el
zeminin ele alındığı ve Sağlık Bakanlığının Tıp Fakültesi ve diğer okullarından 1905 yılında mezun 
olacak tabip, hemşire, sağlık memuru, sağlık kolejleri mezunu, köy ebeleri mezunları gibi mecburi 
hizmetile hükümlü bulunanlarla hemşire yardımcısı olarak yetiştirilen kadınların hizmete alınmalarını 
sağlıyacak kadroların teklifinin yapıldığı anlaşılmıştır. 

Bu açıdan; kanun maddeleri ve kanuna bağlı 1, 2 ve 3 sayılı kadro cetvelleri Sağlık ve Sosyal 
Yardım Komisyonunca kanunun ikinci «maddesinin (B) fıkrasında ve (1) sayılı cetvelde yaptığı ve 
Komisyonumuzun da uygun gördüğü değişiklikler aynen kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine »rz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 
Ankara 
1. Seçkin 

İmzada bulunamadı 
Çanakkale 
Ş. İnan 
İstanbul 

M. Güven 

Mardin 
E. K. Aybar 

Sözcü 
Sakarya 

N. Boyar 
Aydın 

0. Apaydın 

Erzincan 
H. Atabeyli 

İzmir 
N. Kürşad 

Bize 
E. T. Akçal 

Kâtip 
Nevşehir 

A. B. Numanoğlu 
Balıkesir 

A. A. Bolak 

Erzurum 
A. Şenywri 

Kars 
K. Ohyay 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğilu 

Adana 
K. Sanİbrahimoğlu 

Bursa 
A. Türkel 

İmzada bulunamadı 
Giresun 

/. E. Ktlıçoğht 
Manisa 
H. Kubat 

İmzada bulunamadı 
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Hükümetin teklifi 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Teşkilât ve Memurları Ka
nununun bâzı maddelerini değiş
tiren 4258 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi ile 4862 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişik
lik yapılmasına dair kanun ta

sarısı 

MADDE 1. — 3017 sayılı Ka
nuna 4258 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi ile eklenen « ek madde 
(1)» aşağıda yazılı şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Ek madde 1. — Müsteşarın 
katılmadığı toplantılara, toplan
tı konusu olan hizmetle görevlen
dirilmiş Müsteşar Muavini Baş
kanlık eder. 

Müsteşar muavinleri merkez 
teşkilâtı ile koruyucu, tedavi edi
ci veya sosyal amaçlı kurum ve 
kurulların fennî ve idari işlerini 
yürütürler. 

Atanmaları Bakanın seçmesiy-
le ve kararname ile olur.» 

MADDE 2. — 3017 sayılı Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Kuruluş ve Memurları Kanunu
nun 3 ncü maddesinde yazılı ku
ruluşlara Nüfus Plânlaması Ge
nel Müdürlüğü ile Ana ve Çocuk 
Sağlığı Müdürlüğü katılmıştır. 

A) Nüfus Plânlaması Genel 
Müdürlüğü, nüfus plânlaması 
konusundaki araştırma, plân, 
program ve eğitim faaliyetlerini 
düzenlemek, programların uygu
lanmasını yürütmek ve denetle
mekle, 

B) Ana ve Çocuk Sağlığı 
Müdürlüğü ana ve çocuk sağlığı
nı korumak için plânlı ve prog
ramlı çalışmayı düzenlemek, ge
beliklerin devamı müddetinee 

Sağlık ve Sosyal Yardım Ko
misyonunun değiştirişi 

Sağlık ve Sosyal Yardim Bakan
lığı Teşkilât ve tytmurlart Ka
nununun bâzı maddelerini değiş
tiren 4258 sayûı Kanunun 2 nci 
maddesi üe 4862 sayûı Kanuna 
bağlı (i) sayûı cetvelde değişik
lik yapılmasına dair kanun ta

sarısı 

MADDE 1. — 3017 sayılı Ka
nuna 4258 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi ile eklenen «ek madde 
(1)» aşağıda yazıl) şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Ek madde 1. -— Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir.» 

MADDE 2. — 3017 sayılı Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Kuruluş ve Memurları Kanunu
nun 3 ncü maddesinde yazılı ku
ruluşlara Nüfus Plânlaması Ge
nel Müdürlüğü ile Ana ve Ço
cuk Sağlığı Müdürlüğü katılmış
tır. 

A) Nüfus Plânlaması Genel 
Müdürlüğü, nüfus plânlaması 
konusundaki araştırma, plân, 
program ve eğitim faaliyetlerini 
düzenlemek, programların uygu
lanmasını yürütmek ve denetle
mekle, 

B) Ana ve Çocuk Sağlığı 
Müdürlüğü, ana ve çocuk sağlığı
nı korumak için plânlı ve prog
ramlı çalışmayı düzenlemek, ge-

Bütçe Plâa Komisyonunun de
ğiştirişi 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Teşkilât ve Memurları Ka
nununun bâzı maddelerini değiş
tiren 4258 sayûı Kanunun 2 nci 
maddesi ile 4862 sayûı Kanuna 
bağlı (1) sayûı cetvelde değişik
lik yapılmasına dair kanun ta

sarısı 

MADDE 1. — Sağlık ve Sos* 
yal Yardım Komisyonunun 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş

tir. 

MADDE 2. — Sağlık ve Sos* 
yal Yardım Komisyonunun 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Hükümetin teklifi 

ana ve çocuğun sağlığını taki-
betmekle, 

Görevlidirler. 

MADDE 3. — 4862 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelden 
bu kanuna bağlı (2) sayılı cet
velde yazılı kadrolar çıkarılmış
tır. 

MADDE 4 — 4862 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvele bu 
kanuna ilişik 1, 3, 4, sayılı cet
vellerde yazılı kadrolar eklenmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihte 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığında çalışan memurlardan bu 
kanuna bağlı (2) sayılı cetvel
le kadroları kaldırılanlar (kaza
nılmış hakları saklı tutulmak 
kaydiyle) bu kanuna bağlı (1) 
sayılı cetveldeki kadrolara yeni
den atanırlar. 

Yeni atanmalar yapılıncaya 
kadar bu memurların almakta 
oldukları aylıkların ödenmesine 
devam olunur. Yeni atanmalar 
yapıldığı tarihte geçici görev, 
izin ve hastalık gibi kanuni se
beplerle görevi başında bulunmı-
yanlardan işe başlama kaydı 
aranmaz. 

MADDE 5. — Bu kanunun 
(1), (2) ve (3) ncü maddeleri 
ile kanuna bağlı (1) sayılı cet
velde yazılı kadrolar yayımı ta
rihinde; (3) sayılı cetvelde ya
zılı kadrolar 1 . 3 . 1966 ve (4) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolar da 
1 . 3 . 1967 tarihinde yürürlüğe 
girer. 

MADDE 6. — Bu kanunun 
hükümlerini Maliye ve Sağlık ve 

Sağ. VS Sos Yar. Kö. değiştirişi 

rek gebeliklerinin devamı müd
detinde ve gerekse doğumdan 
sonra ana ve çocuğun sağlığını 
takibetmekle, 

Görevlidirler. 

MADDE 3. — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe Plân Ko. değiştirişi 

MADDE 3. — Tasarının 
3 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

. .MADDE "4. — Hükümetin MADDE 4. — Tasarının 
teklifi aynen kabul edilmiştir. i 4 ncü maddesi aynen kabul edil

miştir. 

GEGÎOÎ MADDE — Hükü
metin teklifi aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE — Tasarı
nın geçici maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6, - Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 6. — Tasarının 6 neı 
maddesi aynen kabul edilmiştir! 
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Hükümetin teklifi 

Sosyal Yardım Bakanları yürü
tür. 

5 . 5 . 1 9 6 5 
... .. Başbakan 

8. H. Ürgüplü 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
H. Ataman 

Devlet Bakanı 
M. Altmsoy 

Devlet Bakanı 
§. İnal 

Adalet Bakam 
1. Baran 

Millî Savunma Bakanı 
H. Dinçer 

İçişleri Bakam 
î. H. Akdoğan 

Dışişleri Bakanı Y. 
S. Demirel 

Maliye Bakanı 
î. Gürsan 

Millî Eğitim Bakanı 
C. Bûgehan 

Bayındırlık Bakanı 

O. Alp 
Ticaret Bakanı 

M. Zeren 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam 

F. Sükan 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

A. Topaloğlu 
Tarım Bakanı 

T. Kapanh 
Ulaştırma Bakanı 

M. San 
Çalışma Bakanı 

/. 8. Çağlayangil 
Sanayi Bakanı 
A. N. Erdem 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
M. Turgut 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
ö. Z. Dorman 

..... ü -
Sağ. ve Sos. Yar. Ko. değigtirişi Bütçe Plân Ko. değiştirişi 

CETVEL 

Sağlık Komisyonunun 1, 2, 3 
ve 4 sayılı oetveller aynen kabul 
edilmiştir. 

İmar ve İskân Bakanı 
B. Iskenderoğlu 

Köy İşleri Bakanı 
8. öztürk 

M. Meclisi ( S . Sayısı : 984) 



Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin adı Aded Aylık 

MERKEZ KURULUŞU 

3 Müsteşar Muavini (Tabip) 3 1 500 
3 Müsteşar Muavini (İdari) (Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler fakülteleri ile İktisa

di ve Ticari ilimler Akademisi veya Orta • Doğu Teknik Üniversitesi îdari ilim
ler mezunları) I 1 500 

Sağlık işleri Genel Müdürlüğü 

6 Diş Tabibi 1 »50 

Sağlık Propagandası ve Tıbbi İstatistik Genel Müdürlüğü 

6 istatistikçi. (İstatistik dersi okutan fakülte veya oku? mezunları) 1 950 
5 Mütercim (İngilizce, Fransızca ve Almanca lisanlarından birisini bilmesi ve as

gari lise mezunu bulunması şarttır) 1 1 100 

Meslekî öğretim Genel Müdürlüğü 

Yüksek okullar ve sağlık kolejleri şubesi 

6 Müdür (Tabip) 1 950 

Sağlık Okullanrı Şubesi 

6 Müdür (Talbip, yüksek sağlık okulları mezunları ile fakülte veya yüksek okuöar 
mezunu öğretmen) 1 950 

8 Şef (Ortaokul mezunu) I 700 

Sağlık Teknisyen Okulları Şubesi 

6 Müdür (Taıbip, yüksek sağlık okulları mezunları ile fakülte veya yüksek okullar 
mezunu öğretmen) 1 950 

Genel Eğitim Şubesi 

6 Müdür (Tabdp, yüksek sağlık okulları mezunları ile fakülte ve yüksek okul me
zunları) 1 950 

S Şef (Ortaokul mezunu) 1 700 

Donatım Genel Müdürlüğü 

5 Depo Müdürü (Asgari lise veya muadili teknik okullar mezunları) 1 1 100 
6 » » » » » » » 3 950 
7 t » > » » * » 3 800 

Sosyal Hizmetler Rehabilitasyon Merkezi 

4 Müdür (Ren. alanında yetişmiş tabip) 1 1 250 
9 Sosyal Hizmetler Müte. (Akademi mezunu) •! 600 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 984) 
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D, Memuriyetin adı Aded Aylık 

1 
2 

1 
1 
2 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

950 
600 

1,250 
1 100 
950 
700 
500 
500 

1 500 
1 100 
700 
500 

10 » » » » > 10 500 
11 » » » » * 11 450 

Ankara Kreş ve Gündüz Bakımevi 

6 Müdür (Tabip veya sosyal yardımcı) 
0 öğretmen (öğretmen okulu mezunu) 

Ana ve Çocuk sağlığı Müdürlüğü 

4 Müdür (Tabip mütehassıs) 
5 » Yardımcısı (Tabip) 
6 Tabip (Nisaiye ve çocuk mütehassısı) 
8 Büro Şefi (Ortaokul mezunu) 

10 İstatistik Memuru (Ortaokul mezunu) 
10 Memur (Ortaokul mezunu) 

Nüfus Plânlaması Genel Müdürlüğü 

3 Genel Müdür (Tabip, nisaiye veya halk sağlığı mütehassısı) 
5 Genel Müdür Yardımcısı (Tabip) 
8 Şef (Lise mezunu) 

10 Memur (Ortaokul mezunu) 

Program, Etüt ve Araştırma Şubesi 

Müdür (Yüksek okul mezunu) 1 950 

Eğitim Şubesi 

6 Müdür (Tabip, nisaiye veya halk sağlığı mütehassısı veya yüksek okul mezunu) 1 950 

Biyomedİkal Şubesi 

6 Müdür (Tabip, nisaiye mütehassısı) 1 950 

Befik Saydam Merlkez Hıfsnmıhha Enstitüsü 

îlâç Kontrol Şubesi 

6 Eczacı veya Yüksek Kimya Mühendisi 
7 a| * » » 

10 » » » - » 
9 Fizikçi (Fen Fakültesi mezunu) 
7 Eczacı veya Kimya Lisansiye 
9 » » > 

Bakteriyoloji Tahlil ve Kontrol Şubesi 

9 Tabip (Bakteriyolog) 1 600 

M. Meclisi (S . Sayısı : 984) 

1 
2 
1 
1 
1 
1 

950 
800 
500 
600 
800 
600 
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D. Memuriyetin adı Aded Aylık-

Sağhk ocakları, 

6 Tabip 
7 » 
8 » 

J 2 Hemşire 
12 Sağlık Memuru 
14 Köy Ebesi 

2 
3 
4 • 
5 
7 
8 . 
1 
1 
1 
• 2 " 

1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 

İLLER KURULUŞU 

Verem Savaş Dispanserleri 

'5 Talbirp 
> 6 > , • " • • - - . : . 

"7:. » ' t 
-8" » 
9 » """'" 

10 » 
11 Depo ve Ambar Memuru (Ortaokul mezunu) 
12, Memur (Ortaokul mezunu) 
13, » » > 
14 » » » 

V" Meslekî Öğretim Genel Müdürlüğü 

6 Okul Müdürü (Tabip veya sağlık öğrenimi veya meslekî öğretim veren okullar 
mezunları) 

7 » » »ı » » » » 
7 Okul Müjcfrür Muavini (Sağlılk öğrenimi veya meslekî ölgretiııı veren okuıl'la.r me 

zumları) 
' '8.. » » >x » » » » 

4 öğretmen (Tabip veya Yüksek bağlık Okulu veya meslekî öğrenim veren okullar 
mezunu öğretmen) 

'5 »i » »ı > » » » 
6 » » » » » » » 
7 »> » » » » » » 
8 » » » » » » » 

9 öğretmen (Tabib -veya Yüksek Sağlık Okulu veya meslekî öğrenim veren kul 
lar mezunu öğretmen) 

10 » » » » »" » 
11 » » » » » » 

Adana Htfzıssıhha Enstitüsü 

8 Kimya Yüksek Mühendisi veya Kimyager 1 700 

Diyarbakır Hıfztssthha Enstitüsü 

8 Kimya Yüksek Mühendisi veya Kimyager 1 700 

nıe-

ıllar 

kul-' 

» 
» 

15 
17 

8 
7. 

2 
3 

'• ı 

13 . 
40 

50 
65 
75 

950 
800 

.800 
700 

1 250 
1 100 
950 
800 
700 

600 
500 

. 450 

37 
70 
80 
90 
180 
410 

• 800 
700 
600 
400 
400 
300 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 984) 
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Memuriyetin adı 

Çocuk Bakım yuvaları 

11 Sosyal yardımcı (Meslekî kurs görmüş lise ve dengi okullar mezunu) 
12 » » . » • . ) ; : • , X » 
13 » •» » > 

[2] SAYILI CETVEL 

Kaldırılan kadrolar 

3 Müsteşar Muavini 

5 Müdür 

Merkez kurulü'şu 

Yüksek o'kuliar, sağlık kolejleri ve sağlık okulları şubesi' 

tiler kuruluşu 

Meslekî Öğretim Genel Müdürlüğü 

Yüksek okullar 

•5 

4 
5 
6 

4 
5 

6 
6 
8 
7 
9 

12 

6 
8 
8 
9 

11 
8 

11. 
18 

8 

Müdür 
öğretmen 

» 
» 

öğretmen 
» 

Müdür 
öğretmen 

» 
» 

Yardımcı öğretmen 

Müdür 
» 

Müdür Muavini 
öğretmen 
Yardımcı öğretmen 
Kültür Dersi öğ. 

» » 
Askerlik Dersi öğ. 
Meslek Dersi öğ. 

Sağlık kolejleri 

Sağlık Memurları Okulu 

Ebe, Laborant - Hemşire Okulu 

M. Meclisi '•' ( S . Sayısı* 984) 

Aded Ay\M 

5 ',' 450 
7 400 
8, .. .. 350 

1 1 500 

1 1 100 

2 
1 
1 
1 

3 
6 

2 
1 

17 
2 
6 

11 

2 
7 
2 

49 
54 
1<2 

7 
7 

n 

1 100 
1 250 
1 lÖİ)" 

950 

1 250 
1 100 

950 
950 
700 
80Ö 
600 
400 

950 
700 
700 
600 
450 
700 
450 
,350 
700 
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Memuriyetin adı 

Ebe Okulu 

Kvy eİ>e okuUart 
9 öğretmen 

6 Müdür 
7 Mütehassıs tabîb 
8 » » 
9 Yardımcı öğretmen 

10 » » 
11 > » 

13 Sıtma Savaş Memuru 

111 Sağlık Memuru 

8 Köy Sağlık Memuru 
9 » » » 

U » » » 

[3] SAYILI CETVEL 

MERKEZ KURULUŞU 

Sosyal Hizmetler Rehabilitasyon Merkezi 

Mütercim (İngilizce, Fransızca, Almanca, lisanlanndan birini bilmesi ve 
lise mezunu olması şartiyle) 
Beden Eğ. öğ. (Eğitim Enstitüsü Beden Eğ. Mezunu) 
Klinik Psikolog (Akıl ve Sinir Has. Müte.) 
Öğretmen (Teknik öğ. Ok. mezunu) 

Sıtma Savaş 

Diplomasız sağhk memurları 

KÖy sağhk memurları 

asgari 

» » » 

Ankara Kreş ve Gündüz Bakımevi 

6 Çocuk Hastalıkları Mütehassısı 

Aded Aylık 

22 

28 

600 

8 
4 
12 
4 
4 
16 

950 
800 
700 
600 
500 
450 

350 

600 

3 
5 
20 

700 
600 
450 

1 100 
950 
950 

1 100 
950 
800 

950 

ILLER KURULUŞU 

Sağhk ocakları 

8 Tabip 
9 » 
1 » 

12 Hemşire 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 984) 

5 
50 
15 
90 

700 
600 
800 
400 
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D. Memuriyetin adı Adod Aylık 

12 Sağlık Memura: 60 400 
14 Eöy Ebesi 235 300 

Meslekî öğretim Genel Müdürlüğü 

5 Okul Müdürü (Tabib Yüksek Sağlık Okulu ile fakülte veya yüksek okul mezunu 
öğretmen) 

6 » » (Tabip Yüksek Sağlık Okulu ile fakülto veya yüksek okul mezunu 
öğretmen) 

4 Öğretmen (Tabip Yüksek Sağlık Okulu mezunu ve fakülte, yüksek okulu mezu-
öğretmen) 

5 öğretmen (Tabip Yüksek Sağlık Okulu mezunu ve" fakülte, yüksek okul mezunu 
öğretmen) 

6 öğretmen (Tabip Yüksek Sağlık Okulu mezunu ve fakülte, yüksek okul mezunu 
öğretmen) 

7 öğretmen (Tabip Yüksek Sağlık Okulu mezunu ve fakülte, yüksek okul mezunu 
öğretmen) 

8 öğretmen (Tabip Yüksek Sağlık Okulu mezunu ve fakülte, yüksek okul mezunu 
öğretmen) 

9 Öğretmen (Tabip Yüksek Sağlık Okulu mezunu ve fakülte, yüksek okul mezunu 
Öğretmen) 

10 Öğretmen (Tabip Yüksek Sağlık Okulu mezunu ve fakülte, yüksek okul mezunu 
öğretmen) 

11 Öğretmen (Tabip Yüksek Sağlık Okulu mezunu ve fakülte, yüksek okul mezunu 
öğretmen) 

9 Şef (Ortaokul Mezunu) 
11 Memur » » 
11 Mutemet ve Sat. Al. Memuru (Ortaokul Me.) 
11 Depo vo Ambar Memuru » » 

[4] SAYILI CETVEL 

İLLER KURULUŞU 

Sağlık ocakları 

8 Tabip 
9 » 
7 » 

12 Hemşire 
12 Sağlık Memuru 
14 Köy Ebesi 

Meslekî öğretim Genel Müdürlüğü 

5 Okul Müdürü (Tabip, Yüksök Sağlık Okulu mezunları ile Fakülte ve yüıksek 
okulla:* mezunu öğretmenler) 2 1 100 

6 Okul Müdürü (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu mezunları ile Fakülte ve yüksek 
okulla:" mezunu öğretmenler) 8 950 

7 Okul Müdürü (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu mezunları ile Fakülte ve yüksek 
•okullar mezunu öğretmenler) 5 800 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 984 ) 

1 

8 

2 

3 

13 

25 

35 

100 

100 

100 
20 
10 
10 
10 

1 100 

950 

1 250 

1 100 

950 

800 

700 

600 

500 

450 
600 
450 
450 
450 

5 
50 
15 
90 
60 
240 

700 
600 
800 
400 
400 
300 
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D. Memuriyetin adı A.ded 

3 

3 

13 

25 

35 

100 

100 

100 
20 
10 
10 
10 

Aylık 

1 250 

1 100 

950 

800 

700 

60C 

500 

450 
600 
450 
450 
450 

4 öğretmen (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu mezunları ile Fakülte ve yüksek okul
la:' mezunu, öğretmenler) 

5 öğretmen (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu mezunları ile Fakülte ve yüksek okul
la:1 mezunu, öğretmenler) 

6 öğretmen (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu mezunları ile Fakülte ve yüksek okul
la:* mezunu, öğretmenler) 

7 öğretmen (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu mezunları ile Fakülte ve yüksek okul
la:- mezunu, öğretmenler) 

8 öğretmen (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu mezunları ile Fakülte ve yüksek okul
la:1 mezunu öğretmenler) 

9 öğretmen (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu mezunları ile Fakülte ve yüksek okul
la:1 mezunu öğretmenler) 

10 öğretmen (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu mezunları ile Fakülte ve yüksek okul
la:1 mezunu, öğretmenler) 

11 öğretmen (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu mezunları ile Fakülte ve yüksek okul
la:1 mezunu öğretmenler) 

9 Şef (Ortaokul mezunu) 
11 Memur (Ortaokul mezunu) 
11 Mutemet ve Satmalına Memuru (Ortaokul mezunu) 
11 Depo ve Ambar Memuru (Ortaokul mezunu) 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonunun değiştirişi 

[1] SAYILI CETVEL 

MERKEZ KURULUŞU 

3 Müsteşar Muavini (Tabip) 3 1500 

İdari 

3 Müsteşar Muavini (Hukuk, iktisat, Siyasal Bilgiler fakülteleri ile veya Orta -
Doğu Teknik Üniversitesi İdari ilimler mezunları) 1 1 500 

Danışma ve İnceleme Kurulu 

3 Üye 2 1 500 

Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 

6 Bir. Tabibi 1 950 

Sağlık Propagandası ve Tıbbi İstatistik Genel Müdürlüğü 

6 İstatistikçi Istatiötik dersi okutan fakülte veya yüksek okul mezunları) 1 950 
5 Mütercim (Ing'Llizco, Fransızca ve Almanca 'lisanlarından birisini bilmesi ve 

asgari lise mezunu bulunması şarttır.) 1 1 100 

Meslekî Öğretim Genel Müdürlüğü 

Yüksük okullar ve sağlık kolejleri şubesi 
'6 Müdür (Tabip) 1 950 

M, Meclisi ( S. Sayısı : 984 ) 
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Memuriyetin adı Adcd Aylık 

Sağlık Okulları Şubesi 

6 Müdür (Tabip, Yüksek Sağlık Okulları mezunları ile Fakülte veya Yüksek 
ckullaı* mezunu öğretmen) 

8 Şef (Asgari ortaokul mezunu) 
950 
700 

Sağlık Teknisyen Okulları Şubesi 

6 Müdür (Tabip, Yüksdk Sağlık Okulları mezunları ile Fakülte veya Yüksek 
okullar mezunu öğretmen) 950 

Genel Eğitim Şubesi 

6 Müdür (Tabip, Yülksek Sağlık Okulları mezunları ile Fakülte veya Yüksek 
okul mezunları) 

8 Şef (Asgari ortaokul mezunu) 
950 
70ü 

Donatım Genel Müdürlüğü 

5 Depo Müdürü (Asgari lise veya muadili teknik tikuüar mezunları) 
6 » » » » » » » 

Sosyal hizmetler rehabilitasyon merkezi 

4 Müdür (Röh. alanında yetişmiş tabip) 
9 Sosyal Hizmetler Müte. (Akademi mezunu) 

10 » » » » » 
11 » » » » » 

Ankara Kreş ve Gündüz Bakımevi 

6 Müdür (Tabip veya sosyal yardımcı) 
9 öğretmen (öğretmen okulu mezunu) 

Ana ve Çocuk Sağlığı 31üdürlüğü 

4 Müdür (Tabip mütehassıs) 
5 Müdür Yardımcısı (Tabip) 
6 Tabip (Nisaiye ve çocuk mütehassısı) 
8 Büro Şefi (Asgari ortaokul mezunu) 

10 İstatistik Memuru (Asgari ortaokul mezunu) 
10 Memur (Asgari ortaokul mezunu) 

Nüfus Plânlaması Genel Müdürlüğü 

3 Genel Müdür (Tabip, Nisaiye ve Halk Sağlığı Mütehassısı) 
5 Genel Müdür Yardımcısı (Tabip) 
8 Şef (Lise mezunu) 

10 Memur (Asgari ortaokul mezunu) 

1 
3 
3 

1 
7 
10 
11 

1 
2 

1 
1 
2 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 100 
950 
800 

1 250 
600 
500 
450 

950 
600 

1 250 
1 100 
950 
700 
500 
500 

1 500 
1 100 
700 
500 

M. Meclisi. ( S. Bayisi : 984 ) 
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Memuriyetin adı Aded Ayîxk 

Program Etüt ve Araştırma Şubesi 

Müdür (Yüksek oıkul mezunu) 

Eğitim Şubesi 

Müdür (Tabip, nisaiye veya halk sağlığı mütehassısı veya yüksek okul mezunu) 

Biyomedilcal Şubesi 

6 Müdür (Tabip, nisaiye mütehassısı) 

Refik Saydam Merkez Ilıfzıssıhha Enstitüsü 

4 Besin Kimyası Mütehassısı (Taip, kimyager, veteriner, besin mütehassısı) 

İlâç Kontrol Şubesi 

Eczacı veya Yüksek Kimya Mühendisi 
» » » » 

6 
7 

10 
9 
7 
9 

Fizikçi (Fen Fakültesi mezunu} 
Eczacı veya Kimya Lisansiye 

» » » 

9 Tabip (Bakteriyolog) 

Bakteriyoloji Tahlil ve Kontrol Şubesi 

İLLER KURULUŞU 

Verem Savaş Dispanserleri 

5 Tabip 

9 
10 
11 
12 
13 
14 

Depo ve Amıbar Meımu-ru (Asgari ortaokuıl mezuınu) 
Mc'mıuıi- (Asgari ortaokul mezuınu.) 

» » » » 
» » 3W » 

Meslekî öğretim Genel Müdürlüğü 

Okul Müdürü (Tabip veya sağlık öğrenimi ve/a meslekî öğretim veren okullar 
mezunları) 

» • * » » » » » 

Okul Müdür Muavini (Sağlık öğrenimi veya meslekî öğretim veren okullar me
zunları) 

* . > » » » » 

950 

950 

•95ü 

1 2."0 

1 
2 
1 

r-t 

1 
1 

yu> 
soo 
500 
600 
*.':Q 
6C-0 

fif.'O 

2 
3 
4 
5 
7 
8 
1 
1 
1 
2 

1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
450 
.4->0 
350 
300 

.5 

.7 

8 
7 

950 
800 

800 
700 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 984 ) 
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Memuriyetin adı 

4 öğretmen (Tabip veya Yüksek Sağlık Okulu veya meslekî öğrenim veren okullar 
mezunu öğretme a) » » » 

5 » » * * » » » 
6 » » • * > » » » 
7 » » » > » » » 
8 » » ^ » » » » 
9 öğretmen (Tabip veya Yüksek Sağlık Okulu veya meslekî öğretim veren okullar 

mezunu öğretmen) * * » 
10 » > » •» a» » » 
11 » » » » » » » 

Acfoma Hıfzıssihha Enstitüsü 

8 Kimya Yüksek Mühendisi veya Kimyager 

Diyarbakır Hıfzısssthha Enstitüsü 

8 Kimya Yüksek Mühendisi veya Kimyager 

Sağlık Ocakları 

6 Tabip 
7 » 
a » 

12 Hemşire 
12 Sağbk Memaıru 
14 Köy Ebesi 

Çocuk Bakım Yuvaları 

11 Sosyal Yardımcı (Meslekî kurs görmüş lise ve dengi okullar mezunu) 
12 » » » » » » 
13 » » » » » » 

Aded 

2 
3 
7 
13 
40 

50 
65 
75 

Aylık 

1 250 
İ 100 
950 
800 
700 

600 
500 
450 

700 

700 

37 
70 
80 
90 
180 
410 

5 
7 
S 

800 
700 
600 
400 
400 
300 

450 
400 
350 

[2] SAYILI CETVEL 

Hükümetin teklifi aynen kabul edilmigtir. 

[3] SAYILI CETVEL 

MERKEZ KURULUŞU 

Sosyal hizmetler Reh. Merkezi 

5 Mütercim (İngilizce. Fransızca, Almanca lisanlarından birini bilmesi ve asgari 
lise mezunu olması şartiyle) 

6 Beden Eğ. öğr. (Eğitim Enstitüsü Beden Eğ. mezunu) 
6 Klinik Psikolog (Akıl ve Sinir Has. Müte.) 

1 1 100 
1 950 
1 950 
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5 
6 
7 

Memuriyetin adı Aded Avlık 

öğretmen (Teknik öğ. Ok, mezunu) 
» » » » » 
» » » » » 

Ankara Kreş ve Gündüz Bakımevi 

Çocuk Hastalıkları Mütehassısı , 

İller kuruluşu ve sağlık ocakları 

8 Tabip 
9 
7 

12 
12 
14 

5 

6 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

9 
11 
11 
11 

Hemşire 
Sağlık Memuru 
Köy Ebesi 

Meslekî öğretim Genel-Müdürlüğü 

Okul Müdürü (Tabip Yüksek Sağlık Okulu ile fakülte veya yüksek okul mezunu 
öğretmen) 
Okul Müdürü (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu ile fakülte veya yüksek okul mezunu 
öğretmen) 
öğretmen (Tabip Yüksek Sağlık Okulu mezunu ve fakülte, yüksek okul mezunu 
öğretmen) 
öğretmen (Tabip Yüksek Sağlık Okulu mezunu ve fakülte, yüksek okul mezunu 
öğretmen) 
öğretmen (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu mezunu ve fakülte, yüksek okul mezunu 
öğretmen) 
öğretmen (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu mezunu ve fakülte, yüksek okul mezunu 
öğretmen) 
öğretmen (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu mezunu ve fakülte, yüksek okul mezunu 
öğretmen) 
öğretmen (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu mezunu ve fakülte, yüksek okul mezunu 
öğretmen) 
öğretmen (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu mezunu ve fakülte, yüksek okul mezunu 
öğretmen) 
öğretmen (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu mezunu ve fakülte, yüksek okul mezunu 
öğretmen) 
Şef (Asgari ortaokul mezunu) 
Memur (Asgari ortaokul mezunu) 
Mutemet ve Sat. Al. Memuru (Asgari ortaokul mezunu) 
Depo ve Ambar Memuru (Asgari ortaokul mezunu) 

1 
1 
2 

1 100 
950 
800 

950 

5 
50 
15 
90 
60 
235 

700 
600 
800 
400 
400 
300 

1 

8 

2 

3 

13 

25 

35 

100 

100 

100 
20 
10 
10 
10 

1 100 

950 

1 250 

1 100 

950 

800 

700 

600 

500 

450 
600 
450 
450 
450 
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8 
9 
7 

12 
12 
14 

6 
7 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

9 
11 
11 
11 
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[4] SAYILI CETVEL 

İLLER KURULUŞU 

Memuriyetin adı 

Sağlık Ocakları 
Tabip 

•» 
» 

Hemşire 
Sağlık Memuru 
Köy Ebesi 

Mesleki öğretim Genel Müdürlüğü 

Okul Müdürü (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu mezunları ile fakülte ve yüksek 
okullar mıezunu öğretmenler) 

> » » » » » 
> > » » » > 

Öğretmen (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu mezunları ile faiküılte ve yüksok okullar 
mezunu öğretmenler) 

Aded 

5 
50 
15 
90 
60 
240 

Ayl.k 

700 
600 
800 
400 
400 
300 

» • » 

Şef (Aısıgari ortaokul mezunu) 
Memur (Aıgari ortaokul mezunu) 
Mutemet ve Saıtmalma Memuru (Asgari ortaokul mezunu) 
Depo ve Ambar Memuru (Asgari ortaokul mezunu) 

2 
8 
5 

3 
3 
13 
25 
35 
100 
100 
100 
20 
10 
10 
10 

1 100 
950 
800 

1 250 
1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
450 
600 
450 
450 
450 

)>&<* 
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Dönem : 1 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L I S 1 S. Sayısı : 

Orman Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Geçici Komisyon ile Anayasa Komisyonunun mütalâa 

raporu (1 /549) 

T. C. 
Başbakanlık 17 . 9 . 1963 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairen 

Sayı : 71 - 2114/4.339 

Millet Meclisi Başkanlığıma 

Tarım 'Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakamlar Kurulunca 
1.3 . 9 . l'%3 taıühinde kararlaştırılan «Orman Kanununa .gc^Lci Mr madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rlica ederim,: 
İsmet İnönü 

Başbakan 

GEREKÇESİ 

Yürürlükte bulunan 6831 sayılı Oırman Kamrumun 2 nci maddesi; gerçekten orman olan saha
ların dahi Balkanlar Kurulu Karariyle onman reji ni dışına çıkarılmasına cevaz vermektedir. Kanu
nen (bu cevaz ve yotki T. C. Anayasasının 37, 131 nci maddelerinde ormanlara ilişkin olarak yer alan 
kuralların özüne ve sözüne aykırı görülmüş, bu itibarla sözü edilen maddenin »kaldırılması cihetine 
gidilmiştir. 

Türkiye arazisinin morfolojik bünyesi, çok arızalı olimaısı ormanlarımızın çoğunlukla harap bir 
halde bulunması ve onman ycitİFiürmc bakımından Türkiye ikliminin gc.nc.l onaı-ak elverişli şartlara 
malik olmaması gibi sebepler, .mevcut ormanların büyük bir dikkat ve titizlikle korunmasını, ıslahını 
ve çoğaltılmasını zaruri kılmaktadır. 

Bu gerçekçiden mülhem olarak orman mcvzuuırla T.C. Anayasalında yerini ve ifadesini bulan ku
rallara tam. 'bir »sadakat ve titizlikle riayet edilme 1, kaçınılmaz kanuni bir lâzime olmakla beraber 
aynı zamanda bir memleket vazife-â bulunduğunda şüphe yoktur. 

Yurt ormanlarının korunması ve çoğaltılması düşüncesi esas itibariyle Oumîlıuriyet devri ile baş
lamıştır, denilebilir. Bu devre tekadd'üm eden zamanlarda momleket ormanları Devletçe bir gelir 
kaynağı olarak ele alınmış ve btiymara dayanan b 'r ormancıluk sistemi kurulmuş ve bu sakîm sis
temle zihniyet ormanlarımızın büyük ölçüde tahribe uğramasına sdbcibiydt veıaıiş ve ormancılık 
memloketln umumi kültürü içinde lâyık olduğu hakiki mânaısiyle yerini bulamamıştır. 

1285 yılında yürürlüce giren Orman Nizamnamesi rasyonel !bir ormancılığı mümkün kılacak 
nitelikte hükümler getirmemiş yarım asır kadar bu •görüşle idare ve idame edilen ormanlar gün geç
tikçe 'harablyete uğramaktan kurtarılamamış ve or.nanla.nn yok lolmaraı gorçeği ile karşı karşıya ka
lınmış ve nlhaycıt 1937 yılımda '3116 sayılı Orman Kanunu yürürlüğe kanuTıınus ve bu kanunu takiben 
1015 yılında 4785, 1950 yılında SG53 ve ihalen yürürlükte bulunan 6831 sayılı Orman Kanunu 
11)56 yılında yürürlüğe girmiştir. 

978 
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Söz konusu edilen kanunlar şüphesiz ortmanlarm korunmağına hadim hükümler getirmiş ise de, 

yıllarca devam edegelen çeşitli tahrilbat onmanlarm küçülmesi sonucunu doğurmuş ve kanun koyucu 
memleketin hal ve geleceğini tehdideden "bu gerçek karşısında, ormanların muıhafazasını kesin bir 
surette teminat altına alınmasını sağlamak amaciyle T.C. Anayasasına bu vadide hükümler koymak 
zorumluluğunu duymuştur. 

Ancak, yurdumuzda fiilen ve ülmen orman olmaktan ç.ııkınış orman toütünlüğünü ıbozmıyan ve 
daha verimli kültüre /tahsis edilımiş bulunan yerler üzerinde, yürürlükte bulunan Orman Kanunu 
hükümlerinin, uygulanması, haılk - orman (münasebetlerini ciddî şekilde tozmakta, ihtilâfların had 
bir 'dereceye varmasını intaeetmekte ve (ormanların korunması da gereği veçhile yararlı olmaımak-
tadır. 

Bu meselenin memleketin umumi (menfaatlerine uygun bir hal tarama Ibağlanması da mevcut hü
kümlerle mıüm!kün olmadığı cihet!1 e; T.C. Anayasa '»mm koyduğu hüküm ve kurallara aykırı düşmiye-
cok, ormanların talhrilbine ve küçülmesine hiçbir suretle sdbcp ve vesile teşkil et,miyecek sahaların, 
orman rejimi dışına çıkar JİabiLmetsini sağlamak am içiyle 6891 sayılı Orman Kanununa geçici bir 
madde eklenmesi düşünülmüş ve hu maksatla geçbi 6 ncı madde hazırlanmıştır.' 

Bu maddenin 1 nci fıkrası; 6881 sayılı Onman Kanununun yürünlüğe girdiği tarihıten önse, Tanim 
Bakanlığınca yetkili kılınacak heyetler tarafından yapılan inceleme ve tesibitler sonunda fiilen, ilmen 
ve tamamen orman a'maktan çıkmış yerlerin, orman rejimi dışına çıkarılmasına cevaz vermekte
dir. Böyle .bir cevazın takdir ve tâyini, 'şüphesiz bu sahada yetişmiş 'teknik elemanların bilgilerine 
ve ilmî görülerine dayanması lâzımdır. 

Memleketimizde yer yer değişiklikler gösteren iklim, morfolojik, jeolojik durum, birbirine benze
ni iyen çok çeşitli tenebbüt münasebetleri, mutlak orman toprağının ve çevresinin ormancılık bakı
mından arz eylediği özellikler ve buna müteferri diğer faktörlerin mütalâa ve tesbiti ve nihayet üze
rinde ağaç bulunamasa dahi orman toprağı olarak korunması ve idamesindeki faydalar göz önünde 
tutulduğu takdirde bu sahalar üzerinde yapılacak operasyonda ormancılık ilim ve tekniğinin dikte 
ettiği fikir ve düşüncelerin hâkim olması gerekmektedir. Aksi bir görüş memleket gerçeklerine ve fay
dalarına, cevap veremiyeceği gibi ormanların tahribine T. C. Anayasasının koyduğu kuralların özüne 
aykırı bir sonuç doğurabilir. 

Bu fıkrada söz konusu edilen orman rejimi di'jina çıkarılacak sahaların, ayrıca memleketin iklim, 
su ve toprak rejimine zarar vermediği ve vermiyeeeğa keza orman bütünlüğünü bozmadığı ve boz-
raıyacağı anlaşılan ve tesbit edilen yerlerden seçilmesi zaruridir. Bu fıkranın taşıdığı hükümlerden 
özellikle söz konusu edilmesi ve göz önünde bulundurulması icabeclen bir husus da, fıkranın baş ta
rafında belirtilen tarihten önce şehir, kasaba ve köy iskân topluluğu içinde kalan yerlerdir. Bu kabil 
yerlerde bir köy ve ilçe iskân bütünlüğü nazara alınacaktır. Köy ve ilçelerin iskân topluluğu dı
şında kalan evleri ve her çeşit yapı ve tesisleri hakkında bu maddenin uygulanması hiçbir surette dü
şünülemez ve tecviz edilemez. Ancak köy ve ilçe bütünlüğü teşkil etmesi sebebiyle bu maddenin 
uygulanması mümkün olabilecek sahalarda fıkrada yazılı diğer faktörlerin aranması şart koşulma-
mıştır, Galip bir ihtimalle evvelce yapılmış olan orman tahditlerinden sonra vücut bulan ve bir 
meddeo icra etmek suretiyle dondurulmuş bulunan ve kişilerin faydasından ziyade bir idari bütünlük 
arz eden bu kabil kuruluşların orman rejimi dışında mütalâasında bir sakınca görünmediği gibi bir 
köy bütününün veya mahallesinin keza bir ilçenin mahallesinin evvelce tahdit içinde kalması sebe
biyle ortadan kaldırılması gibi bir durum yaratılması uygun mütalâa edilmemiştir. 

Geçici maddenin 2 nci fıkrası tesbit işlerinde görevlendirilecek heyetlerin teşekkül tarzını göster
mektedir. 

Üçüncü fıkrası, hizmetin gerekli süratle görülmesi ve bitirilmesini imkân içine alabilmek için bu 
heyetler emrine yeteri kadar yardımcı teknik ve idari eleman ile lüzumu kadar motorlu taşıt aracı
nın yerilmesini sağlamaktır. 

4 neü fıkrası bu tesbiti eri yapacak heyetlerde çalışacak olan memur ve hizmetlilere fiilen arazide 
çalıştıkları günler için aylık ve ücretlerine ilâveten 6245 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin bir ve iki 
numaralı fıkralarına göre tazminat verilmesini âmir bulunmaktadır. 
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Tesbit işlerinin Tarım Bakanlığının lüzum göreceği yerlerde ve ilçe bütünlüğü esas alınmak 

kaydiyle ve bir defaya mahsus olmak suretiyle yapılması uygun görüldüğü cihetle 5 nci fıkrası tan
zim edilmiştir. 

Tesbit işlerinin süratli ve sıhhatli bir şekilde yapılmasını ve daha önemli olarak tatbikat süre
since orman aleyhine vukuu melhuz fiil ve hareketleri peşinen önlemek maksadiyle tercihan çabuk ve 
kesin sonuç veren hava fotoğraflarından faydalanma hususunu teminen 6 ncı fıkra hazırlanmıştır. 

Geçici maddenin 7 nci fıkrası, tesbit işlerinin esasları ve ne şekil ve surette yapılacağı hakkında 
bir yönetmeliğin tanzimini hüküm altına almıştır. 

Geçici madde gereğince yapılacak işlemlerin en geç 5 yıl içinde tamamlanması ve bu sürenin so
nunda maddenin yürürlükten kalkması isabetli görüldüğünden son fıkra hazırlanmıştır. 

Kanunun 2 nci maddesi yürürlüğe, 3 ncü maddesi ise yürütmeye ilişkin hükümleri kapsamakta
dır. 

Bu kanun tasarısı yukarda açıklanan hususları sağlamak amaciyle hazırlanmıştır. 

Geçici Komisyonun raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 

Esas No. : 1/549 j 27 . 5 . 1965 
Karar No. : 3 

Yüksek Başkanlığa 

Genel Kurulun 3 . 1 . 1964 tarih ve 24 ncü Birleşiminde Adalet, içişleri, îmar ve îskân, Tarım 
ve Plân komisyonlarından seçilecek üçer üyeden müteşekkil bir Geçici Komisyon kurulması ka
bul edilmiş bu komisyon 27 . 1 . 1964 tarihinde toplanarak Başkanlık Divanım seçerek Orman 
Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ile (2/200, 2/205,, 2/212, 2/227, 2/304, 
2/369, 2/492, 2/590 ve 2/593) sayılı teklifleri Ibirlikte müzakereye başlamıştır. 

Tasarı ve tekliflerin evvelemirde İçtüzüğün 37 nci maddesi gereğince Anayasaya uygun olup 
olmadığı hususunda bir karara varılamadığından, Geçici Komisyonumuz 28 . 12 . 1964 tarih ve 
2 sayılı kararı ile Anayasa Komisyonundan mütalâa talebinde bulunmuştur. 

Anayasa Komisyonu 21 .,1 .1965 günlü Birleşiminde Hükümet adına Tarım Bakanının hu
zurunda zikri geçen Bakanın talebi üzerine, kendisine havale edilen diğer tekliflerden önce «Or
man Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısını» müzakere ederek karara bağ
lanmıştır. 

Anayasa Komisyonunun mezkûr kararı eklidir. 
Geçici Komisyonumuz Anayasa Komisyonunun mütalâasının ışığı altında ye Tarım Bakanlığı 

temsilcilerinin, Topraksu Genel Müdürlüğü, Türkiye Ormancılar Cemiyeti, T. ,M. M. O. Birliği Or
man Mühendisleri Odası, Türkiye Ziraat Yütkşek Mühendisleri Birliği, Türkiye Ziraatçiler Cemi
yeti, Yeşil Türkiye Ormancılar Gemiyeti ve Türkiye Tabiatını Koruma Cemiyetinin iştirakiyle 
evvelemirde sadece mezkur kanun tasarısını 21 . 5 . 1965 tarihli toplantısında müzakere ederek ta 
sarının «8 . S1 . 1965 tarihinden önce» diye başlıyan kısmında, Hükümet temsilcilerinin de mu
vafakati ile bu tarihi Ana#asa#ın yürürlük tarihi olan 15 . 10 . 19r61 tarihi olarak değiştirmiş ve 
diğer kısımlarda Hükümet tasarısında her hangi bir değişiklik yapmadan aynen kabul etmiştir. 
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Komisyonumuzun kararı gereğince ve işin müstaceliyetine ve önemine ıbinaen tasarı, Genel Ku

rulda öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa saygiyle sunulur. 

Geçici Komisyon 
Başkanı 

Urfa 
Söz hakkım mahfuzdur 

K. Eroğan 
Çanakkale 

B. Arat 

Bu Raporda Sözcü 
Artvin 

S. 0. Avcı 

Çorum 
Söz hakkım mahfuzdur. 

F. Küreli 

Adana 
M. Geçioğlu 

İçel 
M. Artkan 

Bursa 
E. R. Akyürek 

imzada bulunamadı 

Manisa 
8. Çağlar 

Anayasa Komisyonu mütalâa raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 

Esas No. : 1/549 
Karar No. : 11 

30 . 1 . 1965 

iMomisyonumuz, Orman Kanunuyla Ü'lg'ili kanun 'tasarı ve tekliflerini incelemekle 'görevli Ge
çici Komisyonun, 28 Alalık 1964 tarihli, Esas No. 1/549, 2/200, 2/205, 2/212, 2/227, 2/304, 
2/369, 2/4C2, 2/590, 2/5S,3 ve Karar No. : 2 sayılı mütalâa tallebinde yer alan tasarı ve teklifler
den «Orman Kanununa Geçici bir madde 'eklenmesine dair kanun tasarısı»nı, 21 Ocak lDbu gün
kü bireşiminde, Hükümet adına Tarım Bakanının {huzurunda ve zikri geçen Bakanın talebi üze
rine, işbu yazıyla keııdllsÜ'ne havale edilen diğer tasarı ve tekliflerden önce incelemeye karar 
vermüş ve aşağıdaki 'hususları kararlaştırmıştır : 

1. Anayasamızın 37 nci maddesinin son fıkrası ile Anayasamızın 131 nci maddesi ıhüküm-
leıii, Anayasa hukukumuza ilk defa 15 Temmuz 1961 günü girmişlerdir. Gerçekten, 9 Tem
muz l'9'ol tarihli ve 334 sayılı 'Türkiye Cumhuıüyelıi Anayasasının 157 nci maddesi gereğince 
mezkûr hüküm'!er Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelikleri için ilk genel seçimlerin yapıldığı 
tarih olan 15 Ekim 1961 günü yürürlüğe girmiş bulunmaktadırlar. 

Bu durumda, Anayasa koyucusunun, bu hükümlerle korumayı öngördüğü ormanlardan an
laşılması gereken mânanın, bu hükümlerin yürürlüğe girdiği 'tarith olan 15 Ekim 1961 günü 
füilen ve ilmen orman olan yerler olduğu şüphe sizdi?. 

Söz konusu Kanun Tasarısı ile Orman Kanununa eklenmesi öngörülen 6 nci geçici maddecb, 
orman rejimi dışına çıkarılmasına imkân verilmek istenen yerlerin 8 Eylül 1956 tarihinden önce 
fiilen ilmen ve tamamen orman olmaktan çıkmış yerler olması karşısında, bu hükmün, Anayasa
mızın zikri geçen hükümlerine aykırı olmadığı şüphesizdir. Nitekim Anayasamıza göre, or
man rejimi dışına çıkarılacak bu gibi yerlerin 15 Ekim 1961 den önce fiilen ve ilmen orman 
vasfını kaybetmiş olması yeterlidir. Eğer maddede, 15 Ekim 1961 tarihinden sonraki bir tarih 
zikredilmiş olsaydı, o zaman bu madde Anayasaya aykırı olurdu. Maddede, 15 Ekim 1961 veya 
daha önceki bir tarihin zikredilmesi hususu ise Anayasaya aykırı değildir. 

2. Ancak, aynı hükümde «daha verimi kültür arazisine kalbi uygun bulunan» ibaresi yer 
almaktadır. Böyle bir hüküm idareye fiilen ve ilmen orman vasfını taşıdığı halde, bâzı arazi
nin daha verimli kültür arazisine kalbedilmesi için karar verme hususunda bir takdir yetkisi 
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vermek gibi bir anlam taşıyabilir. Oysa ki bumaddenin sevk gerekçesi, mevcut durum ı muha
faza etmek olduğuna göre, aynı hüküm içinde çelişik sonuçlar doğurabilecek böyle bir ibare or-
marlara z^rar verebilecek faaliyet ve eylemlere yol açabilir ve bu bakımdan Anayasanın 131 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasına aykırıdır. Bu itibarla «daha verimli kültür arazisine kalbedümiş 
bulunan» tarzında değiştirilmesi gerekir. Böyle bir metnin, Anayasanın 37 nci maddesinin son 
fıkrası ve 131 nci maddesi hükümlerine avları olmıyacağı anlaşılmıştır. 

3. Komisyonumuz ayrıca, Orman Kanununa eklenmesi öngörülen 6 nci geçici maddenin ilk fık
rasındaki «Bakanlar Kurulu Kara.riylc» ibaresinin «Balkanlar Kurulu Kararnamesiyle» olarak de
ğiştirilmesini uygun göıımü^tür. Gerçi, Türk tatbi'cakatmda ötedcın beri istisnasız surette yerleşen 
esaslara göre, Bakanlar Kurulunun hukuk düzeninle tesir icra eden (bütün kararları Cumhurbaşka
nının imzasına arz edilir ve onun imz asiyle tekemntıül eder. Mevcut (taıtlbiıkatımızıda Cumhurbaşkanı
nın imzasına arz cdilmiyen Bakanlar Kurulu kararlan, hukuk düzenini etkilemiyen kararlar, 
ezcümle, kanun tasarılarının 'Millet Meclisi Başkanlığına sunulmam ve sıkıyönetimin uzatılmasının 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısından iatenımcsi ıgLbi kararlardır. Bununla bera
ber, son zamanlarda doktrinde, Bakanlar Kurulunun hnkuk düzenini etkrliyen karanlarından «Ba
kanlar Kurulu Kararı» diye bahsedildiği vakit, bu kararların Cumhurbaşkanının imzasına arz edil-
miyeceği veyahut arz edilmos'inin gerekmiyclbile3eği yolunda, hiribir sağlam mesnede dayanmıyan 
bâzı fikirler serd edilmiştir. Bu durumda, Ord. Prof. Dr. iSıddı'k Sami Onar'ın «îdare Hukuku» adlı 
eserinde de açıkça 'belirtildiği üzere, «Cunnihurbaşkanının iradesini ihtiva eden tasarruf» anlamına 
gtVen «Kararname» teriminin (kullanılması, (Bu gibi kararlar esasen Resmî Gazetede de daima 
«Kararnameler» başlığı altında yayınlandığından) her türlü tereddüdü ortadan kaldıracak ve Cum
hurbaşkanının Anayasayla tanınmış yetkilerinin k milisinden ıgeri alındığı yolundaki yanlış yorum
ları tnnı olarak <önliyecekıtiı\ Bu suretle, Bakanlar Kumlunun bu .konuda alacağı kararın Anayasanın 
98 nci maddecinin 2 nci fücrası uyarınca alınmış bir Bakanlar Kurulu Kararnamesi olduğu iyice 
belli edilmiş olacaktır. 

4. Komisyonumuz, bundan başka. Orman Ka umuna eklenmesi öngörülen 6 nci geçici maddenin 
7 nci fıkrasında söz konusu yönetmelik yerine, bu fıkrada yor alan hususları düzenlemek üzere bir 
tüzüğün çıkarılmalının, Anayasamızın 37 nci mad İcrvnin son fıkrası ve 131 nci maddesi hükümleri
nin ruhuna daha uygun düşeceği mütalâasındadır. Gerçekken, böyle bir tanzimi idari tasarrufta yer 
alacak hükümlerin Anayasamızın mezkûr hükümle "ini ihlâl edip etmediği, yani ormanlara zarar ve
recek nitelikte olup olmadığı hususunun hazırlık çalışmaları sırasında tcHbi'tinde, Idaha önce Danış
tay dan geçmesi ve bütün Bakanlar Kurulu üyelerinin imzalarını taşıması gereken bir tüzük yapı
lırken, riDık daha büyük teminatın mevcudolacağı muhakkaktır. 

5. Komisyonumuz, mezkûr Geçici Komisyonun zilH geçen mütalâa isteminde yer alan diğer ta
sarı ve teklifler hakkındaki mütalâasını daha sonra takdiım edecektir. 

Havaleni gereğince, mütalâa talebinde bulunan Geçici Komisyona gönderilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Anayasa Komisyonu 
Balkanı 
Ankara 

A. K. Yörük 

Sam!«nın 
A. T1. Alişan 

Sözcü 
İstanbul 

C. Kırca 

Bu rapor Kâtibi 
Kars 

K. Güven 
Ankara 

E. Paksüt 

Tekirdağ 
H. Mumcuoğhı 

Ankara 
B. Apaydın 

TIrfa 
A. Akan 

İmzada bulunamadı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Orman Kanununa geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 6831 sayılı Orman Kanununa 
aşağıda yazılı geçici 6 ncı madde eklenmiştir 

«Geçici madde 6. — ' 8 . 9 . 1956 tarihinden 
önce fiilen, ilmen ve tamamen orman olmaktan 
çıkmış, orman bütünlüğümü bozmıyaın ve hoz-
ımıyacak olan ilki im, su ve toprak rejimine zarar 
vermi'yeeeğİ anlaşılan ve toprak sınıfı ve kullan
ma ıkabilivöti bakımından daha verimli kültür 
arazisine kalbi uygun bulunan yerlerle (Orman 
içi mera, .yaylak ve çayırlar hariç) şehir, kasaba 
ve köy i'sikâh topluluğu içinde kalan yerler (da
ğınık evler ve her çeşit yapı ve tesisler haricol-
•mak üzere) Tarım Bakanlığının teklifi üzerine 
Balkanlar Kurulu karariyle orman. rejimi dışına 
çıkarılabilir. 

Yukardaki fıkrada yazılı esaslara göre orman 
rejimi dışına çıkarılma iş ve işlemleri Tarum Ba- . 
kanlığmca görevlendirilecek bir orman yüksek 
mühendisinim başkanlığında, bir orman yüksek 
mühendisi veya mühendis muavini veya orman 
teknikeri ile bir ziraat yüksek mühendisi veya 
ziraat teknisyeni ve Topraksu Geneli Müdürlüğü 
.monnulbu bir teknik elemandan kurulacak heyet
ler tarafından yapılır. 

Bu heyetler emrine ayrıca yeteri kadar yar
dımcı teknik ve idari eleman ile lüzumu kadar 
taşıt verilir. 

Yulkardaki fıkrada kayıtlı heyetlerde çalışa
cak memur ve hizım eti ilere fiilen arazide çalış
tıkları günler için aylık ve ücrotlerine ilâveten 
6245 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin 1 ve 2 
numaralı fıkralarına göre tazminat verilir. 

Tesbit işleri, Tarım Bakanlığınca lüzum gö
rülen yerlerde ve bir defaya mahsus olmak üze
re ilçe bütünlüğü esas almanak suretiyle yapılır. 

Bu maddeye göre yapılacak her çeşit işler ter-
cihan hava fotoğrafları alınmış yerlerde yapılır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin şekil ve 
esaslar Tarım Bakanlığınca düzeni emecek ve Ba
kanlar Kürulumca onaylanacak bir yönetmelik
te belirtilir. 

Bu madde gereğince yapılacak işler en geç 
beş yıl içinde bitirilir. Bu sürenin sonunda bu 
madde hükümleri kemdiliğindeın yürürlükten kal
kar. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN DEÖİŞTİRÎŞÎ 

Orman Kanununa geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 6831 sayılı Orman Kanununa 
aşağıda yazılı geçici 6 ncı madde eklenmiştir: 

Geçici Madde 6. — 15 . 10 . 1961 tarihinden 
önce fiilen, ilmen ve tamamen orman olmaktan 
çıkmış, orman bütünlüğünü bozmıyan ve bozma
yacak olan iklim, su ve toprak rejimine zarar 
vermiyeceği anlaşılan ve toprak sınıfı ve 'kul
lanma kabiliyeti bakımından daha verimli kül
tür arazisine (kalbi uygun bulunan yerlerle 
(Orman içi mera, yaylak ve çayırlar hariç) şe
hir, kasaba ve köy iskân topluluğu içinde ka-
'.an yerler (dağınık evler ve her çeşit yapı ve 
tesisler haricolmak üzere) Tarım Bakanlığının 
teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Karariyle or
man rejimi dışına çıkarılabilir. 

Yukardalki fıkrada yandı esaslara göre or
man rejimi dışına çıkarılma iş ve işlemleri Ta
rım Bakanlığınca görevlendirilecek bir orman 
Yüksek Mühendisinin Başkanlığımda, bir Or
man Yüksek Mühendisi veya mühendis muavini 
veya Orman Teknikeri ile <bir Ziraat Yüksek 
Mühendisi veya Ziraat teknisyeni ve Toprak 
Hu Genel Müdürlüğü mensubu 'bir teknik ele
mandan kurulacak heyetler tarafından yapılır. 

Bu heyetler emrine ayrıca yeteri kadar yar
dımcı teknik ve idari eleman ile lüzumu 'kadar 
taşıt verilir. 

Yukardaki fıkrada kayıtlı heyetlerde çalı
şacak memur ve hizmetlilere fiilen arazide ça
lıştıkları günler için aylık ve ücretlerine ilâ
veten 6245 sayılı Kanunun 50 nei maddesinin 
1 ve 2 numaralı fıkralarına göre tazminat ve
rilir. 

Tesbit işleri, Tarım Bakanlığınca lüzum gö
rülen yer1 erde ve bir defaya mehsus olmak üze
re ilçe büünlüğü esas alınmak suretiyle yapılır. 

Bu maddeye göre yapılacak her çeşit işler 
tereihan hava fotoğraflam alınmış yerlerde ya
pılır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin şekil 
ve esaslar Tarım Bakanlığınca düzenlenecek ve 
Bakanlar Kurulunca onaylanacak bir yönetme
likte 'belirtilir. 

Bu madde gereğince yapılacak işler en geç 
beş yel içinde bitirilir. Bu sürenin sonunda bu 
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Hükümetin teklifi 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

13 . 9 . 1963 

Başlbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

//. Dinçer 
Devlet Bakanı 
V. Pirinçcioğlu 
Devlet Balkanı 

N. ökten 
Millî Savunma Bakanı 

/. Sancar 
Dışişleri Bakanı 

F. C. Erkin 
Millî Eğitim Bakam 

/. Öktem 
Ticareti Balkanı V. 

N. Ardıçoğlu 
Güm. ve Tekel Bakanı 

O. öztrak 
Ulaştırma Bakanı 

/. §.. Dura 
Sanayi Bakam 

F. Çelikbaş 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

R. Aybar 
Adalet Bakanı V. 

H. Dinçer 
İçişleri Bakanı 
H. O. Bekata 
Maliye Bakanı 

F. Melen 
Bayındırlık Bakanı 

/. Seçkin 
Sa. ve So. Y. Balkanı V. 

F. K. Gökay 
Tarım Bakanı 

M. îzmen 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
Turz. ve Tanıtma Bakanı 

Geçici Komisyonun değiştirişi 

madde hükümleri kendiliğinden yürürlükten 
kalkar. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

İV. Ardıçoğlu 
îmar ve İskân Bakanı 

F. K. Gökay 

« t » 
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Dön«n : 1 
Toplantı :4 M İ L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı maddeler ile bâzı fıkralar eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve Plân komisyonların

dan 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/798) 

T. C. 
Başbakanlık 15 . 2 . 1965 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-11/B/651 . . / ' . • • ' 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 15 . 2 . 1965 tarihinde kararlaştırılan «5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddelerle bâzı fıkralar eklenmesi hakkında kanun tasa
rısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
ismet İnönü 

Başbakan 

GEREKÇE 

Hazırlanmış olan Türk Silâhlı kuvvetleri personel (Subay ve Astsubay'. kanun tasarısı sebebiyle 
5434 sayılı T. C. EmeMi Sandığı Kanununda bu değişikliklerin yapılmasına ihtiyaç duyulmuş
tur. 

Madde 1. — Madde 12, 2 nci bend (.1) fıkrası : 
j) 1683 sayılı Mülkî ve Aslkeri Te&aüt Kanununda ıııevcıulolan bu hak her nedense 5434 sayı

lı T. C. Emekli Sandığı Kanunu ile kaldırılmıştır. 
Bu suretle 1 Ocak 1950 den önce okuyan askerî öğrencilere tanmmuş olan bu hakkın İm tarih

ten sonra askerî öğrencilere tanınıması bir eşitsizlik yaratmış olduğu gibi askerî öğrencilerin fa
külte veya yüksek okullardan kısa bir süre önee istifa ederek aynlmalariyle Silâhlı Kuvvetler 
yetiştirme plânları aksamış bunun neticesi olarak Silâhlı Kuvvetlerin bu branşlara ait kadro ihti
yaçlarının tamamlanmasında güçlüklerle karşılaşılmıştır. Bu değişiklikle bu mahzurlar önlenecek
tir. 

Madde 2. — Madde 15 (e) ve madde 3J in 6 ncı fıkralarında yukardaki değişikliğe uygun 
olarak fakülte ve yükseîk okullarla Silâhlı Kuvvetler namına öğrenim yapan askerî öğrencileri kap-
sıyacak şekilde değişiklik yapılmıştır. 

Madde 3. — Askerî Akademi öğrencilerinden okulda normal sürenin dışında fazla olarak oku
dukları yıllar emekliliklerinden sayılmadığından buna muvazi olarak fakülte ve yüksek okullarda 
okuyan askeri öğrencilere de aynı rejimi uygulamak maksaddylc maddeye bu fıkra eklenmiştir. 

Madde 4. — Emekli Kanununda denizaltıeılık hizmetlerinin ağırlığı ve yıpratıcılığı nazara alı
narak deniaaltıcılara 6 ay itibari hizmıet verdiğine göre denizaltıcılıktan daha ağır ve yıpratıcı 
olan dalgıçlık ve kurbağa adam hizmetinde bulunanlara da bu itibari hizmet zammının Verilme®]'. 

Hak ve adalete uygun görülmektedir, 

974 
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Mad<îe 5. — 39 ncu mıadde 5 nci bencinin sonuna eklenen cümle : 
Subay olarak yurt dışında tahsil görenler hakkında mevcudolan hüküm, subay olarak Silâhlı 

Kuvvetler hesabına yurt içindeki fakülte ve yüksek okullarda öğrenim yaptırılanların tahsil süreleri 
kadar fazla hizmet etmedikçe emekliye ayrılmalarını önlemektir. Zira bunların subay olarak tahsil 
yaptıkları süreler emekli hizmetinden sayılmasına mukabil bu süre zarfında Silâhlı Kuvvetler bun
ların hizmetlerinden fedakârlık etmektedir. 

Bunlarda bu husus dikkate alınmadığı takdirde erken emekliye ayrılmaları suretiyle yetiştirme 
plânlarının bozulacak maaşı ve ihtiyaçların karşılanamaması hizmeti aksıyacaktır. Getirilen hüküm
le bu mahzurlar önlenmektedir. 

Madde 6. — Madde 53 e eklenen fıkra : 
15 hizmet yılını tamamlamadan veya maluliyeti 6741 sayılı Kanuna girmiyen personelden emek

liye ayrılanlara veya vefat edenlerin dul ve yetimlerine toptan ödeme yapılmaktadır. Yapılan toptan 
ödeme, miktarı hizmet süresi ile MÜtenalsilbolacağı için bunun miktarı 200-8 000 lira arasında değiş
mektedir. Bu miktar ise şahsın veya dul ve yetimlerinin maddi sıkıntıya duçar olmasını önlemek
ten maalesef çok uzak bulunmaktadır. 

Maluliyete duçar olanlardan : 
1. Vazife malûlü olanların, 
2. Maluliyete duçar olup 15 hizmet yılını tamamlıyanlarm, 
3. Maluliyeti 6741 sayılı Kanuna girenlerin, durumları kanunlarca garanti altına alınmış ol

duğundan bunlar dışında kalan ve miktarı pek cüz'i olacak olan yukarıda zikredilen personelin 
veya dul yetimlerinin cemiyet içinde perişan bir durumdan kurtarılması için 15 seneden hizmeti az 
olanların hizmetleri ne ölurlsa olsun 15 seneye iblâğ edilerek bunlara veya dul ve yeftlmierine maaş 
bağlanması cihetine gidilmesi uygun olacaktır. 

Madde 7. — Madde 105 e eklenen fıkra : 
Subay ve astsubayların terfi ve terfihleri 30 Ağustos'ta yapılması bir kanun hükmü olup anane 

haline gelmiştir. Bu duruim karşısında, pek az Taşlanmakla beraber, bir kısım subay ve astsubayların 
terfi veya terfih edeceği yılın Tenumuz ayında yaş haddinden emekliye ayrılmaları bir vakıadır. 

ömrü sonuna kadar personelin içinde bir ukde olaca'k bu durumu önlemek ve şahsın 'maddi 
mağduriyetine meydan vermiş olmamak için doğum tarihilerinde ay, gün bıüunjımyan personelin 
yaş hadlerinin 1 Eylül tarihine götürülmesinin uygun olacağı kanaatindeyiz. 

Geçici madde : 
Fakülte ve yüksek okullarda Silâhlı Kuvvetler hesabına okutulan asker öğrencilerin öğrencilikte 

gecen müddetleri emekliliklerinden sayılması zaruri görüldüğünden bu maddenin kabulü tarihi ile 
5434 sayılı Kanun yürürlük tarihi olan 1 Ocak 1950 tarihleri arasında fakülte ve yüksek okullarda 
okuyan ve halen subay veya askerî memur olanların da bu haktan faydalanmaları eşitlik sağlanması 
bakımından lüzumlu görülmekte ayrıca Hazineye külfet yüklenmemesi için borçlanmaların şahıslar 
tarafından yapılması öngörülmektedir. 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 
Esas No. 1/748 

Karar No. 2 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulunca tetkik ve Başbakanlığm 15 . 2 .1965 
gün ve Karar Tetkik Dairesi 71 - l l /B /661 sayılı yazılariyle Millet Meclisi Başkanlığına gönderi
len «5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 

Geçici Komisyon raporu 

18 . 5 . 1965 
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maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı» Genel Kurulun 24 . 2 . 1965 tarihli Karan ile kumlan 
komisyonumuza havale edilmekle tasarı ilgili Bakanlık ve daire temsilcilerinin iştiraki ile incelendi: 

Tasarının gerekçesinde de açıklanan sebepler, Hükümet temsilcilerinin verdiği şifai bilgiler mu
vacehesinde fakülte ve yüksek okullarda Silâhlı Kuvvetler hesabına okuyan askeri öğrencilerin 
emekliliklerinin Harb Olculu öğrencilerinde dllduğu gibi fakültelerim birinci sınıfından başlatılarak 
bu öğrencilerin kendilerine yapılan masrafları ödemek suretiyle askeri öğrenciliktten ayrılmalanna 
mâni olmak ve bu şekilde Silâhlı Kuvvetlerin personel plânlaması esaslarına göre tesibit edilen kon
tenjan dâhilinde okutulan öğrencilerin mezuniyetlerini mütaakıp Silâhlı Kuvvetlerdeki medburi hiz
metine ve görevlerine devamlarını temin etmek; 

Dalgıçlık ve kurbağa adam hizmetlerinde çalıştırılan subay, askerî memur ve astsubaylara de-
nizaltıcılrk ve uçuculuk görevlerinde olduğu gibi her yıl için altı ay itibari hizmet tanınması gaye
siyle hazırlanan kanun tasarısı komisyonumuzca uygun görülerek tümü kabul edilmiş ve maddele
rin tetkikine geçilmiştir. 

Tasarının 1 nci maddesi; esasları aynı kalmak üzere kanun tekniğine ve 5434 sayılı Kanunun 
12 nci maddesinin tedvin şekline uyularak maddedeki mevcut askerî akademi tâbiri de harb okul
ları olarak değiştirilmek suretiyle kalfoul edilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesi; metinde geqen askerî akademiler tâbiri harb okulları, asteğmen te
rimi teğmen olarak düzeltilmek ve dil tekniğine uydurulmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır. • 

Tasarının 3 ncü maddesi; metinde geçen askerî akademi terimi harb okulları olarak düzeltilerek 
ve metne 5434 sayılı Kanunun 31 nci maddesinin 6 nci fıkrasında mevcut, «her ne sebeple olursa 
olsun» ifadesi de eklenmek suretiyle değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Tasarının 4 ncü maddesi; 5434 sayılı Kanunun 37 nci maddesi metnine sadık kalınarak yenMen 
kaleme alınmıştır. 

Tasarının 5 nci maddesi; madde ile istihdaf edilmek istenen gaye Askerî personel kanun tasarı
sında dikkate alındığı cihetle yerinde görülmiyerek metinden çıkarılmıştır. 

Tasarının 6 nci maddesi; 6741 sayılı Kanunla çelişme halinde bulunduğu ve emeklilik prensip
lerine aykırı olduğu cihetle kabul edilmiyerek metinden çıkarılmıştır. 

Tasarının 7 nci maddesi; kanun tekniğine uygun olarak metnin başına ek fıkra kelimesi eklen
mek ve metinde mevcut yar subay kelimesi çıkarılmak suretiyle 5 nci madde olarak aynen kalbul 
edilmiştir. 

Tasarının 8 nci maddesi 6 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 9 ncu maddesi 7 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 10 ncu maddesi 8 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Y. 
Sözcü Amasya Diyarbakır Edirne 

1. Sarıgöz M. K. Karan II. Güldoğan N. özoğul 
İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 

Erzurum Konya Kütahya 
Ş. Konuray C. Yılmaz S. Tosbi 

İmzada bulunamadı 

M. Meclisi (S . Sayısı: 974) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı madde
ler ile bâzı fıkralar eklenmesi hakkında kanun 

tasarısı, 

MADDE 1. — Emekli Sandığı Kanununun 
12 ııci maddesinin 2 ııci mendinin 3 neü fıkrası 
aşağıadaki şekilde değiştirilmiştir : 

«j) Askerî akademi ile fakülte veya yük
sek okullarda Silâhlı Kuvvetler' namına okuyan 
veyahutta kendi hesabına okumakta iken as
kerî öğrenci olanlar.» 

MADDE 2. — Aynı kanunun 15 ııci madde
sinin (e) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

«e) Askerî akademi ile fakülte veya yük
sek okullarda Silâhlı Kevvetler hesabına oku
yan askerî öğrencilerin, öğrenci harçlıkları ile 
asteğmen aylıkları tutanları arasındaJki farkın 
keseneği aynı esaslara göre öğrenciler adına 
dairelerince ödenir. 

Bunların 31 ııci madde gereğince emeklilik 
müddetlerinden indirilen yılları takibeden yıla 
ait aylıklarından kesenek alınmaz.» 

MADDE 3. — Aynı kanunun 31 ııci mad
desinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

«Askerî akademi, fakülte veya yüksek okul
larda sınıf geçemiyen Silâhlı Kuvvetler mensu
bu askerî öğrencilerin fazla öğrenim yılları fiilî 
hizmet müddetlerinden indirilir.» 

MADDE 4. — Aynı Kanunun 37 ııci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. : 

«Madde 37. — Pilot olan ve olmıyan ordu 
uçucuları Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
uçucu personelinin uçucu olarak, Denizaltı 
dalgıç kurbağa adam subay, gedikli, yedek-
subay ve askerî memurları ile astsubayların 
denizaltıcılık, dalgıçlık, kurbağa adamlık gö
revlerinde geçirdikleri fiilî hizmet müddetleri
nin her yılına 32 nci maddenin (a) fıkrası ile 
3G ncı maddenin (a), (b) fıkralarında gösterilen 
fiilî ve itibari hizmet müddetleri zamları dışında 
ayrıca 6 ay hizmet müddeti eklenir.» 

GEÇİCİ KOMİSYON DEĞİŞTİRİŞİ 

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler ile bâzı fıkralar eklenmesi hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Emekli Sıamdığı Kanununun 
12 mâ ımiaddesinıiın II lucıi fıkıraısmıraı (J) bendi 
aşağıdaki .şekilde değiışibiıilmdışjtir : 

«J) 'Haırb 'okulları ile 'falkâilllte ve yüiksıek 
ioikuMaırldla .Silahlı KıUvve tiler ihieısalbıınıa okuyan! 
veya kemdi hesıalbıtıa oku!m>aJk!tıa iken »aiskeırî 
öğrenci 'olanlar.* 

MAD'DE 2. — Aıymn kaamımuın 15 nıci madde-
Oinin (e)1 fıkrası aşağıdaki ışelkiıldte (değtiişıtiıiilmiş-
tir : 

«e) Harfe okulları ite fakülte vte yüksek 
olkullılarda SilâJhlı Kuvvetler hıesalbuna okuyan 
askerî öğrencilerin, öğremfei ıhaıiejlıklıam ile teğ-
ni'eın1 aylıkfları tultıaı-'lai'i aınamndaki f arkım. ke-
iseneği aynı esasiLara göre öğrenciler iadıınia da
irelerince ödenir. 

ıBıınlarıın' 31 nıcd mıadde gereğince emeklilik 
ımiddetlleriııden indirilen yıllıları Italkiibeden yıla 
aıi't aylıkHardaın kesenek alıınıniiaız.» 

MADDE 3. — Aynı kamunun 31 ııci madde
sinin 'alta/ııfcı fılkrtaısı aşağıdaki şekilde değişjti-
riımişitilr : 

«Harfe dkuıllaırı, fakülte veya yüksek okul
larda (her ne «sebeple olursa -olmın ısıınnlf ,geıç/emi-
yen ıSilâthlı Kuıvivetller menisulbuı askerî öğren
cilerim fazla öğrenim yılları fiilî hizmet; müd
detli erinden) indirilir.» 

MADDE 4. — Aynı .kamumun 37 nci madde-
• si aşağıdaki şekilde' değiıştirilımişitıir : 

«Madde 37. — Pulat 'Oİıan ve dlımayan 'Ordu 
ulçuıeuılari) ile Devlet Havayolları 'CfemeH Mü-
dürll'üğü ODÇUCUI peı1slom!elinin, uıçjulcu .olarak, de-
ınıizıalltıicı, daılıguç, kurbağa adanı sulbay, yedek 
ısuibay ve asikerî meım/uırllarr ille lasıtsuibaylıaınn 
dıenizıailtiicılık, daligıiçlıık, kuırlbağa iadaim görev
lerinde geçirdikleri fiilî kizmıet müddetleriniıı 
ıher yıllı içim '3'2 nci mııaddenim.' (a) fılknaJsı ile 
3'6 nci maddenin (ıa), (fe) fılkraılıarıındıa (gösteri
len fiilî ve itibari Ihizımeıt .müddeitlleri aaımları dı
şımda aıyrıcaı altı ay miz'imetı müddeti 'eklenir.» 

M. Meclisi ( S. Sayısı ; 974 ) 



Hükümetin teklifi 

MADDE 5. — Aynı kanunun 39 ncu madde
sinin (b) fıkrasının 5 nci bendinin sonuna aşa
ğıdaki fıkra eklenmiştir : . 

«Silâhlı Kuvvetler hesabına; yurt içindeki 
«çeşitli fakülte veya yüksek okullarda okutulan 
^baylar tahsil süreleri kadar fazla hizmet etme-
cdkçe emekliliklerini istiyemezler.» 

MADDE 6. — Aynı kanunun 53 ncü madde
sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

«Subay, askerî memur, astsubaylardan* emek
liliğe esas olan hizmete başladıktan itibaren 
48 nci maddede yazılı haller hariç 15 yıldan az 
olan ve âdi malûl addedilenlere 15 sene fiilî 
hizmeti bulunan malûller gibi maaş tahsis olu
nur. Bu maaşlar malûlün yetimlerine intikal 
eder.» 

MADDE 7. — Aynı kainimin 105 nci mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

«Subay, yarsubay, askerî memur, astsubay
lardan doğum tarihlerinde, ay ve gün yazılı 
bulunmıyanlar için yaş haddinin son günü .1. Ey-
lül'dür.» 

MADDE 8. — Aynı kanuna aşağıdaki geçi
ci madde eklenmiştir : 

Geçici madde — Bu kanunun yürürlüğe gir
mesinden önce üniversitelerin çeşitli fakülteleri 
Ûe yüksek okullarda tahsil; yaparak muvazzaf 
subay ve, askerî memur nasbedilenler ile halen 
Silâhlı, Kuvvetler hesabına fakülte^ ve yüksek 
okullarda, okuyan askerî öğrencilerden bu ka
nunun 12. nci maddesinden tam olarak faydalan
mamış olanlar fakülteye giriş tarihinden subay 
yeya askerî memur nasbedildikleri tarihe ka
dar geçen süre; 31 nci maddenin 6 nci fıkrası 
hükmü saklı kalmak şartı ile, fiilî hizmet süre
sinden sayılır. Bundan doğacak, borçlanma iş
tirakçiler tarafından Emekli Sandığına ödenir. 

MADDE 9. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

Geçici Komisyonun (leğiştirişi 

MADDE 10. — Bu kanunun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

15 . 2 . 1965 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Başbakan Yardımcısı 
İsmet înönü K. Satır 

İM. Meclisi : 

~ MADDE 5. — Aynı ıfcaırBU'n>Uıir 105 ncî mad-
'desine aşağıdaki fı'kı-a e»Mj&ıımî tîr. 
' «Ek fıkra — Subay, asjke-rî mıematr, aıstsu-

ılsayîarıdıaaı doğum 'tarihlerinde, ay ve gün' ya
zılı ıbuflummıya;nılar için ya§ haıdkiinin son günü 
1 EyüfiMüır.» 

MADDE 6. — Hükümet tasarısının 8 nci 
ımıaddesi 6 nen maıdde ola;raık aynen kabufl edil-
»mdştdr. • - * 

'MADDE 7. — Hükümet tasarusıaııa 9" ncu 
ıni'addesi 7 mci .m«ıdde olarak aynen 'kafbujl edil-
ımajgttdT). , 

M A D D E 8. — HHikümeft t a s a m s ı n m 10 n c u > 
m a d d e s i 8 inci madıde ıolaralk ayanenj Itoalbufl. «dil-

ir. . ' 

(S. Sayını: '974) ' . •, î! I,* 
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Hükümetin teklifi 

Devlet Bakanı 
/. S. Omay 

Devlet Bakanı 
İV. Yetkin 

Millî Savunma Bakanı 
î. Sancar 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Millî Eğitim Bakanı 
î. öktem 

Ticaret Bakanı 
F. îslimyeli 

Güm. ve Tekel Bakanı 
M. Yüceler 

Ulaştırma Bakanı 
M. Vural 

Sanayi Bakanı 
M. Erten 

Devlet Bakanı 
M. Yolaç 

Adalet Bakanı 
S. Atalay 

içişleri Bakanı 
O. öztrak 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Bayındırlık Bakanı 
A. H. Onat 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
K. Demir 

Tarım Bakanı 
T. Şahin 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
//. Oval 

Bar Ya. ve Turizım Bakanı imar ve iskân Balkanı 
A. 1. Göğüs S. Kutlay 

Köy İsleri Bakanı 
L. Yurdoğlu 

M. Meçlisi ( S. Sayısı : 974 ) 



Dönem : 1 
Toplantı : 4 M Î L L E T M E C L l S l S. Sayısı : 

Amasya Milletvekili Nevzat Şener ve iki arkadaşının, İdarei Umu
miyei Vilâyat Kanununun 7021 sayılı Kanunla muaddel 140 ncı mad
desine bir fıkra eklenmesine dair, Çankırı Milletvekili Kâzım 
Arar'ın, İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 5048 sayılı Kanunla 
muaddel 116 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında, Çankırı Mil
letvekili Kâzım Arar'ın, İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 7021 
sayılı Kanunla muaddel 140 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında 
ve Muş Milletvekili Sait Mutlu'nun, İdarei Umumiyei Vilâyat Ka
nununun 5048 sayılı Kanunla muaddel 116 ncı maddesinin değişti
rilmesi hakkındaki 7396 sayılı Kanunla aynı kanunun 140 ncı mad
desinin değiştirilmesine dair olan 7021 sayılı Kanunun değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifleri ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları 

(2/700, 2/664, 2/665, 2 /680) 

Amasya Milletvekili Nevzat Şener ve iki arkadaşının, tdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 
7021 »ayılı Kanunla muaddel 140 ncı maddösine bir fıkra eklenmesine dair kanun 

teklifi (2/700) 

2 . 4 . 1964 
Millet Meclisi Başkanlığa 

idarei Uımuımiyei Vilâyat Kanunumun 7021 sayıilı Kamunla muaddel 140 ncı ıııaddeisiıre bir fıfara 
eklenmesine dair' kanını /teklifimizi taikdim ©diyoruz. 

Gereğinin ilamını 'Saygıl'a'm/mnala arz, ve tadebederdız. 

Arnıaısıya Milılıetivekili Amasya Senatörü Amasya Milletvekili 
Nevzat Şener Macit Zeren îsmail Sarıgöz 

GEREKÇE 

Vilâyet daimî encümeninde vazife gören azalara, İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun, 7021 
sayılı Kanunla 'muaddel 140 ncı maddesine güre 400 liradan 750 liraya kadar ıaylık tahsisat veri
lebilmektedir. 

Bugün daimî encümenlerde mahallî 'hizmetlerle ilgili vazife ,gören bu üyeler, vazifelerinin çok
luğu toplantılarının fazlalığı sebebiyle il merkezinde »oturmak mecburiyetindedirler. Daimî en
cümenlerde yapılan seçimlerde mümkün olduğu kadar, her ilçeden 'bir azanın iştirakinin temini 
öngörülmüştür. 

Üyelerin bu vazifelerini ifa zımnında, evlerini de il merkezine nakletmek zorunda kalmaları 
karşısında, aldıkları 600 - 700 lira 'arasındaki tahsisatı hiç de tatminkâr bir para olarak kabul 
edilemez. Buna seçmenlerinin muhtelif müracaatları ve istekleri de ilâve edilirse, hu üyelerin 
ne gibi bir mânevi ve maddi yükün altında bulundu'kları kolayca 'anlaşılır. 

Bu üyelerin ıgünün şartlarına uygun olarak tahsisatlarının 1 500 liraya kadar artırılatoilmesini 
teminen bıı teklifi yapmış bulunuyoruz. 

973 
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Amasya Milletvekili Nevzat Şener ve 2 arkadaşının teklifi 

tdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 7021 sayılı Kanunla muaddel 140 ncı maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — îdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun, 7021 sayılı Kanunla muaddel 140 ncı 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

«Seçimle gelmiş daimi encümen âzalarının aylık tahsisatları umumi Meclis kararı ile (1 500) 
liraya kadar artırılabilir.» 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu içişleri Bakanı yürütür. 

Çankırı Milletvekili Kâram Ararın, tdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 5048 sayılı Kanunla 
muaddel 116 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/664) 

' 24. .2 . 1964 

Millet Meclisi Başkanlığına 

«tdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 5048 sayılı Kanunla muaddel 116 ncı maddesinin değiş
tirilmesi hakkında hazırladığını kanun teklifi» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygiyle rica ederim. 
Çankırı Milletvekili 

Kâzım Arar 

GEREKÇE 

8 . 12 . 1959 tarihinde 5048 sayılı Kanunun 116 ncı maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle 
Genel Meclis üyelerine müzakerelerin devamı müddetince 25 - 30 liraya kadar tahsisat verilmesi 
kabul edilmişti. 

Bilindiği gibi Genel Meclis üyeleri her yıl 40 gün gibi kısa bir süre için yıllık toplantılarda 
bulunmak üzere yuvalarından ayrılarak il merkezlerinde otelde ikamat ve çeşitli munzam masraflar 
yapmak zorunda kalmaktadırlar. Bu sebeple 1959 yılma nazaran değişen hayat şartları muvace
hesinde bu para ile zaruri masraflarını karşılıya ummaktadırlar. 

Günün ihtiyaçları ve iLlerilmizin de hususiyetleri nazara alınarak günde 50 liradan 100 liraya kadar 
ödenek ve vazifeten dışarı gönderilen Genel Meclis üyelerine 1 100 lira aylık üzerinden yolluk ve
rilmesini zaruri görmüş ve mezkûr maddenin bugünün ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde 
değiştirilmesi için ilişik kanun teklifi hazırlanmıştır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 973 ) 
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Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'm teklifi 

Idarei TJmumiyei Vilâyat Kanununun 5048 sayılı Kanunla muaddel 116 net maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — tdarei Umumiye Vilâyat Kanununun 5048 sayılı Kanunla muaddel 116 ncı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 116. — «Genel Meclis üyelerine, görüşmelerin devamı süresince günde (50) liradan 
(100) liraya kadar ödenek ve 1 100 lira aylık üzerinden yolluk verilir.» 

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

M^DDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'in, tdarei TJmumiyei Vilâyat Kanununun 7021 sayılı Kanuni* 
muaddel 140 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/665) 

24.3. 1964 

Millet Meclisi Başkanlığına 

«Idarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 7021 sayılı Kanunla muaddel 140 ncı maddesinin değiş
tirilmesi hakkında hazırlanan kanun teklifi» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin ifasını saygiyle rica ederim. 
Çankırı Milletvekili 

Kâzım Arar 

G E R E K Ç E 

İl Daimî Encümen Başkan ve üyelerine Genel Meclis karariyle 1957 yılında 400 - 750 liraya ka
dar aylık ödenek verilmesi 7021 sayılı Kanunla kabul edilmiştir. 

Yedi yıl önce kabul edilen bu meblâğ, değişen hayat şartları muvacehesinde kifayet etmemekte ve 
hattâ üyeleri borçlu duruma sokmaktadır. 

Esasen bir yıl için seçilen Daimî Encümen üyeleri, ilçe merkezinden evlerini il merkezine nakle-
dememekte, ilçelerdeki iş ve güçlerini terk ederek bir yıl müddetle il merkezinde kalmak zorunluluğu 
ile iki masraf ihtiyar etmektedirler. 

Bu husus göz önünde tutularak muaddel 140 ncı maddenin değiştirilmesi ve bugünün ihtiyaçları
na cevap verebilecek hale getirilmesi lüzum ve zaruretine inanarak iligik kanun teklifi hazırlanmış
tır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 973 ) 
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Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'm teklifi 

Îdarei JJmumiyei Vilâyat Kanununun 7021 sayıh Kanunla muaddel 140 net maddesinin değiştirilme
si hakkında kanun tekUfi 

MADDE 1. — îdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 7021 sayılı Kanunla muaddel 140 ncı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Madde 140. — İl Daimî Komisyonu Başkan ve üyelerine ti Genel Meclisi karariyle (1 500) lira
ya kadar aylık ödenek verilir. 

ti Daimî Komisyonu üyeleri îl Genel Meclisi toplantısı zamanında yalnız aylık ödenek alırlar. Ken
dilerine ayrıca Daimî Komisyon ödeneği verilmez. 4178 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 3 ncü hükmü 
bu ödenek hakkında uygulanmaz.» 

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

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Muş Milletvekili Sait Mutlu'nun, îdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 5048 sayılı Kanunla muad
del 116 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 7396 sayılı Kanunla aynı kanunun 140 ncı mad 
desinin değiştirilmesine dair olan 7021 sayılı Kanunun değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/680) 

12 . 3 . 1964 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Îdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun «5048 sayılı Kanunla muaddel 1.16 neı maddesinin değiş
tirilmesi hakkındaki 7396 sayılı Kanunla aynı kanunun 140 ncı maddesinin değiştirilmesine dair 
olan 7021 sayılı Kanunun değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifim gerekçesiyle birlikte ilişikte 
takdim kılınmıştır. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 
Muş Milletvekili 

#. Mutlu 

GEREKÇE 

tdarei Vilâyat Kanununun 5048 sayılı Kanunla muaddel 116 ncı maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki 7396 sayılı Kanunla Genel Meclis azalarına, müzakerelerin devamı müddetince günde 
25 liradan 30 liraya kadar tahsisat verilmektedir. Âzami haddi kabul eden vilâyetler vergi çıktık
tan sonra azaya 27 lira 34 kuruş ödemektedir. 

Îdarei Umumiyei Vilâyat Kanununum 5048 »ayılı Kanunla muaddel 140 ncı maddesinin değişti
rilmesi hakkındaki 7021 sayılı Kanunla vilâyet daimî encümen reis ve azalarına genel meclis kararı 
ile 400 lira dan 750 liraya kadar tahsisat verilmesi kabul edilmiştir. 

Vilâyet genel meclisleri âzami haddi yani; 750 lirayı kabul ettiğine, daimî encümen azasının bir 
veya iki çocuklu olduğunu hesaplar ve emekliye tabi olmadığını da nazara alırsak 750 liradan ver
gi çıktıktan sonra eline geçen para 608 lira 75 kuruştur. 

Genel meclis, vilâyet hükmi şahsının müzakere ve karar vermeye salâhiyetine haiz en büyük uz
vudur. Vilâyet halkı, bu meclis vasıtasiyle mahallî idarelere iştirak ve mahallî iğler hakkmdaM ira-

M. Meclisi (S. Sayısı : 973) 
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delerini izhar ederler. Bugünkü genel meclisler, icrai kararlar vermek salâhiyetini de haiz bulundu
ğumdan 1864 ve 1874 nizamnameleriyle ihdas edilen umumi meclislerden çok farklıdır. 

Vilâyetin müzakere ve icrai kararlar ittihazı ile mükellef ikinci bir uzvu da vilâyet daimî en
cümenidir. 

Genel meclisin tatil devrelerinde âmme hizmetlerinin inkitasız ifasını temin için onun yerine 
kaim olur. Bu itibarla vilâyet encümeni genel meclisin içinden ayrılan, tatil zamanlarında onun 
yerini tutan ve ona ait salâhiyetleri kısmen istimal eden «bir uzuvdur. 

Genel meclisin devam ettiği müddetçe üyelerine vergisiz yevmiye 27 lira 34 kuruş verilmektedir. 
Genel meclise iştirak eden azaların çoğu kazalardan geldiğine meclisin içtima süresi âzami 45 gün 
gibi kısa bir müddetle tahdidedildiğine göre aldıkları yevmiye büyük vilâyetlerde otel kirasını dahi 
karşılayamaz. Küçük vilâyetlerde ise otel ve ancak kahvaltısını temin edebilir. 

Daimî encümen üyelerine âzami had üzerinden verilmekte olan ve ele geçen 608 lira 75 kuruş
tan, üyelerin çoğu kaza halkından bulunması dolayısiyle küçük vilâyetlerde 200 - 250 büyük vilâ
yetlerde 300 - 500 lira ev kirası ödemektedirler. Aldığı paranın yarısından fazlasını kiraya verdik
leri ve birkaç çocuklu oldukları kafbul edilirse borçlanmak suretiyle geçinmeye mahkûm oldukları bir 
vakıadır. 

Yukarda vazife ve salâhiyetleri açıklanan, millî irade ile iş başına gelen, gerek genel meclis ve 
gerekse daimî encümen üyeleri üçüncü sınıf otelde yatamaz üçüncü sınıf lokantada yemek yiye
mez. Taşıdığı sıfatın ve gördüğü hizmetin şerefiyle mütenasip bir şekilde yaşaması şarttır ve buna 
riayete de mecburdur. 

Belediye daimî encümen üyelerinin huzur hakkı birçok vilâyetlerce 50 liradan 100 liraya çıka
rılmıştır. Haftada en az iki toplantı yaptıklarını kalbul edersek bir üye ayda 1 600 lira almakta 
buna mukabil genel meclis üyesine 45 gün için 1 270 lira 30 kuruş ödenmektedir. Daimî komis
yon üyesine de ayda 608 lira 75 kuruş verilmektedir. Belediye reislerinin tahsisatı da en azı 3 000 
lira olmak şartiyle 7 000 liraya kadar yükselten vilâyetler mevcuttur. 

Tatbik edilen hükümler ne adalete ve 'ne de mantığa sığmamaktadır. Bariz eşitsizliğin seibebi ise 
umumi meclis ve daimî encümen reis ve âzalarının aylık ve günlük tahsisatlarının kanunen, beledi
yelerin ise belediye meclisince tesbitinden ileri gelmektedir. 

Yukarda açıklaman mucip sebeplerle birlikte vilâyet hizmetlerindeki inkişaf ve hali hazır icaplar 
karşısında genel meclis ve daimî encümen üyelerine verilmekte olan tahsisat az görüldüğünden ge
nel meclis azalarına yevmiye 50 liradan 100 liraya kadar, vilâyet daimî encümen reis ve azalarına 
1 000 liradan 1.250 liraya kadar aylık talhsisat verilmesi lüzumu hâsıl olmuştur. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 973 ) 
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İçişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 17 . 4 . 1964 

Esas No. : 2/680, 664, 665, 700 
Karar No. : 47 

Yüksek Başkanlığa 

Muş Milletvekili Sait M'utlu'nun, 1darei Umumiyei Vilâyat Kanununun 5048 sayılı Kanunla 
muaddel 116 ncı maddesinin değiştirilmesi haldvindaki 7390 sayılı Kanunla aynı Kanunun 140 neı 
maddesinin değiştirilmesine dair olan 7021 sayılı Kanunun değiştirilmesi hakkındaki kanun tek
lifi ve Çankırı Mili etkili Kâzım Arar'ın, İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 5048 sayılı Ka
nunla muaddel 116 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi, ile Çankırı Milletve
kili Kâzım Arar'ın, İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 7021 sayılı Kanunla muaddel 140 ncı 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi ve Amasya Milletvekili Nevzat Şener ve iki 
arkadaşının, İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 7021 sayılı Kanunla muaddel 140 ncı madde
sine bir fıkra eklenmesine dair olan kanun teklifi, teklif sahibi ve ilgili Bakanlık temsilcilerinin 
iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü: 

Gerekçelerinde de sarahatan belirtildiğine göre, il genel meclis ve daimî encümen başkan ve 
üyelerine verilmekte olan meblâğın, değişen hayat şartları muvacehesinde kifayetsiz olduğundan 
baıhsile artinlmaisi.ni ve seçim voliyle işbaşına gelmiş bulunan il genel meclis üyelerinin içinde bu
lundukları geçim sıkıntısının kısmen olsun giderilmesini temin bakımından hazırlanmış olan tek
lifler, prensip itibariyle Komisyonumuzca da yerinde görülmüş ve aynı mahiyette olan her dört 
teklifin tevhidine ve Muş Milletvekili Sait Mutlu'nıın teklifinin görüşmeye esas alınmasına ka
rar verildikten sonra maddelerin müzakeresine geçildi. 

Metne vuzuh verilmesi için kanun başlığı ve özel idarelerin maddi imkânları göz önünde bu
lundurularak, il gene] meclis üyeleriyle daimî encümen başkan ve üyelerine verilecek meblâğın 
tesbitinde tabanın serbest bırakılması, tavanın ise bir esasa bağlanması uygun görülmüş oldu
ğundan birinci madde ile tadili istenen 116 ve 140 ncı maddeler, değiştirilmiş ve kanun yapına 
tekniğine uygun hale getirmek için de metin yeniden tanzim edilmiş ve yapılan bu değişiklikle 
teklif kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi buyu rul m ak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan vekil i Sözcü Aydın 
Kırklareli Erzurum Eskişehir M. Gedik 

M. A. Eriş T. Telli Ş. Aslmzoğlu 
İmzada bulunmadı 

Edirne Giresun İstanbul. İstanbul 
/ . Ertem N. Erkmen O. Eyühoğlu Z. Altmoğlu 

İmzada bulunmadı 
Konya Kütahya Maraş İstanbul 

/. Kabadayı S. Sarpasar A. Hüdayioğlu R. Ülker 
İmzada bulunmadı 

Sivas Sivas 
/. Göker R. Günay 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 973 ) 
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

17 1965 
Millet Meclisi 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Esas No. 2/680, 2/661, 

2/655 ve 2/700 •"'• -
Karar No. 48 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza thaıvale edilmiş bulunan, «Muş Milletvekili Sait Mutlıı'nun, îdarei Umumiyei 
Vi'lâyat Kanununun 5048 sayılı Kanunla muaddel 116 ncı maddesinin değiştirilmesi ihakkındaki 
7396 'sayılı Kanunla aynı kanununu 140 ncı maddesinin değiştirilmesine dair olan 7021 sayılı Ka
nunun değiştirilmesi hakkında kanun teklifi» ilgili Hükümet temsilcilerinin de iştirakiyle ince
lendi ve görüşüldü. 

Kanun teklifinde bugünkü hayat şartlarına uymadığı mülâıhazasiyle il genel meclisi ve daimî 
encümen başkanına ve üyelerine verilmekte olan tahsisatların artırılması derpiş olunmaktadır. 

ti daimî encümen başkan ve üyelerine verilen tahsisat 1 9 . 4 . 1957 tarih ve 7021 sayılı Ka
nunla 400 ilâ 750 liraya, il genel meclisi üyelerine verilen gündelikler de 18 . 7 . 1959 ve 7396 
sayılı Kanunla 25 ilâ 30 liraya kadar çıkarılmıştır. 

Bu kanun teklifi ile de il genel meclisi üyelerine 80 liraya, il daimî encümen başkan ve üyele
rine de 1 000 liraya kadar tahsisat verilmesi istenmektedir. 

(rünün geçim şartlarını da dikkate alan komisyonumuz, İçişleri Komisyonunun aynı mahi
yetteki Muş Milletvekili Sait Mutlu'nun 2/680 sayılı kanun teklifi ile Amasya Milletvekili Nevzat 
Şener ve iki arkadaşının 2/700 sayılı, Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'm 2/665 ve 2/664 sayılı ka
nun tekliflerini 'birleştirerek hazırladığı tek metni müzakereye esafl almış ve aynen kabul etmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine anz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Ayduı 

î. Sezgin 

Artvin 
S. 0. Avcı 

ızada bulunamadı 

Erzincan 
II. Atabeyli 

Maraş 
E. Kaplan 

Başkanvekili 
Grünıüşane 

N. Küçüker 

Balıkesir 
A. A. Balak 

İzmada 'bulunamadı 

Erzurum 
A. Şenyurt 

Mardin 
E. K. Aybar 

imzada 'bulunamadı 

Sakarya 
M. Gürer 

Sözcü 
Sakarya 
N. Bayar 

Çanakkale 
Ş. İnan 

Istanlbul 
M. Güven 

Mardin 
Ş. Aysan 

İmzada 'bulunamadı 

TraJbz'on 
A. Ş. Ağanoğlu 

İmzada 'bulunamadı 

Kâtip 
Nevşehir 

A. B. Numanoğlu 

Diyarbakır 
II. Güldoğan 

Konya 
/ / . C. Yılmaz 

Rize 
E. Y. Akçal 

Tra'bzon 
E. Dikmen 
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Muş Milletvekili Sait Mutlu'nun 
teklifi 

İdarei Vmumiyei Vilâyat Kanu
nunun 5048 sayılı Kanunla mu
addel 116 neı maddesinin değiş
tirilmesi hakkındaki 7396 sayılı 
Kanunla aynı kanunun 140 ncı 
maddesinin değiştirilmesine dair 
olan 7021 sayüı Kanunun değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — İdarei Umumi-
yei Vilâyat Kanununun 5048 sa
yılı Kanunla muaddel 116 ncı 
maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki 7396 sayılı Kanun ve 
aynı kanunun 140 ncı maddesi
nin değiştirilmesine dair olan 
7021 sayılı kanun aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

Madde 116. — Genel Meclis 
«azalarına müzakerelerin devamı 
müddetince Genel Meclis kararı 
ile günde 50 liradan 100 liraya 
kadar tahsisat verilir. 

Madde 140. — Vilâyet Daimî 
Encümen Reis ve azalarına, Ge
nel Meclis kararı ile ayda 1 000 
liradan 1 250 liraya kadar tahsi
sat verilir. 

Vilâyet Daimî Encümen 
lan, Genel Meclisin toplantısı 
zamanında yalnız âzalık tahsisatı 
alırlar. Kendilerine ayrıca Dai
mî Encümen tahsisatı verilmez. 

4178 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin 3 neti fıkrası hükmü 
bu tahsisat hakkında tatbik 
olunmaz. 

MADDE 2. — Bu kanun yayı
mı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

~8 — 
İçişleri Komisyonunun 

değiştirdi 

İdarei Vmumiyei Vilâyat Kanu
nunun 7396 sayılı Kanunla mu
addel 116 ncı De 7021 sayılı Ka
nunla değiştirilen 140 ncı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında 

Kanun 
MADDE 1. — İdarei Umumi-

yei Vilâyat Kanununun 7396 
sayılı Kanunla muaddel 116 ncı 
maddesi aşağıda yazılı olduğu 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 116. — İl Genel Mec
lis üyelerine müzakerelerin deva
mı müddetince Genel Meclis ka
rarı ile günde 80 liraya kadar 
tahsisat verilir.» 

MADDE 2. — İdarei Umumi-
yei Vilâyat Kanununun 7021 sa
yılı Kanunla tadil edilen 140 ncı 
maddesi aşağıda yazılı olduğu 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 140. — İl Daimî En
cümen Başkan ve üyelerine, Ge
nel Meclis kararı ile 1 000 liraya 
kadar aylık tahsisat verilir.» 

İl Daimî Encümen üyeleri, 
Genel Meclisin toplantısı zama
nında yalnız üyelik tahsisatı alır
lar. Kendilerine ayrıca Daimî 
Encümen tahsisatı verilmez. 

4178 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrası hükmü 
bu tahsisat hakkında uygulan
maz.» 

MADDE 3. — Bu kanun yayı
mı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

Bütçe Plân Komisyonunun 
değiştirişi 

İdarei Vmumiyei Vilâyat Kanu
nunun 7396 sayılı. Kanunla mu
addel 116 ncı ve 7021 sayılı Ka
nunla değiştirilen 140 net mad
delerinin değiştirilmesi hakkında 

kanun teklifi 
MADDE 1. — İçişleri Komis

yonunun 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İçişleri Komis
yonunun 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İçişleri Komis
yonunun 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — İçişleri Komis
yonunun 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 973 ) 



Dönem. : 1 OTO 
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Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley'in, 5434 sayılı 
T. C. Emekli Sandığı Kanununun 93 ncu maddesinin (B) bendinin 
sonuna bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plan 

komisyonları raporları (2/757) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

İlişik hulmıan kanun teklifi ile gerekçesini sunuyorum. 

Gereken işlemin yapılmasına* delâletinizi saygılanmla mcâ  ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
istanbul Üyesi. 

Mebrur$ Aksoley 

5434 sayılı T. Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 93 ncü. maddesinin (B) bendinin sonuna 
bir fıkra eklenmesi hakkınd iki kanun teklifi gerekçesidir. 

î î AğT&stbr İfflSfftarihli ve* W£ sayıîi Tekaüt Kanununun 46 ncı maddesinde (Müteveffa zev
cinden maaş alan zevce veya ezvacı metruke, izdivaç etmesiyle tekaüt maaşı kat'olunur. Fakat ta
lâk veya zevcinin-,vefatı vukubulduğu surette o tarihten, itibaren maaşı sabıkı iadeden: tahsis olunur. 
Ancak vefatı vukubulduğu zevcinden maaşı ziyade ise o tahsis olunur. Şu kadar ki bu iade muame
lesi bir defaya mahsustur) hükmü mevcut iken, 1 Haziran 1930 tarihinde yürürlüğe giren 1683 
sayılı Askerî ve Mülkî Tekaüt Kanununun 47 nci maddesinin son fıkrası (Dul zevceler yeniden 
evlendiklerinde maaşları kesilir) denilmek suretiyle yukardaki hüküm kaldırılmış, 1683 sayılı Ka
nunla kabul .edilen hüküm; 1 . 1 . 1950 tarihinde yürürlüğe giren 5434 sayılı Kanunum931 ncir mad
desiyle' aynen devam ettirilmiştir. 

5434 sayılı Kanunun 93 ncü maddesindeki hüküm bir sosyal problem meydana çıkarmakta
dır. 

Dul aylığı almakta bulunan kadinlas; sıcak bir*yuv&ystkavuşmak, ağır geçim şartlarından kur
tulmak maksadiyle ve iyi niyetle evlendikleri halde bir talihsizlik olarak tekrar dul kalmaları veya 
boşanmaları halinde maddi ve mânevi perişanlığa düştükleri bir hakikattir. 

tik • teocaâarmitt; Devtete hizmetLerintLenı dolayı kendilerine: bağlanmış olanı dut ayiığr, btmlİHr 
için bir müktesep hak haline gelmiş olduğundan; bunların aylıklarının, ancak tekrar evlendikleri 
tarik iler bu evliliklerinin ölüm; veya^ boşanma sebebiyle son bulduğu* tarih, arasında- kesilmesi, ikin-
cif defakâ e^iüilft&riniır ölümveyan boşanmm ile. sona erdiği tarihten itibaren de kesilen: aylıktanım 
bir defaya mahsus olmak üzere yeniden bağlanarak ödenmesinin bugünkü sosyal güvenlik aariayr-
şma daha uygun olacağı düşünülerek bu kanun teklifi yapılmıştır. 

İlişik kanun teklifi kanunlaştığı takdirde, dul kadın huzura kavuşacak, geleceğe güvenle ba
kabilecek ve yeniden sıcak mutlu Bir-yu^» ftorapbilecektir. •" 
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Bu ek fıkra Emekli Sandığının zararını değil aksine faydasını sağlıyacaktır. Çünkü mutlu 

bir yuva kuran kadının; ömrünün sonuna kadar eski maaşına ihtiyacı kalmıyacak ve bu maaş 
Emekli Sandığına kalacaktır. Halbuki bugün almakta olduğu maaşından mahrum kalmak endi
şesiyle evlenememekte ve hayatının sonuna kad ar da Emekli Sandığı bu maaşı ödemektedir. 

Bu kanun tasarısı kanunlaştığı takdirde sosyal bir derde cevap vermiş olacaktır. 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 
Esas No. 2/757 
Karar No. 40 

Maliye Komisyonu raporu 

8.1. 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Aksoley'in, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun 93 ncü maddesinin (B) bendinin sonuna bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi, ilgili 
Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü: 

Gerekçedeki sebepler, Komisyonumuzca da yerinde bulunmuş, kanunlaşması halinde sosyal ve 
ahlâki faydaları yanında Emekli Sandığının malî yükünü azaltacağı da mütalâa olunarak madde
lere geçilmiştir. 

Kanun başlığı ile birinci madde, 5434 sayılı Kanunun tertip ve prensiplerine uydurulmak mak-
sadiyîe değiştirilerek, 2 ve 3 ncü maddeler aynen kabul olunmuştur. 

Havalesi gereğince £lân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Maliye Komisyonu Başkanı 
Edirno 

/. Ertem 

Grümüşane 
N. Kügüker 

Sözcü 
Erzurum 

G. Karo™ 

0. N. 

Adana 
Y. Aktimur 

imzada bulunamadı 

Ordu 
Hazinedar 

Adana 
A. Topaloğlu 

imzada bulunamadı 

Sivas 
R, Çeltekli 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/757 
Karar No. : 47 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

17 . 5 . 1965 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan, «Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Akso
ley'in 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 93 ncü maddesinin (B) bendinin sonuna bir fıkra 
eklenmesi hakkındaki kanun teklifi» ilgili Hükümet temsilcilerinin de iştirakiyle incelendi ve 
görüşüldü. 

Kanun teklifinde; dul maaşı bağlanmış bir kadının tekrar evlenerek kocasının ölmesi veya bo-
şanmasiyle yeniden dul kalması halinde evvelce bağlanan dul maaşının tekrar bağlanması derpiş 
olunmaktadır. 

Emeklilik müessesesi bir sigortadır. Âdeta primlerle temin edilmiş müktesep bir vakıadır. Bu 
hakkı ihraz etmiş bulunanın ahvali şahsiyesinde vâki bir değişikliğin bu hakkı refetmemesi gere-

M. Meclisi (S. Sayısı : 072) 
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kir. Ahvali şahsiyedeki bir değişikliğin eski hale inkilâbı ile hak da rücu »decektir. Kaderin 
türlü cilveleriyle eski dul haline dönen bir kadına dul maaşını tekrar vermek sosyal bir vefadır. 
Halen dul bir kadının isterse ve varsa babasından maaş bağlatması mümkündür. Bu da mevzuatı
mızda bulunan sosyal, sadakatin bir örneğidir. 

. Diğer yandan ve malî yönden de Emekli Sandığına faydalı olacaktır. Şöyleki : Dul bir kadına 
maaşı, yaşadığı müddetçe ödenecektir. Halbuki bu kadın evlenince maaşı kesilecek ve bir ömür 
boyu Emekli Sandığı ödemeden kurtulacaktır. Maaşı kaybetme, kaderin cilvelerinden korkup bir
çok dultin evlenmesine mâni olmaktadır. Bu korku olmazsa arzu edenler ranatça evleneceklerdir. Bu 
evlenmeler arasında eski haline dönecekler muhakkak ki, yüzde yüz olmıyacak blı suretle eski haline 
dönmiyecekler miktarında Emekli Sandığı kârlı bulunacaktır. 

Maliye Komisyonunun yaptığı bâzı değişiklikler uygun görüldüğünden müzakereye bu metin 
esas alınmıştır. 

1 nci maddenin metninde bulunan «bir defaya mahsus olmak üzere» tâbiri, boşanımaların mesut 
birer olay olmadığı sebebiyle bu darbeyi birkaç defa yemiş bulunacaklan da mahrum etmern ek 
düşüncesiyle, «tekrar», kelimesi de lüzumlu görülmediğinden çıkarılmıştır. 

Gerek sosyal ve gerekse malî yönden faydalar sağlıyacak bulunan kanun teklifi mezkûr deği
şikliklerle Komisyonumuzca da yerinde görülerek -kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

î. Sezgin 

. Ankara ,. . 
/. Seçkin y 

Diyarbakır 
E. Güldoğan-

Maraş 
E. Kaplan 

Sakarya 
M. Gürer 

Başkanvekili 
;, Gümüşane 
N. Küçuliâr 

. Artvin 
. : S. 0. Avcı 

. imzada bulunamadı. 

Erzincan 
H. Atabeyli 

Mardin 
E. K. Aybar 

İmzada bulunamadı 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 
İmzada bulunmadı 

Sözcü 
Sakarya 

N. Bay ar A 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

İmzada bulunamadı. 

İstanbul 
M. Güven 

Mardin 
§. Aysan 

İmzada bulunamadı 

Trabzon 
E. Dikmen 

Kâtip 
Nevşehir 

. B. Numanoğlu 

Çanakkale 
Ş. tnan 

Konya...; 
H: C. Yılma» 

Rize 
E. Y. Akçal 
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Cumhuriyet Senatosu istanbul 
Üyesi Mebrure Aksoley'in 

teklifi 

5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 93 ncü madde
sinin (B) bendinin sonuna bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun 

teklifidir 

MADDE 1. — 5434 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanununun 93 ncü maddesi
nin (B) bendinin sonuna aşağı
daki fıkra eklenmiştir: 

«Evlenmeleri dolayısiyle dul 
aylığı kesilen karıların, tekrar 
dul kalmaları veya boşanmaları 
halinde ve bir defaya mahsus ol
mak üzere kesilen aylıkları bağ
lanarak ödenir.» 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Ba
kanlar Kurjalu- yürütür. 

— # — 
Maliye Komisyonunun 

değiştirişi 

5434 saydı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 93 ncü madde
sinin sonuna bir bend eklenme

si hakkında Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 93 ncü 
maddesinin sonuna aşağıdaki 
bend eklenmiştir. 

«Evlenmeleri dolayısiyle dul 
aylığı kesilen karıların, tekrar 
dul kalmaları veya boşanmaları 
halinde ve bir defaya mahsus ol
mak üzere kesilen aylıkları tek
rar bağlanarak ödenir. 

Ancak, iki yıldan önce yeni' 
den aylık bağlanması halinde, 
ödenmiş bulunan evlenme ikrav 
miyesi. farkı aylıklarından, maft-
subedilir. 

MADDE 2. — Teklifin ikinci 
maddesi ay ı̂en kabul edilmişjir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü. 
maddesi aynen kabul edilmişjir. 

^m<mtm •—+'•. 

I Bütçe:HafcKomisyonunun 
dfi#i§tirişi 

5434 sayılı T. & EmeklL San
dığı Kanununun 93 ncü madde
sinin sonuna bir ftend eklenmesi 

hakkında kanun teklifi 

MADDE li — 5434: sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 93 ncü 
maddesinin sonuna aşağıdaki 
bend eklenmiştir. 

«Evlenmeleri dolayısiyle dul 
aylığı kesilen karıların, tekrar 
dul kalmaları veya boşanmaları 
halinde kesilen aylıkları bağla
narak ödenir. 

Ancak; iki yıldan önce yeniden 
aylık bağlanması halinde; öden
miş bulunan evlenme ikramiyesi 
farkı aylıklarından mahsubedi-

I ür-> 

MADDE 2. ^Teklifin 2 riei 
maddesi aynen kabul edilmiştir.^ 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü 
I maddesi aynen kabul, edilmiştir. 
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Dönem : 1 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

6802 sayılı Gider vergileri Kanununda bâzı değişiklikler yapılmasına 
ve akar yakıtlardan alman Hazine hissesinin kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/791) 

T. C. 
Başbakanlık 9.2. 1965 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 20/545 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Mailiye Bakanlığınca hazırlanan ve Tirkye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
27 . 1 . 1965 tarihinde kararlaştırman «6302 sayılı Gider Vergileri Kanununda bâzı dsğişiklil b r 
yapılmasına ve Akaryakıtlardan alman Hazine Hissesi'nin kaldırılmasma dair Kanun tasarısı» 
gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. «^., * - - - . : - ' . • 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. —• — 
tsme' înl'nü 

Başbakan 

GEREKÇE 

1. Bilindiği üzere, 26 . 6 . 1964 tarihli ve 412 sayılı Kamınla Gider vergileri Kanununun 
4 ncü maddesinin sonuna eklenen (m) işaretli f kra ile, 'halı ve kilim imalide kullanılan kalın 
strayhgarn iplikleri istihsal iplikleri istihsal Vergisinden istisna edilmişti. 

Bu istisnanın tatbikatında bâzı olaylarla karşılaşılmıştır. Ezcümle, mevcut hükme göre, 'be
yan esasında Gtjlir Vergisine veya Kurumlar Vergisine tabi müesseselere yapılan iplik tesli
matı istihsal Vergisinden müstesna tutula?aktıı\ istisnanın bu şarta bağlanmasının se
bebi, vergiye tabi tutulmamış ipliklerin halı veva kilim imalâtı dışında kullanılmasını önle
mek, başka bir deyimle kontrolü temin etmekti. Diğer taraftan beyan esnasında Gelir Vergisine ta
bi olmıyan veya Gelir Vergisinden muaf bulunan, fakat halı ve kilim sanayiinde önemli bir yer tu-ı 
tan küçük sanat erbabı vardır ki, bunlar vergiden müstesna iplik temin edeıniyecek duruma düş
müşlerdir. 

Bundan başka, mevcut hüküm gereğince, müstahsilin bulunduğu mahaldeki tüccara aynı 
mübtahsıl tarafından teslim edilecek ipliklerin vergiden müstesna olması icabetmektedir. 
Halbuki, iplik fabrikası bulunmıyan bâzı bölgelerimizde, halı ve kilim imalâtçılarımızın 
tüccarlar vasıtasiyle iplik temin etmek, meebuvlyetindo oldukları görülmüştür. 

Bu sebeplerle, iplik tüccarlarının iplik fab -ikalarının bulunduğu mahalde icrayı ticaret 
etme mecburiyetinin kaldırılması; bundan başka halı ve kilim imaleden küçük sanat erba
bının kooperatifler yoliyle vergisiz iplik satın ılabilmeleri için tasarının 1 ve 2 nci maddeleri 
ile kanunda gereken değişikliklerin yapılması der ^r. edilmiştir. 

2. Tasarının üçüncü maddesi ile kurşuna ai" istihsal Vergisi nisbetinin % 30 dan % 15 e 
indirilmesi derpiş edilmiştir, 

954 
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Bu nisbet indiriminin sebebi, hu sânayi kolunda kurşun hurdalarından geniş ölçüde fay-

dalanıldığı halde, bu hurdalardan elde olunan, kurşunun cevherden istihsal edilen kurşunlar 
gibi vergiye tabi almamasıdır. Bu rekabet eşitsizliği göz önünde, 'bulundurularak cevherden 
eldo edilen kurşunların vergi nis'be tinin indirilmesi yerinde görülmüştür. 

8. Bilidiği üzere, akar yakıtların itibari aha depo satış fiyatları, 'Ticaret Bakanlığı tara
lından, ithal malı akar yakıtlar göz önünde tutulmak suretiyle tesbit edilmektedir. Bu 
fiyatın tekevvününde rol oynıyan unsurlar şualardır : Gümrüksüz maliyet, liman, inhisar 
ücreti, Gümrük Yergisi, Belediye Hissesi, Damga Resmi, İstihsal Vergisi Hazine Hissesi, ar
diye ücreti, dahilî sigorta, dahilî navlun, Rıhtım Resmi. Bu unsurların toplamı gümrüklü 
maliyeti teşkil etmektedir. 'Gümrüklü maliye';e umumi fire, umumi"" masraflar ve kâr ilâve 
ed'Mîkten sonra ana depo satış fiyatı meydana g-slmektediı\ 

Bu duruma göre, gerek yabancı, gerekse yerli menşeli olsun TürkiyeMe tstiftılâk oMnan 
bütün akaryakıtların satış fiyatları gümrükte alınan vergi v« diğer unsurla*» gS*r& tekevvün 
etmektedir. 

Halbuki, ithai olunan hanı petrolden memleket dâhilinde itihsal olunan veya doğrudan 
doğruya ithal edilen akar yakıtlar için gümrükte ödenen vergilerle, yerli ham petrolden is-
'•ifrsâl. edilen akar yakıtlar İçfn âahMfe od^nfch vârğıler arasrn-da maktar baki'iM&dan önemli 
farklar vardır. îthaî edilen akar yakıtlar için &tiî*sal Vergisi ödteftmekl'e beraber, ayrıca güm
rükte alınan diğer yergiler >de Menmekte; y e r i hai& petr#d !en ^Idfe Şile'n âka-r yakıtlar için 
ise dâhilde sadece İstihsal Vergisi ödenmektedir. Bu thale göre, ye*rli liam petrolden petrol ''ma
mulleri vücuda getiren imalâtçı lehine ithalâtçıya nazaran gifaarüfcfce alman ve İstihsal Vergisi 
dışında kalan diğer vergiler tutarında mühim bir meblâğ kalmaktadır. Başka bir deyimle, yerli ham 
petrol işliyen rafineriler, sözü edilen meblâğ tutarı kadar bir himaye ve teşvike mazhar bulun
maktadırlar. 

Son yıllarda petrol sanayiimizde bir ilerleme kaydedilmektedir. Ezcümle 1965 yılında, 1963 
yılma nazaran yerli ham petrol ve petrol mamulleri istihsal âtımızda bir kat artış olacağı tahmin 
edilmiştir. Diğer taraftan yerli petrol istihsalâtımız arttıkça yukarda bahsolunan himaye konu
su, bütçe gelirleri ve döviz bakımlarından bâzı problemlerin de ortaya çıkmasına sebebiyet ve
recektir. 

"Böylece, yerli petrol sanayiimize ait mezkûr himaye haddinin, bu sanayiimizin gelişmesini 
engeli emiyecek bir şekilde ayarlanması gerektiği zaruretiyle karşı karşıya kalınmıştır. 

Himaye haddinin tâyini konusunda yapılan çalışmalarda, Siirt bölgesindeki ham petrolleri
mizin, normal nakil vasıtası olan boru hattı ile Akdeniz'e akıtılacağı tarihe kadar, demiryolu 
ve kamyonlarla daha pahalı nakledilmekte olduğu realitesi, başka bir deyimle aykırı maliyet 
trftsunı göz önünde bulundurulmuştur. 

Yapılan incelemelerde, akar yakıtlardan alınmakta olan Hazine hissesinin kaldırılması ve 
aynı zamanda, Hazîne hissesine tabi ölmıyan .fuel oilin Gümrük Vergisinin kiloda 4 kuruş azal
tılmadı ve fakat yapılan bu operasyona muvazi olarak sözü edilen Hazine hissesi ve Gümrük 
vergilerinin İstihsal Vergisine kalbedilmesi konusu üzerinde durulmuş ve bu suretle hareket edil
mesi halinde, aykırı maliyet unsuru olan nakliyenin karşılanmasının ve ayrıca himayenin nor
mal seviyede tutulmasının mümkün olacağı hesaplanmıştır. Diğer taraftan Hazine hissesinin 
kaldırılması ve fuel oilin Gümrük Vergisinin kiloda 4 kuruş düşürülmesi ve buna muvazi ola
rak İstihsal Vergisinin bu nisbette yükseltilmesi, memleketimizin daha fazla ihtiyacı bulunan gaz 
yağı ve motorin üretimi ile ağır ham petrolleri teşvik edici ve rafinerileri daha ziyade gaz yağı 
ve motorin istihsaline yöneîtici olması bakımımdan tercihe şayan görülmüştür. 

Yukarda izah edilen hususları temin etmek maksa-diyle işbu tasarının 4 ncü maddesi hazır
lanmış bulunmaktadır. 

Maddenin tetkikinden de anlatılacağı üzere, halen benzin ve benzerlerinin 1 Kg. mdan 45 ku
ruş İstihsal Vernr'si, 15 kuruş Hazine hissesi alınmaktadır. 15 kuruşluk Hazine hissesi kaldı
rılarak İstihsal Vergisi 60 kuruşa çıkarılmaktadır. 
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Öaz yağ* ve benzerlerinin İstihsal Vergjsi Kg. da 24 kuruş, Hazine hissesi 5 kuruştur. Hazine 

hissesi kaldırılmakta ve İstihsal Vergisi 29 kuruş olarak tesbit edilmektedir. 
Motorinin Kg. raından 23 kuruş İstihsal Vergisi ve 10 kuruş Hazine hissesi alınmaktadır. Ha

zine hissesi kaldı rılarak motorinin İstihsal Vergisi 33 kuruş olarak tâyin edilmiştir. 
4 numaralı fuel • oüden 23 kuruş İstihsal Vergisi alınmakta ye 5 ve 6 numaralı fuel - oil İstihsal 

Vergisinden müstesna bulunmaktadır. Aynı zamanda fuel - oiller Hazine hissesine de tabi değildir. 
Ancak, 474 sayılı Kanunun yerdiği yetkiye istinaden, fuel oillerin Gümrük vergileri Kg. da 4 ku
rur. indirileceğinden, 4 numaralı fuel - oilin İstihsal Vergisi 27 kuruş» 5 ve 6 numaralı fuel - oilinki 
ise 4 kuruş olarak tesbit edilmiştir. 

Makina yağları advalorem % 20 İstihsal Vergisine ve spesifik olarak 1 Kg. ı 10 kuruş Hazine his
sesine tabi bulunmaktadır. Yapılan hesaplara göre makina yağlarının 1 Kg. mm CİF kıymeti 100 ku
ruş civarındadır. Hal böyle olunca 1 Kg. mdan alman 10 kuruş Hazine hissesi % 10 advaloreme 
tekabül etmektedir. Diğer taraftan bu eşyanın CİF kıymeti devamlı değişiklik göstermektedir. Bu 
itibarla makina yağlarının İstihsal Vergisi % 30 olarak tesbit edilmiştir. 

Bu izahattan da anlaşılacağı üzere, akar yakıtlar üzerine mevzu mükellefiyetlerde, tasarı ile her 
hangi bir değişiklik yapılmamakta ve tasarının yeni bir mükellefiyet yükleme vasfı bulunmamakta
dır. 

Tasarının 5 nci maddesine gelince; daha sonraları yerli ham petrol istihsalimizde vukubulacak ar
tışlar ve bu petrole dayanan sanayideki inkişaflara uygun olarak, tasarının 1 nci maddesi ile yapılan 
işleme benzer operasyonun lüzumu halinde Bakanlar Kurulu tarafından yapılabilmesini temin maksa-
diyle 2 nei madde sevk edilmiştir. Esasen, 5383 sayilı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Giriş Tarife 
Cetvelinin değiştirilmesi hakkındaki 14 . 5 . 1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde, Ba
kanlar Kurulunun, uzun vadeli kalkınma plânının hedeflerini göz Önünde bulundurarak Gümrük Gi
riş Tarife Cetvelinin malî ve koruyucu etkisini memleket ekonomisine en uygun nitelikte tutmak mak-
sadiyle, Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi ve Gümrük ve Tekel Bakanlıkları ile Devlet plânlama Teşkilâtı ve 
Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin mütalâasını aldıktan sonra, 
kararnamelerle Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde gösterilen vergi nisbeti ve hadlerinde ve Tarifedeki 
notlarda gereİdi değiştirmeleri yapmaya ve bu değişikliklerin uygulanmasına ilişkin usulleri ve şart
ları tesbite yetkili olduğu hükme bağlanmıştır. Bu hüküm gereğince akar yakıtların Gümrük Vergisi 
nisbetlermde lüzumlu-indirim yapıldığı takdirde bu eşyanın İstihsal Vergileri, Ticaret, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar bakanlıklarının muvafık mütalâaları ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar 
Kurulunca bu indirim nisbetinde artırılabilecektir. Bakanlar Kuruluna böyle sınırlı ve belirli bir yet
kinin verilmesi, lüzumu anında gerekli tedbirin alınmasını sağlaması bakımından önem arz etmek
tedir. Ancak, Bakanlar Kuruluna verilen bu yetkinin, Gümrük kanunları gereğince akar yakıtların 
vergilerinde bir indirim yapıldığı takdirde, bu eşyanın İstihsal Vergisinin de otomatikman artırılması 
şeklinde kullanılacağını anlamamak icabeder. 

Tasarının 6 nci maddesi ile 6802 sayılı Gelir Vergileri Kanununun 4 ncü maddesinin (k) fıkrası 
kaldırılmaktadır. Mezkûr madde, dâhilde istihsal olunan tortu yakıtlardan A. S. T. M. standartlarına 
göre «pensky - martens kapalı kap usulü» ile iştial noktası 55 santigrat derecesinden aşağı olmıyan 
ve aynı zamanda A. S. T. M. standartlarına göre seybolt üniversal viskozitesi 37.8 santigrat derecede 
150 saniyeden yüksek bulunanların (ki, bunlar 5 ve 6 numaralı fuel oil'dur) müstasılları tarafından 
tesliminin İstihsal Vergisinden müstesna olduğunu hükme bağlamaktadır. 5 ve 6 numaralı fuel oil'un 
Gümrük vergileri, 474 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince kiloda 4 kuruş indirileceği ve tasarının 
1 nci maddesi ile de mezkûr eşya aynı nisbette İstihsal Vergisine tabi tutulacağı cihetle, bahis konu
su (k) fıkrası yürürlükten kaldırılmaktadır. Bu operasyon fuel oil'un fiyatı üzerinde her hangi bir 
değişiklik yapacak mahiyette değildir. 

Bir kısım ithalâta tahsis olunan dövizler dolayısiylc alınacak Hazine hissesi hakkındaki 6933 sa
yılı Kanun gereğince, bu kanuna ekli listede yazılı eşyanın ithali için tahsis olunan dövizlerin Türk 
parası ile tutarları üzerinden aynı listede yazılı nisbetlerde Hazine hissesi alınmakta idi, 7176 sayılı 
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Kanunla, Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 27.10 pozisyonuna dâhil akar yakıtlar hariç, diğer eşyadan 
Hazine hissesi kaldırılmıştır. Tasarının 7 nci maddesi ile, mezkûr kanunlar kaldırılmak suretiyle 
akar yaktılardan halen alınmakta olan Hazine Hissesi de kaldırılmaktadır. Ancak, 6933 sayılı Kamı* 
nun tatbikmdan doğan ihtilâflardan bir kısmı devam etmekte olup, mezkûr kanunlar yürürlükten 
kaldırıldıktan sonra da bir müddet devam edecektir. Bu bakımdan tasarıya, Hazine Hissesi tatbika
tından doğan ihtilâfların 6933 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi gereğince teşkil edilmiş olan Hakem 
Heyeti tarafından halledilmesini sağlamak üzere geçici madde derpiş edilmiştir. 

Tasarının 8 ve ?9 ncu maddeleri, yürürlük tarihi ve yürütme yetkisine ait mûtat maddelerdir. 

Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 
Esas No. : 1/791 
Karar No. : 54 

1 . 4 . 1965 

Yüksek Başkanlığa 

6802 sayılı Gider vergileri Kanununda bâzı değişiklikler yapılmasına ve akar yakıtlardan 
alman Hazine hissesinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin işti
rakiyle Komisyonumuzda görüşüldü : 

Tasarının gerekçesindeki hususlar yerinde bulunarak, memleket yüksek menfaatlerine ve eko
nomik gerçeklere uygun olan tasarı, Komisyonumuzca aynen kabul olunmuştur. 

İvedilik ve öncelikle görüşülmesi dileğiyle Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa arz olunur. 

Adana Ağrı Gaziantep 
Y. Aktimur N. Güngör S. Ünlü 

îmzada bulunamadı 

Maliye Komisyonu Başkanı 
ve bu Rapor Sözcüsü 

Edirne 
/. Ertem 

Ordu 
O. N. Hazinedar 

Sivas 
R. Çeltekli 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/791 
Karar No. : 45 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

11 . 5 . 1965 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan, «6802 sayılı Gider vergileri Kanununda bâzı değişik
likler yapılmasına ve akar yakıtlardan alman Hazine hissesinin kaldırılmasına dair kanun tasa
rısı» ilgili Hükümet temsilcilerinin de iştirakiyle incelendi ve görüşüldü: 

Tasarının 1 nci maddesi ile 25 . 6 . 1964 tarih ve 482 sayılı Kanunun (m) fıkrasının 1 No. lu 
bendi değiştirilmektedir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 954 ) 



Mezkûr madde ile «halı ve ve kilim imalinde kullanılmak üzere teslim edilen (2,5) metrik nu
maraya kadar (2,5 dâhil) strayhgran iplikleri vergiden müstesna* tutulmuştu. 

Yukarda tarih ve numarası bildirilen kanunun bu madde içerisindeki ikinci fıkrasında ise bu 
vergi muafiyetinden istifade edecekler sayılırken «müstahsilin bulunduğu yerde ticaret yapanlar» 
kaydı da konulmuş, bu suretle bu vergiden istifade edeceklerin sahası daraltılmıştır. 

Bu durumda Gelir Vergisinden muaf bulunan şahıslar, ucuz iplik temin edemez, duruma 
düşmüşlerdir. 

Aynı zamanda iplik tüccarlarının, iplik fabrikalarının bulunduğu mahalde icrayı ticaret 
mecburiyeti de, mevzuubahis kanundaki imtiyazdan istifade için bir şart haline gelmişti. 

Tasarının 1 ve 2 nci maddeleri bu mahzurları telâfi edecek mahiyettedir. 
Tasarının 3 ncü maddesi ile, kurşuna ait istihsal vergisi, hurdalardan istifade ile eld3 ed'le^ı 

cevherle meydana çıkan rekabet eşitsizliğini kaldırmak için, kurşun mamullerinde % 15 e in
dirilmiştir. 

Tasarının 4 ncü maddesi akar yakıtlarla ilgil'dir. 
Türkiye'de akar yakıtların anadepo satış fiya lan Ticaret Bakanlığı tarafından tâyin edilir. 
Bu fiyatın tcsbitinde ise esas aiınan unsurlar; aşağıda gösterilmiştir. 

1. Gümrüksüz maliyet 
2. Liman ücreti 
3. inhisar ücreti 
4. Gümrük Vergisi 
5. Belediye hissesi 
6. Damga resmi 
7. İstihsal vergisi 
8. Hazine hissesi 
9. Ardiye ücreti 

10. Dahilî sigorta 
11. Dahilî navlun 
12. Rıhtım resmi 
13. Umumi fire • 
14. Umumi masraflar ' . , . ' . ' : 
15. Kâr 
Bu fiyat umumi ve şamil bir fiyattır ve görüldüğü üzere dışardan ithal edilen akar yakıt 1,ıra 

göre tesbit olunmaktadır. - -
Bu durumda yerli ham petrol işliyen imalâtçılar, ithalâtçılara nazaran daha fâzla bir kâr te

min etmektedirler. Bunun bir Türk Petrolleri A. O. lığında, diğer bir kısmında Mobil ve S'hell 
Şirketlerinin Ataş Rafinerisinde işlenen ham pet olleri dolayısiyle bu şirkette kaldığı görülmek
tedir. 

Bu durumda bu şirketler uhdesinde, gümrük v.s. gibi bir çok vergileri ödemediklerinden bu 
fiyat da vergili ithal malı akar yakıta göre tesbit olduğundan, haksız bir kâr kaldığı aşikârdır. 

Fuzulî kârı önlemek için tasarının 4 ncü maddesi sevk edilmiştir. 
Buna göre tasarının gerekçesinde izah edıldiji şekilde ve miktarlarda hazine hissesi kaldırıla

rak, bu meblâğ İstihsal Vergisine kalbedilmiştir. 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa bağlı 1 numaralı tablonun 10 ncu pozisyonuna göre, 

iplikler üzerinde yapılan (Bükme, katlama, kasabama, boyama gibi bitim işleri) de İstihsal Vergisi
ne tabidir. 

İplikler üzerinde yapılan (Haşıllama) işinin de bitim işi mahiyetinde olduğu ve buna binaen 
İstihsal Vergisine tabi olması gerektiği Danıştayca içtihadedilmiştir. 

M. Meclisi ( S . Sayısı : 954) 
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Haşıllama işi, ipliklerin nişasta mahlûlünden geçirilerek kurutulup aertleştirümesi ameliyesi 

dir. Bu suretle iplik dokumada kullanılmaya daha elverişli hale getirilmektedir. Ancak; sözü edi
len ameliye ile, ipliğin değerinin artınlmasuıdan ziyade, bu ipliğin dokumada kullanılmasını sağ
lama maksadı güdülmektedir. Yani bu i§ daha ziyade dokumanın ihzarı safhasıdır, pokuma.. dâ
hilinde alman istihsal Vergisine tabi olmadığına göre, haşıllama işinin de vergiye tabi tutulma
ması lâzımdır. 

Bu maksadı teminen Gider Vergileri Kanununa bağlı 1 numaralı tablonun 10/F pozisyonuna,, 
hasıl işinin bitim işi savıl mıyacağma dair bir hi.küm konulması yerinde göriT düğünden fMadie 
5 — Aynı Kanuna bağlı 1 »umıra'ı taUoıun 10/F pozisyonunun sonuna aşağıdaki fıkra eIİ3r 
mistir : 

:«Pamuk iplikleri üzerinde, kendileri veya başkaları hesabına yapılan hagıllama igi de bitim. işi 
sayılmaz.» seklindeki ibare 5 mi madde olarak kabul' edilmiştir. Diğer maddelerin numaralar; bu
na göre değiştirilmiştir. 

Tasarının 5 nei maddesi bu hususlarda Hükümete salâhiyet veren bir maddedir. Bu maddedeki 
mozkûr vasilerin muayyen bir nisbet dâhüindp Hükümete artırma yetkisi verilmesi mevzuata gö 
re mümkündür ve Anayasaya aykırı düşmemektedir, Yeniden 5 nei madde tedvin pdüdiğindea bu 
madde 6 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının gerekçesinde mufassalan izah edildiği veçhile 6 ve 7 nei maddeler uygun görüldüğün
den 7 ve 8, 8 ve 9 neu maddeler 9 ve 10 olarak, diğer maddeler ise aynen kabul edilmişlerdir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan Başkanvekili Bu Rapor Sözcüsü 
Aydın Gümüşane Rizo Sakarya Adana 

1 Sezgin N. Kücüker E. Y. AJcçal N. Bayar K. Sambrahimoğlu 

Ankara 
î. Seçkin 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

İmzada bulunamadı 

Giresun 
t. E. Kıhçoğlu 

Maraîj 
E. Kaplan 

Ankara 
M. Ete 

Bursa 
A. Türkel 

İstanbul 
il/. Güven 

Artvin 
S. 0. Avcı 

Erzincan 
il. Atabeyli 

Karo 
K. Okyay 

İmzada bulunamadı 

Trabzon 
E. Dikmen 

Aydın 
0. Apaydın 

İmzada bulunamadı 
Brzurum 

A.. Şmmri 

Konya 
H. C. Yılmaz 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

M. Meçlisi (S. Say*».:.9$4J 
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Hükümetin teMfî 

tfflöS scrç/ıZt (rider vergileri Kanununda bâzı deği
şiklikler yapılmasına ve akar yakıtlardan alınan 

Hazine Hissesinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — 6802 sayılı Gider Vergileri Ka
nununun 4 ncü maddesine 26 . 6 . 1964 tarihli ve 
482 sayılı Kanunla eklenen (m) fıkrasının 1 nu
maralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«1. Halı veya kilim imalinde kullanılmak üze
re teslim edilen ikibuçuk metrik numaraya kadar 
(2,5 dâhil) strayhgarn iplikleri vergiden müstes
nadır. 

Bu istisna, Kurumlar Vergisine veya beyan 
esası üzerinden Gelir Vergisine tabi olup halı ve
ya kilim imal eden veya ilk maddesini vererek ha
lı veya kilim imal ettirenlere veya halı veya ki
lim imalâtçılarına satmak üzere müstahsıldan ip
lik alan tüccara veya aynı konularla iştigal eden 
kooperatiflere ve ceza ve ıslah evleri atelyelerine 
yapılan teslimler hakkında uygulanır.» 

MADDE 2. — Aynı kanunun 4 ncü maddesi
ne 482 sayılı Kanunla eklenen (m) fıkrasının 
II numaralı bendinin sonuna aşağıdaki hükümler 
eklenmiştir : 

«Muaflık belgesini haiz iplik tüccarlarından, 
müstahsilin bağlı olduğu vergi dairesinin salâhi
yet hudutları dışında kalan yerlerde ticari faali
yette bulunanlar bu bilgileri ihtiva eden beyan
namelerini bağlı oldukları vergi dairesine ver
mekle beraber, aynı beyannamenin bir örneğini 
müstahsilin bağlı olduğu vergi dairesine de gönde
rirler.» 

«Halı veya kilim imalâtiyle iştigal eden koo
peratifler vergisiz olarak satmaldıkları iplikleri, 
beyan esasında Gelir Vergisine tabi olsun, olma
sın, halı veya kilim imal eden ortaklarına vergi
siz olarak satabilirler. Ancak, sözü edilen koo
peratifler, bu şekilde sattıkları ipliklerin halı ve
ya kilim imalinde kuUanılmamasından sorumlu 
olup muaflık belgesini aldıkları odaya hesap ver
meye ve aşağıdaki III numaralı bend hükümleri
ni de yerine getirmeye mecburdurlar.» 

MADDE 3. — Aynı kanuna bağlı I numaralı 
ilk istihsal maddeleri tablosunun 2/C pozisyonu 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

C) Sair madenler sanayii grupu : 
a) Sair madenlerin istihsal müessesesinde 

Bütçe Plâa Komisyonunun değiştirici 

6802 Sayılı Gider vergileri Kanununda Bâzı 
Değişiklikler yapılmasına ve Ahar yakıtlardan 

Âhnan Hazine Hissesinin Kaldırılmasına 
Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. * - Tasana» İ nci jxadâxm ay-
*&& fcafeal «diimiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabtü edilmışttp. 

MADDE 3. — Tasamnn 3 nci) maddesi ay
nen kabtü ^dîlnriştir. 

^.HeciHiö (S. Sa#*i :$â*) 
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Hükümetin teklifi 

imal edilen sâf veya karışımlı külçe, sıvı, çubuk, 
levha, boru, profil, pul, şerit, tel, .toz ve toprak 
şeklindeki bilûmum'mamulleri (Nevileri Mâliye, 
Ticaret ve Sanayi Bakanlıklarınca tesbit olunan 
değerli inadenler hariç.) . . . % 30 

b) Yukarıda (a) bendinde yazılı şekillerdeki 
kurşun mamulleri... % 15». 

MADDE 4. — Aynı kanuna bağlı I numara
lı tablonun 15 . 2 . 1963, 26 . 6 . 1964 tarihli 
ve 187 ve 482 sayılı kanunlarla değişik 2/D po
zisyonunun (i), (ii) fıkraları ile (iii) fıkrasının 
(a), (b) ve (c) bendleri aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

«D) Akar yakıtlar : 
Petrol ve şist yağları (ham yağlar hâriç), 

esas unsur olarak % 70 ve daha fazla petrol ve
ya şist yağını ihtiva eden: 

i) Kapalı kabda alevlenme noktası 30 santi
grat dereceden aşağı olan hafif yağlar (1 Kg. 
S. den (50 kuruş.). ,, 

ii) Kapalı kapta alevlenme noktası .30 san
tigrat derece ve daha yukarı olup 55 santigrat 
dereceden aşağı olanlar veya 55 santigrat derece 
ve daha yukarı olup 250 santigrat dereceye ka
dar zayiat dâhil % 65 ten fazlası takattur eden 
orta yağlar (1 kg. S. den 29 kr.) 

iii) Kapalı kapta alevlenme noktası 
55 santigrat derece ve daha yukarı olan ağır 
yağlar : 

a) Taktir mahsulü yakıtlar : 
Kraking vukubulmadan % 80 den fazlası ta-

katur edenler (1 kg. S. den 33 kr.) 

b) Tortu yakıtlar : 
Kraking vukubulmadan takattur eden kısmı 

% 80 den az olanlar : 
aa) 4 numaralı fuel - oil (1 kg. S. den 27 

kr.) 
bb) 5 ve 6 numaralı fuel - oil (A. S. T. M. 

standarlarına göre «Pensk - Martens kaplı kab 
usulü» ile iştiali noktası 55 santigrat dereceden 
aşağı ve aynı zamanda A. S. T. M. standartla
rına göre, seybolt üniversal viskozitesi 
37,8 santigrat derecede 150 saniyeden yüksek 
bulunanlar) (1 kg. S. den 4 kr.) 

c) Makina yağları, petrol bitümeni (petrol 
asfaltı), tortular ve katranlar % 30 

Bütçe ve Plân Komisyonunun değiştirişi 

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

:M,; Meclisi: : r , ( S. Sayısı : 954) 



Hükümetin teklifi 

MADDE 5. — Bakanlar Kurulunca, Gümrük 
kanunlarının verdiği yetkiye istinaden akar ya
kıtların Gümrük Vergisi nisbetlerinde gerekli 
indirimlerin yapılması halinde, Ticaret ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar bakanlıklarının muvafık 
mütalâası ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine, 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa bağlı I nu
maralı ilk istihsal maddeleri tablosunun 2/D po
zisyonundaki akar yakıtların vergileri, bu in
dirim nisbetini, geçmemek üzere artırılabilir. 

MADDE 6. — 6802 sayılı Gider Vergileri Ka
nununun 4 ncü maddesinin (k) fıkrası kaldırıl
mıştır. 

MADDE 7. — 28 . 2 . 1957, 24 . 12 . 1958 ta
rihli ve 6933, 7179 sayılı kanunlar, aşağıdaki geçi
ci madde hükmü mahfuz kalmak üzere, yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

GEOİCt MADDE — 6933 sayılı Kanunun 
tatbikatından doğan ihtilâflar, aynı kanundaki 
esas ve usuller dairesinde, anılan kanunun 13 ncü 
maddesi gereğince teşkil edilmiş bulunan hakem 
heveti tarafından halledilir. 

MADDE 8. — Bu kanun 
yürürlüğe girer. 

vavımı tarihinde 

MADDE 9. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

27 . 1 . 1965 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Başbakan Yardımcısı 
İsmet İnönü K. Satır 

Devlet Bakanı 
/. S. Ommj 

Devlet Bakanı 
N. Yetkin 

Millî Savunma Balanıı 
/. Sancar 

Devlet Bakanı 
M. Yolaç 

Adalet Bakanı 
S. Atdlay 

içişleri Bakanı 
O. öztrak 

Bütçe ve Plân Komisyonunun değiştirişi 

MADDE 5. — Aynı Kanuna bağlı I numa
ralı tablonun 10/F pozisyonunun sonuna aşağı
daki fıkra eklenmiştir. 

«Pamuk iplikleri üzerinde, kendileri veya 
başkaları hesabına yapılan haşıillama işi de bitim 
işi sayılmaz.» 

MADDE 6. — Tasarının 5 nci maddesi 6 ncı 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının 6 ncı maddesi 7 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 7 nci maddesi 8 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 8 nci maddesi 9 ncu 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 9 ncu maddesi 10 ncu 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi S. Sayısı : 954 ) 
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Hükümetin teklifi 

Dışişleri Bakam Y. 
K. Satır 

Millî Eğitim Bakanı 
/. öktem 

Maliye Bakanı 
E. Melen 

Bayındırlık Bakanı 
A. H, Onat 

Ticaret Bakanı 
F. îslimyeli 

Güm. ve Tekel Bakanı 
M. Yüceler 

Ulaştırma Bakanı 
M. Vural 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
K. Demir 

Tarım Bakanı 
T. Şahin 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Sanayi Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
M. Erten II. Oral 

Turizm ve Tanıtma Bakanı imar ve iskân Bakanı 
A. I. Göğüs S. Kutlay 

Köy iğleri JBakanı 
L. Yurdoğlu 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 954 ) 
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Toplantı :4 M İ L L E T M E C L İ S İ 

Çanakkale Milletvekili Şefik İnan ile Çorum Milletvekili Hilmi In-
cesulu'nun, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 11 Ağustos 1325 (1909) ta
rihli Askerî tekaüt ve istifa Kanunu ile Memurini mülkiye tekaüt 
Kanunu ve tadilâtı ile, 11 Haziran 1930 tarihli ve 1683 sayılı Askerî 
ve mülki tekaüt Kanunu ve tadilâtı gereğince kendilerine emekli, 
âdi malûl, vazife malûlü, dul ve yetim maaşı bağlanmış olanların 
aldıkları aylıklarının ayarlanması hakkında kanun teklifi ve Maliye 

ve Plân komisyonları raporları (2/599) 

21.10.1963 
Millet Meclisi Başkanlığı Yüksek Katına 

5434 sayılı «Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu» nun yürürlüğe konulmasından ön
ceki mevzuata göre emekli, dul, yetim maaşı bağlanmış olanların durumlarının, tedricî bir inti
bakla ayarlanmasını sağlamak üzere hazırlanmış bulunan kanun teklifi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rice eder, üstün saygılarımızı sunarız. 

Çanakkale Çorum 
Şefik İnan Hilmi İncesulu 

GEREKÇE 

ömürlerinin gençlik ve olgunluk çağlarını, ezelî ve ebedî Türk Devletinin hizmetinde çalışmak
la geçirmiş «Emekli» dediğimiz insanların durumları incelendiği zaman, meselenin gereği gibi, âdil 
esaslara göre, halledilmemiş olduğu görülür. Şöyle ki : 

1. 1 Haziran 1962 tarihi itibariyle, emekli, dul, yetim aylığı alanların sayısı 146 588 dir. 

2. Bu 146 588 emekli, dul, yetim, birbirinden farklı emeklilik rejimlerine tabi bulunmaktadır
lar : 

a) Bunlardan 70 000 ni, 5434 sayılı «Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu» nun ge
tirdiği yeni rejime tabidirler. 

b) Geri kalan 76 588 i ise, «Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu» nun yürürlüğe 
girişinden önceki, yani 1950 den önceki emekli rejimine tabidirler. 

e) 1950 den önceki emeklilik rejimine tabi olan 76 588 kişinin 21 570 i, 1930 yılından önceki 
emeklilik rejimine, (yani 11 Ağustos 1325 tarihli kanuna ve tadillerine); 55 018 i de, 11 Hazi
ran 1930 tarihli ve 1683 sayılı Kanun ve tadillerinin kurduğu emeklilik rejimine tabi bulunmakta
dırlar. 

3. Görülüyor ki, 1 Haziran 1962 de hayatta bulunan emekli, dul ve yetim aylığı alan 146 588 
kişi, ,aynı Devletin, ezelî ve ebedî Tür'k Devletinin hizmetinde bulunmuş oldukları, emekli, dul ve 
yetim aylığına bu sıfatlariyle hak kazanmış bulundukları halde, gördükleri muamele bakımın
dan üç büyük grupa ayrılmışlardır : 

A) 1930 dan önceki emekliler ve bunların dul ve yetimleri, 
B) 1930 dan sonraki emekliler ve bunların dul ve yetimleri, 

S. Sayısı 938 
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C) 1950 den sonraki emekliler ve bunların dul ve yetimleri. 
Emeklilik konusunda, yeni bir rejim getiren her kanun, aynı devletin, ezelî ve ebedî Türk 

Devletinin emektarlarını (eski emekli, yeni emekli) diye bir tefrika tabi tutmuş, yenilerine, günün 
imkânlarına göre müsait şartlar sağlarken, aynı şartları eskilerine gerektiği ölçülerde sağlama
mış, böylece bir adaletsizlik meydana gelmiştir. 

4. «Eski emekli, yeni emekli» tefriki, sadece bu üç grupa da inhisar etmemektedir. Bu üç 
grupun her birinin içinde de, zamanla eski emekliler, yeni emekliler tâli grupları hâsıl olmuştur. 
Meselâ : 

a) 1930 da, J683 sayılı Kanuna göre emekliye ayrılan bir Cumhuriyet Kaymakamına bağla
nan emekli maaşı 1929 da, 1325 tarihli kanuna göre emekliye ayrılmış aynı durumdaki Cumhunvıet 
kaymakamına bağlanan -maaştan fazla olduğu gibi, Osmanlı İmparatorluğunun 1917 yılındaki Ha
lep valisine, 1918 de bağlanan emekli maaşından da fazla olmuştur. Niçin? Çünkü, 1930 yılında, 
1.683 sayılı yeni bir emeklilik kanunu yapılmıştır. 

b) 1930 da, .1683 sayılı Kanuna göre emekliye ayrılan Cumhuriyet Ordusunun Kaymakamına 
(Yarbayına) bağlanan emekli maaşı. 1929 da 1325 tarihli Kanuna göre emekliye ayrılmış Cumhuri
yet Ordusunun Kaymakamına (Yarbayına) bağlanan maaştan fazla olduğu gibi, Balkan barbleıin-
de, Birinci Cihan Harbinde Osmanlı ordularından birine kumanda etmiş bir Birinci Ferike (Orge
neral) e meselâ 1918 de, 1325 tarihli Kanuna göre bağlanmış olan maaştan da fazla olmuştur. Ni
çin? Çünkü, 1930 da, 1683 sayılı yeni bir emeklilik kanunu yapılmıştır. 

c) Eski emekli, yeni emekli farkı yaratan, sadece yeni emekli kanunları değildir. Kadro ve 
maaş kanunlarında, zaman zaman yapılan değişikler de, eski emekli, yeni emekli tefriki yaratmış
lardır, yaratmaktadırlar. 

5. Zaman zaman, emekli maaşlarına yapılan zamlarla, bu maaşlar günün hayat pahası şart
larına intibak ettirilmek istenilmiştir Fakat, bütün bu zamlar esasta mevcut adaletsizliği gidere
memiştir. 

6. Eski emekli, yeni emekli tefriki, adalet hislerini rencide eden bir tefriktir. 
Memur maaşlarının, zamanın şartlarına göre, ayarlanması, tabiî bir keyfiyettir. Her memur, 

yapmakta olduğu hizmetin karşılığım, o günün şartlarına ve Devletin imkânlarına göre alır, 
Bu bakımdan, maaş tutarlarının zaman dâhilinde değişmesi, zamanın şartlarına uyması nor

maldir. Normal olmıyan, aynı tarihte yaşamakta olan, fakat Devlete başka başka zamanlarda, ay
nı hizmetleri yapmış insanların, farklı muamele görmeleridir. Çünkü, emeklilik aylığı netice iti
bariyle, geçmiş hizraetelrin karşılığı olarak, ileri yaşlarda verilen bir yaşama imkânından başka 
bir şey değildir. 

Geçmiş hizmetlerin, yakın tarihte olanları ile, nisbeten uzak tarihli olanları arasında, ezelî ve 
ebedî olan Devlet bakımından bir fark olmamak lâzımgelir. 

7. Buraya kadar arz edilen hususlar, bu kanun teklifinin dayandığı temel sebeplerdir. 
8. Bu kanun teklifi, Devlet bütçesine, her hangi ilâve bir malî külfet de getirmiyecektir. 1963 

bütçesinde, bu konudaki ödenek tutarı 240 850 000 liradır. 1964 ve mütaakıp yılların bütçelerin
de aynı miktar ödenek, bu kanunun öngördüğü tedricî ayarlamayı sağlamaya, yapılan ihtimali he
saplara göre, kâfi gelecektir. 

Aşağıdaki rakamlar, bu ödeneğin niçin kâfi geleceğini, her hangi bir ödenek ilâvesine niçin 
lüzum olmadığını, izaha kâfidir : 
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A) Askerî emekli, dul ve yetimler . 

Emekliler Dullar Yetimler Bilinmiyen 

Toplam 
Başlıca yaş 

50 - 59 
60 - 69 
70 - 79 
80 - 89 
90 ve daha 

9 394 
grupları 

fazla 
di, dul ve yetimler : 

Başlıca yaş 

50 - 59 
60 - 69 
70 - 79 
80 - 89 

705 
3 193 
3 432 

848 
39 

Emekliler 

grupları 

90 ve daha fazla 

76 
921 

1 558 
609 

26 

24 283 

3 511 
8 247 
8 712 
2 159 

119 

Dullar 

2 224 
5 192 
4 039 
1 261 

147 

15 537 42 

4 232 
2 907 
1 606 

379 
36 

Yetimler Bilinmiy 

2 132 
2 522 
1 215 

269 
26 

9. Bu kanun, çok yaşlı Devlet emektarlarına, ömürlerinin son yıllarında, tedrici ve kademeli 
bir ayarlama suretiyle, sosyal adaletin yerine getirildiği inancı içinde, nispî de olsa, bir ferahlık 
getirecektir. 

Maliye Komisyonunun raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 

Esas No.: 2/599 
Karar No. : 43 

27 . 1 . 1965 

Yüksek Başkanlığa 

Çanakkale Milletvekili Şefik înan ile Çorum Milletvekili Hilmi Incesulu'nun, 5434 sayılı T. Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 11 Ağustos 1325 (1909) ta
rihli Askeri Tekaüt ve istifa Kanunu ile memurini Mülkiye Tekaüt Kanunu ve tadilâtı ile, 11 Ha
ziran 1930 tarihli ve 1683 sayılı Askerî ve Mülkî Tekaüt Kanunu ve tadilâtı gereğince kendileri
ne emekli, âdi malûl, vazife malûlü, dul ve ye tim maaşı bağlanmış olanların aldıkları aylıkların 
ayarlanması hakkında kanun teklifi, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda 
görüşüldü. 

Teklifin gerekçesindeki sebepler komisyonumuzca da yerinde görülerek, ömürlerini kamu hiz
metlerine hasrederek memlekete ve millete değerli hizmetlerde bulunan 'emeklilerimizin muhte
lif sebeplerden doğan eşitsiz emekli ödenekleri ile mağdur halde bırakılmalarını önlemek ama-
ciyle, teklif ittifakla kabul olunarak maddelere geçilmiştir. 

1 nci madde daha sarih hale getirilmek, 2 nci madde tatbikatı kolaylaştırmak, 3 ncü madde 
işlemin başlangıç tarihini belirtmek maksariyle d eğiştirilerek, 4 ve 5 nci maddeler de aynen ve itti
fakla kalbul olunmuştur. 
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Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Maliye Komisyonu 
Başkanı Ba§kanvekili Sözcü 
Edirne Aydın Erzurum Adana 

1. Ertem N. Mürcn G. Karaca Y. Aktimur 
Ağrı Ordu 

N. Güngör O. N. Hazinedar 

Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No : 2/599 
Karar No : 38 

Bütçe ve Plân Komisyonunun raporu 

5.4. 1965 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığınla 

Komisyonumuza İra vale edilmiş bulunan, «Çanakkale Milletvekili Şefik înan ile Çorum Milletvekili 
Hilmi Incesulu'nun, 543^ sayılı T.C. Emeldi Sandığı Kanununun yürürlüğe girdiği tardllıten önce, 
11 Ağustos 1325 (1909) tarihli Askerî Tekaüt ve Mîfa Kanunu ile Memurini Mülkiye Tekaüt Ka
nunu ve tadilâtı ile, 11 Haziran 1930 tarihli ve 1683 sayılı Askerî ve Mülkî Tekaüt Kanunu ve ye
tim maaşı bağlanmış olanların aldıkları aylıkların ayarlanması hakJkındaikü kanun teklifi» ilgili Hü
kümet temsilcilerimin ve teklif, sahiplerinin de iştirakiyle incelendi 've görüşüldü : 

Kanun teklif inde, eskiden emeMi oldukları, dul veya yetim kaldıkları için bugünkilere nazaran 
az maaş alamlarm bu farklılıklarının giderulmesi derpiş olunmaktadır. 

Bu adaletsizliğin telâfisi, faydalanacak kişilerin oldukça yaşlı olmaları dolayısıiyle bütçeye bü
yük bir yiiik getirmiyecek ve hayatlarını Devlet hizmetinde hasred'enlere bir kadirşinaslık olacaktır. 

Bu .sebeple kanun teklifini uygun gtören Komisyonumuz tasarının 1 nei ve 2 nci maddelerini Ma
liye Komisyonunun yaptığı değişikilıikle aynen, 3 ncü madde metninin gayesine ve tatlbiıkaitına uy
gun olarak sonuna «ve bu ödemeler yükseltilecek aylıklardan maksubedilir» ibaresi eklenerek, tasa
rının 4 ve 5 inci maddeleri ise aynen kalbul edilmiştir. 

I<!n M gelirde geçinen fair kmım vatandaşın, geçim sıkıntısına İj'ir nelbze merhem olacak kanun 
teklifinin biran evvel kanunlaşmasını teminen öncelik ve iveddlıikle görüşülmok ve Genel Kurulun 
tasvibine arz edimdik üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

'Başkan 
Aydm 

/. Sezgin 
Adana 

K. Sambrahimoğlu 
Balıkesir 

A. A. Bolsak 
îmzada bulunamadı 

Eraincan 
H. Atabeyli 

Konya 
E. özal 

Başkan V. 
Gümüşane 

N. Küçüker 
Ankara 

/. Seçkin 
Bursa 

A. Türkel 

Giresun 
/. E. Kılıçoğlu 

Manisa 
H. Kubat 

Rize 
E. Y. Akçal 

Sözcü 
Sakarya 

N. Bayar 
Artvin 

S. • 0. Avcı 
Çanakkale 
Ş. înan 

Isltanlbul 
İM. Güven 

tmszada bulunanı'adı 
Mardin 

E. K. Aybar 
Trabzon 

E. Dikmen 

Kâtip 
Nevşehir 

A. B. Numanoğlu 
Aydın 

0. Apaydın 
Diyarbakır 

H. Güldoğan 

Konya 
H. C. Yılmaz 

Mardin 
Ş. Aysan 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 938 ) 





— 6 — 
Çanakkale Milletvekili Şefik înan ve Çorum Milletvekili Hilmi İncesulu'nun teklifi 

5434 sayılı «Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu» nun yürürlüğe girdiği tarihten önce,, 
11 Ağustos 1325 (1909) tarihli «Askerî Tekaüt ve îstifa Kanunu ile Memurini Mülkiye Tekaüt 
Kanunu» ve tadilâtı ile, 11 Haziran 1930 tarihli ve 1.683 sayılı «Askerî ve Mülki Tekaüt Kanunu» 
ve tadilâtı gereğince kendilerine emekli, adi malûl, vazife malûlü, dul, yetim maaşı bağlanmış olan
ların aldıkları aylıkların ayarlanması hakkında kanun teklifi. 

MADDE 1. — 1 . 1 . 1950 tarihinden ömce, 11 Ağustos 1325 (1909) tarihli «Askerî Tekaüt ve 
İstifa Kanunu ve tadilâtı ile 1930 tarihli ve 1683 sayılı «Askerî ve Mülki Tekaüt Kanunu» ve 
tadilâtı gereğince kendilerine emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü, dul ve yetim 'aylığı fbağlaaı-
mış olanların almakta oldukları aylıklar; 

5434 sayılı «Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu» ve tadilâtı ile, 24 Şubat 1961 ta
rihli ve 262 sayılı Kanuna ek 3661 sayılı Kanunun muaddel 1 nci maddesi ve 4600 sayılı Kanunun 
muaddel 3 neü maddesi ile 5802 sayılı Astsubay Kanununun 8 nci maddesinin değiştirilınesi-ne-
dair kanun» ve 7244 sayılı «Çeşitli teadül ve teşkilât kanunlariyle diğer kanunlarda mevcut ay
lık ve ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkında Kanun» ve tadilâtına uygun olarak, aşağıdaki. 
esaslara göre yeniden tesbit olunur ; 

A) Askerler hakkında : 
a) Emeklilerde, emekliye ayrıldılkları tarihteki rütbe ve hizmet müddetlerine; 
b) Dullarda ve yetimlerde, murisi oldukları askerlerin rütbe ve hizmet müddetlerine göre; 

bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükte olan kanunlar uyarınca, bu rütbe veya rütbe
nin muadili rütbe ve hizmet müddetlerine göre bağlanması gereken aylık tesbit olunur. 

B) Siviller hakkında : 
a) Emeklilerde, emekliye ayrıldıkları tarihteki maaş derecesi ve hizmet müddetlerine; 
b) Dullarda ve yetimlerde, murisi oldukları kimselerin emekliye ayrıldıkları tarihteki maaş 

derecesi ve hizmet müddetlerine göre; bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükte olan 'ka
nunlar uyarınca, bu maaş derecelerine veya bu derecelerin muadili derecelere ve hizmet müd
detlerine göre, bağlanması gereken aylık tesbit olunur. 

C) Âdi malûllerle vazife malûllerine, (A ve 'B) fıkralarındaki esaslar uygulanır. 
D) (A, B, C) fıkraları gereğince yeniden tesbit yapılamıyan ahvalde, bağlanmış bulunan 

aylık tutarının (asıl ve zamlariyle birlikte) iki katı, 'bağlanması gereken aylıktır. 
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Maliye Komisyonunun Değiştirisi 

5434 sayılı «Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 
11 Ağustos 1325 (1909) tarihli «Askerî tekaüt 
ve istifa Kanunu ile memurini mülkiye tekaüt 
Kanunu» ve tadilâtı ile, 11 Haziran 1930 tarihli ve 
1683 sayılı Askerî ve mülki tekaüt Kanunu» 
ve tadilâtı gereğince kendilerine emekli, âdi 
malûl, vazife malûlü, dul ve yetim maa§ı bağ
lanmış olanların aldıkları aylıkların ayarlanması 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1 . İ . 1950 tarihinden önce, 
11 Ağustos 1325 (1909) tarihli «Askerî tekaüt 
ve istifa Kanunu ile memurini mülkiye tekaüt 
Kanunu» ve tadilâtı ile 19130 tarihli ve 1083 
sayılı «Askerî ve mülki tekaüt Kanunu» ve ta
dilâtı gereğince kedilerine .emekli, âdi ma
lûllük, vazife malûllüğü, dul ve yetim aylığı 
foağlanımıiş .olanların almakta oldukları aylık
lar; 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki 
rütbe ve memıuriyet derece tutarları esas alın
mak suretiyle 5434 sayılı T. C. Emıelkli Sandığı 
Kanununa göre tesbiıt olunur. (Bunlar hak
kında 2 . 8 . 1900 tarih ve 4J2 sayılı Kanun hü
kümleri uygulanmaz.) 

A) Askerler (hakkımda : 
ıa) Eıme'klililerde emekliye aynldukları ta

rihteki rütbe ve hizmet müddetlerine; 
b) Dullarda ve yetimlerde, kendisinden 

aıylıik bağlarnan askerlerim rütbe ve hizmet müd
detlerine göre; 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarilhte yü
rürlükte olan kamunilar uyarınca, bu rütbe ve
ya rütbenin muadili rütbe ve hizmet müd
detlerine ıgöre bağlanmıası gereken aylılk tes-
Ibilt ahunıur. 

tB> iSÜviM-er'hakkımda : 
a) OBknekililerde, emekliye, ayrıldıkları ta

rihteki maaş ve derecesi ve hizmet müddet
lerimle ; 

!b) Dullarda ve yetimlerde, kendisinden ay
lık bağlanan kimselerin emekliye ayrıldıkları 
tarihteki maaş derecesi ve hizmet müddetle
rine göre; 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yü
rürlükte olan kanunlar uyarımca, bu maaş, 
derecelerime veya bu derecelerin muadili de-

Bütçe Plân Komisyonunun değiştirici 

5434 sayılı «Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 
11 Ağustos 1325 (1909) tarihli «Askerî tekaüt 
ve İstifa Kanunu ile Memurinin mülkiye tekaüt 
Kanunu» ve tadilâtı ile, 11 Haziran 1930 tarihli 
1683 sayılı «Askerî ve mülki tekaüt Kanunu» 
ve tadilâtı gereğince kendilerine emekli, âdi 
malûl, vazife malûlü, dul ve yetim maaşı bağ
lanmış olanların aldıkları aylıkların ayarlanması 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Maliye Komisyonumun 1 n«i 
maddesi aynıen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 938 ) 
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Teklif 

MADDE 2. — Birinci madde uyarınca yapılacak yeniden tesbit işlemi; 
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yapılır ve en geç iki? 

yıl içinde tamamlanır. 

MADDE 3. — Bu kanunun kapsamına giren emekli, âdi malûl, vazife malûlü, dul ve yetim 
aylıkları (asıl ve zamlariyle birlikte), birinci madde gereğince yeniden tesbit edilecek miktara* 
ulaşıncaya kadar, 1 Mart 1964 den »başlamak üzere, her üç ayda bir, yüzde beş ilâvesiyle ödenir.. 

MADDE 4. —- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer 

MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 938 ) 
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Bütçe ve Plân Komisyonunun değiştirişi 

reeelere ve hizmet 'müddetlerine göre, bağlan
ması gereken aylık tesbit 'olunur. 

C> Âdi mâlûlerile vaızife m&lûlleriıııe, (A) 
ve (B) fıikralarandaıki esaslar uygulanır. 

D)! 'A, B, C, fukralıarı jgereğinee yeniden 
teslbit yapılamıyan ahvalde, (bağlanmış, bulu
nan aylalk tuıtamnamı (asıi ve zamlariıyllJe bir
likte) iki katı, bağlanması gereken aylıktır. 

MADDE 2. — Birimdi madde uyarınca ye
niden yapılacak ıtesbit işlemi, 

Emekli, duıl ve yeıtimılerin. mensup bulun
dukları ıkıurıuımlarca yaipütor. ISayıştayca tescili 
ediMr. 

M ADİDE 3. — Buı kantüna ıg*öre yükseltile
cek emekli, âdi malûl, vazife malûlü, dul ve 
yetim aylıiklıanı (asıl ve zamllariyüie birlikte) 
yükseltilecek miktara ulaşumıoaıya kadar, ka
nununun yürürlüğe girdiği tarihten tbaşlamak 
üzere, her üı§ ayda bir, yüzde beş ilâvesiyle 
ödenir. . 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — TekMfin 5 nci maddesi ay
nen ka'bul edilmiştir. 

MADDE 2. — İMaliye Eornisyoınıunraıa 2 nci 
mtaddesd aynen kalbutl ediılımıişıti'r. 

MADDE 3. — Bu 'kanuna 'göre yükseltile-
cek emekli, âdi malûl, vazife malûlü, dul ve 
yetim aylıkları (asıl ve zamlaniyle birlikte) yük-
setiıle'cek (miktara udaşımıcaya kadar, kanunun 
yürürlüğe ıgirdiği tarihten baş&ajmıak üzere, 
her üç ayda 'bir, yüzde ıbeş ilâvesiyle ödenir. 
Ve bu ödemeler yükseltilecek aylıiklaırmdaıı 
maıhsujbedilıir. 

MADDE 4. — Teklifin 4 nıcü maddesi ay
nen kalbul edilmiştir. 

IMADDE 5. — Teklifin 5 nıci maddesi' ay
nen kabull kalbuıl edillrndşıtir. 

- < • • • • 
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C. Senatosu Urfa Üyesi Vasfi Gerger ve iki arkadaşının, 14 Ekim 1338 
tarih ve 271 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Maliye ve Plân 

komisyonları raporları (2 /412) 

24 . 12 . 1903 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

14 Ekim 1338 tarih ve 27.1 sayılı Kanuna ek kanun teklifimiz, gerekçesiyle birlikle sunulmuş
tur. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Cumhuriyet Senatosu 
Urfa Üyesi Tabiî Üye Tabiî Üye 

V, G&rger A. Yıldız K. Karavelioğlu 

GEREKÇE 

Birinci Dünya Savağının sonunda İstanbul'da teşkil kılman Mahut Mustafa Pasa Divanı Harbi 
kararı ile idam edilen ve Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi karamyle kendisine Şehidi Millî un
vanı verilen Esbak Boğazlıyan Kaymakamı Kemal celladın uzattığı beyaz gömleği giyip boynuna 
yağlı kemende uzatırken (Borcum var, servetim yok, üç çocuğumu Milletin uğruna yetim bırakıyo
rum. Bundan sonra babalan Türk Milletidir. Onları Türk Milletine emanet ediyorum. Yaşasın Mil
let...) diye bağırmıştı? İşte bu his ve düşünce iledir ki, bu aziz Şehidin ailesi efradına 1338 tarih ve 
271 sayılı Kanunla vatani hizmet tertibinden beşer lira maaş bağlanmıştır. Bu maaş miktarı bugüne 
kadar çıkan ek muhtelif kanunlarla zam görmüş, buna rağmen ele geçen para miktarı ancak 172 lira 
26 kuruşa yükselebilmiştir. Bu aile efradından yaşlanmış eşi Hatice Tezcan, senelerden beri 
müzmin ve had şeker hastalığına müptelâ kızı Müzahher Sel, diğer kızı Müşerref Gürenci ve oğlu 
Adnan Ergüder. Gerek kendilerinin ve gerek yetiştirmeye mecbur oldukları çocuklara karşı bugünkü 
hayat şartlan karşısında büyük bir geçim zorluğu ıstarabı içindedirler. Türk Milletine emanet edi
len bu aile efradına Yüksek Meclisin şefkat ve atıfeti esirgemiyeceği aşikârdır. Esasen 1959 tari
hinden beri bu tertipten bağlanan maaş miktarları da 500. - 3 000 ve tutarları da 600 - 3 600 lira 
arasındadır. Bu itibarla bunlann da maaş miktarlarını bugünkü geçim endeksine yükseltmek icabet-
mefetedir. Bu mülâhazalara istinaden işbu tasarı hazırlanmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu 
Urfa Üyesi 

Vasfi Gerger 
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Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 2 . 1 . 1964 
Metliye Komisyonu 

Esas No. : 2/112 
Karar No. : 15 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vasfi Gerger ve iki arkadaşının, «14 Ekim 1338 tarih ve 271 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi» ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle görüşüldü : 

Eski Boğazlıyau Kaymakamı Millî Şehit Kemalin eşi Hatice Tezcan'm Kızıtoprak Bağdad Cad
desi 141 No : da yalnız başına kira ile oturduğu, menkul ve gayrimenkul malı bulunmadığı ve yar
dıma muhtaç durumda olduğu İstanbul Valiliğinin dosya arasında mevcut 31 . 5 . 1963 tarih ve 
1667/5263 sayılı, 

Kızı Müzehher Selin Ankara Sıhhiye Serçe Sokak 34/1 No: da, oğlu Adnan Ergüder'in Anıttepe 
Gençlik Cad. Savaş Sokak 5/1 No: da oturdukları, bugünkü hayat konjonktürü muvacehesinde her 
birinin 600 - 750 lira aylıkla geçinebilecekleri, yardıma muhtacoldukları Ankara Valiliğini a 4.6.1963 
tarih ve 1691/22321 sayılı, 

Diğer kızı Müşerref Gürenei'nin senelik 4 000 lira kira ile Emanet Apartmanında eşi emek
li Doktor İhsan Gürene ile oturduğu orta halli bir hayat sürdükleri İzmir Valiliğinin 15 . 5 . 1963 
tarih ve 15184/298 sayılı yazılarından anlaşılmıştır. 

1. Bu duruma göre; Millî Şehit Kemal'in oğlu Adnan Ergüder halen Sümerbank Umum Mü
dürlüğünde Daire Müdürü olarak çalıştığı ve aylığının 1 100 lira olduğu, 

Kızı Müşerref Gürenei'nin ise emekli Doktorla evli olması orta halli bir hayat sürmesi dolayısiy-
le bu iki şahıs hakkındaki yardım talebinin reddine, 

2. 14 Ekim 1338 tarih ve 271 sayılı Kanunla yapılan yardım, zamlarla birlikte Hatice Tezcan 
226 lira 7 kuruş, Müzehher Sel ise 193 lira 79 kuruştur. 

Kirada oturan menkul ve gayrimenkul emvalleri bulunmıyan, hakikaten yardıma muhtacoldukla
rı tesbit olunan Millî Şehit Kemal'in karısı Hatice Tezcan'm aylığına ilâveten ayda 400 lira, 

Kızı Müzehher Sel'in almakta olduğu aylığa ilâveten de 300 lira vatani hizmet tertibinden ha
yatta bulundukları müddetçe aylık bağlanmasına, (Yapılan bu ilâveler zamma tabi tutulmak kay-
diyle.) 

Teklif sahibi tarafından düzenlenen kanun teklifinde yardıma muhtaç bulunmıyan kızı Müşerref 
Gürenci ve oğlu Adnan Ergüder çıkarılmak suretiyle hazırlanan kanun teklifinin havalesi gereğin
ce Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa takdimine karar verildi. 
Maliye Komisyonu Başkanı 

ve bu rapor sözcüsü 
Muş Adana Günıüşane Ordu 

8ait Mutlu Yusuf Aldimur Necmeddin Kücüker Orhan N. Hazinedar 
Sivas 

Rahmi ÇeltekU 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 886 ) 



— 3 — 
Bütçe - Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe - Plân Komisyonu 19 . 2 . 1965 

Esas No. : 2/412 
Karar No. : 25 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan, Cumhuriyet Senatosu Urla Üyesi Vasfı Gerger ve 
iki arkadaşının, 14 Ekim 1338 tarih ve 271 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Maliye Komisyonu 
raporu ve ilgili Hükümet temsilcilerinin de iştirakiyle incelendi ve görüşüldü : 

Kanun teklifinde; Birinci Dünya Savaşı sonunda kurulan Mustafa Paşa Divanı Harb Kararı 
ile idam edilen, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile kendisine «Şehidi Millî» unvanı 
verilen, idam edilirken «Yaşasın millet» diyerek yavrularını Türk Milletine emanet eden ve bilâ-
hara 1338 tarih ve 271 sayılı Kanunla ailesi efradına vatani hizmet tertibinden ayda 5 er lira bağ
lanan şehit Boğazlıyan Kaymakamı Kemal'in bugün sefalet içinde bulunduğu bildirilen çocukları
nın maaşlarının artırılması, derpiş olunmaktadır. 

Millete yaptığı hizmeti münakaşa götürmiyen mezkûr şahsın karısının ve çocuklarının durumu 
Millet Meclisi Maliye Komisyonunca araştırılmıştır. Alman malûmata göre üç çocuğundan, oğlu
nun iyi maaşla memur olduğu, bir kızının emekli bir doktorla evlenerek geçimini sağaldığı, üçün
cü çocuğu olan kızının daha evvelce bağlanan ve bugünkü haliyle 193 lira 79 kuruş, karısının ise 
226 lira 7 kuruş olan maaşlarından başka gelirleri olmadığı anlaşılmaktadır. 

Bu gelirle geçinemiyeceklerini kabul eden komisyonumuz teamüle uyarak Millî, şehit Kemal'in 
karısı Hatice Tezcan ile kızı Müzehher Sel'in maaşlarının tamamını 500 er liraya çıkarmayı ka
bul etmiştir. Bu durumda Hatice Tezcan'm maaşına 273,93 lira; Müzehher Sel'm maaşına da 306,21 
lira ilâve edilmiştir. Bu sebeple kanun başlığı ile metni yeniden tedvin, edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü 
Trabzon Kars Yozgat 

A. Ş. Ağanoğlu K. Okyay O. Sungur 

Ankara 
M. Ete 

İmzada bulunamadı. 
Çanakkale 

Ş. İnan 

Giresun 
/. E. Kûtçoğlu 

Konya 
U. özal 

Sakarya 
M. Oürer 

Aydın 
/. Sezgin 

Diyarbakır 
//. Güldoğan 

İstanbul 
M. Güven 

Konya 
F. özfakih 

İmzada bulunamadı 
Trabzon 

A. Şener 

Artvin 
S. 0. Avcı 

Erzurum 
İV. Diler 

îzmir 
/. Gürsan 

Mardin 
Ş. Aysan 

Trabzon 
A. R. Üzuner 

M. MeeKsi ( S. Sayısı: 886 ) 

Adana 
Muhalifim. Muhalefet 

şerhim eklidir. 
K. Sarıibrahimoğhı 

Bilecik 
,Sf. Binay 

Erzurum 
A Şenyurt 

tzmir 
N. Kürşad 

Sakarya 
N. Bayar 

tm zfıda buluna mad ı. 



Muhalefet şerhi 

Vatana hizmet edenlerden ihtiyaç içinde bulunanlara maa§ bağlanmasına karşı değilim. 
Ancak; münferit teklif ve tasarıların kabulü aleyhindeyim. Zira; vatana hizmet edenler için 

opjektif ve hepsine şâmil bir kanun çıkarılıp, vatana hizmet eden kimselerin kimler olduğu Tür
kiye çapında araştırıp tesbit edilmesi lüzumuna inanıyorum. 

Hükümette veya Mecliste tanıdığı olmıyan veya böyle bir müracaatı onuruna yediremiyen kim
selerin korunmaları ve adaletli bir sosyal hizmetin ifası böyle bir kanunla mümkün olabilir. 

Hükümetlere bu yolda teklif şevki tavsiyesi ile, bu tasarının reddini rica ediyorum. 

Adana Milletvekili 
Kemal Sanibrahimoğlu 

CUMHURİYET SENATOSU 
UEFA ÜYESÎ VASFİ GER
GER VE İKİ ARKADAŞININ 

TEKLİFİ 

14 Ekim 1338 tarih ve 271 sa
yılı Kanuna ek kanun teklifi 

MADDE 1. — Eski Boğazlı-
yan Kaymakamı Millî Şehit 
Kemal'in eşi Hatice Tezcan kızı 
Müzahher Sel, ve diğer kızı 
Müşerref Gürenci ve oğlu Ad
nan Ergüder'e yaşadıkları müd
detçe ödenmek ve başkaca zam 
yapılmamak kaydiyle vatani hiz
met tertibinden (600) altışer 
yüz lira aylık bağlanmıştır, 

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

MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

MALİYE KOMİSYONUNUN 
DEÖlŞTlRİŞİ 

14 Ekim 1338 tarih ve 271 sa
yılı Kanuna ek Kanun 

MADDE 1. — Eski Boğazlı-
yan Kaymakamı Millî Şehit Ke
mal'in, 14 Ekim 1338 tarih ve 
271 sayılı Kanunla dul karısı 
Hatice Tezcan'a bağlanmış olan 
vatani hizmet aylığı (400), kızı 
Müzehher Sel'in aylığı (300) 
lira fazlasiylc ödenir. Bu ilâ
veler ayrıca zamma tabi değil
dir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYO
NUNUN DEĞÎŞTÎRlŞÎ 

14 Ekim 1338 tarih ve 271 sa
yılı Kanunun değiştirilmesine 

dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Eski Boğazlı-
yan Kaymakamı Millî Şehit Ke
mal'in, 14 Ekim 1338 tarih ve 
271 sayılı Kanunla dul karısı 
Hatice Tezcan'a bağlanmış olan 
vatani hizmet aylığı 273 lira 
93 kuruş, kızı Müzehher Sel'in 
aylığı 306 lira 21 kuruş fazlası 
ile ödenir. Bu ilâveler ayrıca 
zamma tabi değildir. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu 
Maliye Bakanı yürütür. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 886) 



ÖÖnem : i 
Toplantı : 4 M 1 L L E T M E G L İ S İ S. Sayısı : 

Mehmet İhsan Pere'ye vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları (1 /728) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kümmlar, ve Kmarlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71 - 2317/4191 

Mi 

Millî: Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Miüet Meclisine arzı Balkanlar bu
rulunca 25 . 9 . 1964 tarihinde kararlaştırılan «Mehmet İhsan Pere'ye vatani hizmet tertibindıen 
aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik "olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
îsmet înönü 

Başbakan 

GEREKÇE 

Birinci Cihan Harbini takiben İstanbul'un işgal edilmesi üzerine Anadolu'da ıbulunan Millî Hü
kümet ile İstanbul'daki bütün teşekküllerin irtibatı İngilizler tarafından tamamiyle kesilmiş bulu
nuyordu. 

Bu durum karşısında, irtibatın telsizle yapılmasına teşebbüs edilerek gizli bir telsiz merkezi ku
rulmuş, fakat limandaki düşman harb gemilerinin çok kuvvetli telsizleri muhabereyi imkânsız kılmış
tır. 

İşte bu çok zor durumda, tstanlbul PTT Menkez Müdürü İhsan Pere'nin şahsi teşebbüsü ile gizli 
bir telli telgraf merkezi kurulmuş ve İhsan Pere'nin Nuruosmaniye'ıdeki evi de merkez olarak (kul
lanılmıştır. 

Anadolu'da teşekkül etmiş Millî Bülcüjrttet emrine hizmet eden çok gizli millî teşekküllerin An
kara ve Anadolu ile mulhalberatı bu merkezden temin edilmiş ve bu çalışma sırasında işgal kuvvet
lerinin çok sıkı kontrolüne rağmen bütün varlığını ortaya koymak suretiyle Mehmet İhsan Pere 
tahminlerin üstünde bir gayret öarf etmiştir. 

O zamanki Millî Hükümet mensuplarının ve kumandanların takdir ve teveceüıhlierinde belirtildi
ği gibi benzerlerine farklı ve üstün vatan hizmeti görmüş olduğu anlaşılan bu şahısa vatani hizmet 
tertifbinden aylık bağlanmasını* sağlamak amacı ile ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

884 

1 . 10 . 1964 

İlet Meclisi Başkanlığına 



Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 1/728 
Karar No. 4 

20 . 11 . 1964 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 25 . 9 . 1964 tarihinde kararlaştırılan, «Mehmet Ilışan Pere'ye vatani hizmet tertilbinden aylık 
bağlanmasına dair» kanun tasarısı ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda (tetkik 
ve müzakere edildi : 

'Gerekçede ara ve izah edilen hususlar Komisyonumuzca muvafık mütalâa edilerek tasarı aynen 
kabul edilmiştir. 

Havallesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 
Maliye Komisyonu Başkanı 

v e • - •.._ , 

bu rapor Sözcüsü 
Edirne Adana Güınüşan*} Ordu 

1. Ertem Y. Aktimur N. Küçüker O. N. Hazinedar 

Sivas 
R. Çeltekli 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. 1/728 
Karar No. 26 

19 . 2 . 1965 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş Ibulunan, «Mehmet İhsan Pere» ye vatani hizmet tertibimden ay
lık bağlanmasına dair kanun tasarısı ve Maliye Komisyonu raporu ilgili Hükümet temsilcilerinin 
de iştirakiyle tetkik edildi. 

Birinci Cihan Savaşında istanbul'un işigalindo istanbul ile Anadolu'nun irtibatının kesildiği sıra
da (kendi evinde (telli telgraf merkezi kurup pe - re şifresi ile muhaberatı her türlü tehlikeyi göze 
alarak temin eden, feragati ile emsaline nazaran üstün başarı ıgösteren ihsan Pere'ye vatani hizmet 
tertibinden maaş * bağlanmasını sağlıyan kanun tasarısı Komisyonumuzca da uygun görülerek aynen 
kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz olunmak ü^ere Yüksek Başkanlığa .sunulur. 

Başkan 
Trabzon 

A. Ş. Ağanoğlu 

Sözcü 
Kars 

K. Okyay 
Yozgat 

C. Sungur 
Adana 

Muhalef et şerhi ekli 
K, Sanibrahimoğlu 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 884 ) 
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Ankara 
M. Ete 

îmzada bulunamadı 

Çanalkkalo 
§. İnan 

Giresun 
1. E. Küıçoğlu 

Konya 
R. özal 

Sakarya 
M. Oürer 

A^tdın 
/. Sezgin 

Diyarbakır 
H. Oüldoğan 

İstanbul 
M. Güven 

Konya 
F. özfafcih 

îmzada bulunamadı 

-

Trabzon 
A. Şener 

Artvin 
8. 0. Ava 

Erzurum 
N. Diler 

tzmir 
/. Gür san 

Mardin 
ğ. Aysan 

Bilecik 
Ş. Binay 

Erzurum 
A. Şenyurt 

tzmir 
N. Kür$ad 

Sakarya 
N. 'Bayar 

îmzada bulunamadı 

Trabzon 
A. R. Tlzuner 

17 . 2 . 1965 
Muhalefet şerhi 

Vatana hizmet edenlerden ihtiyaç içinde bulunanlara maaş bağlanmasına karşı değilim. 
Ancak; münferit teklif ve tasarıların kabulü aleyhindeyim. Zira; vatana hizmet edenler için ob

jektif ve hepsine şâmil bir kanun çıkarılıp, vatana hizmet eden kimselerin kimler olduğu Türkiye 
çapında araştırılıp tesbit edilmesi lüzumuna inanıyorum. 

Hükümette veya Mecliste tanıdığı olmıyan veya böyle bir müracaatı onuruna yediremiyen 
kimselerin korunmaları ve adaletli bir sosyal hizmetin ifası böyle bir kanunla mümkün olabilir. 

Hükümetlere bu yolda tasan şevki tavsiyesi ile, bu tasarının reddini rica ediyorum. 

Adana Milletvekili 
Kemal Ranibrahimoğlu 

M. Meclisi ( S. Sayım Î 884) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Mehmet İhsan Pere'ye vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Kurtuluş Savaşma Ikatılara'k 
benzerlerine nazaran üs'tün görevler yapan Meh
met İhsan Pere'ye, hayatta ibulunduğu sürece, 
vatani hizmet tertibinden 500 lira aylık bağ
lanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımını tak i beden 
ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

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

25 . 9 . 1964 
Devlet Bakanı ve 
Başb, Yardımcısı 

K. Sahr 
Devlet Bakanı 

M. Yolaç 
Adalet Bakam 

8. Çumrah 
İçişleri Bakanı 

O. öztrak 
Maliye Bakanı 

F. Melen 
Bayındırlık Bakanı 

A. H. Onat 
Sağ. ve So. Y. Bakanı 

K. Demir 
Tarım Bakanı 

T. Şahin 
Çalışma Bakam 

B. Ecevit 
E. ve Tabiî Kay. Balkanı 

Başbakan 
/. înönü 

Devlet Bakanı 
/. 8. Omay 

Devlet Bakam 
N. Yetkin 

Millî Savunma Bakam 
/. Sancar 

Dışişleri Bakanı 
F. G. Erkin 

Millî Eğitim Bakanı 
/. öktem 

Ticaret Bakanı 
F. îslimyeli 

Güm. ve Tekel Bakanı 
M. Yüceler 

Ulaştırma Bakanı 
F. Alpiskender 

Sanayi Bakanı V. 
K. Demir H. Oml 

Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
A. î. Göğüs C. Üzer 

Köy İşleri Bakanı 
L. Yurdoğlu 

>*••* 

y 

M.. Meçlisi ( S. Sayısı: 8&) 



Dönem : 1 
Toplantı .4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Mustafaoğlu 1304 doğumlu Ziya Onüvar'a vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 

raporları (1 /713) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 7 . 8 . 1964 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-2304/3444 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve T ürkiye Büyük Millet Mieclisine arzı Bakanlar Ku
rulunca 5 . 8 . 1964 tarihinde 'kararlaştırılan «Mustafa Oğlu 1304 doğumlu Ziya Ünüvar'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunul
muştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
tsmet İnönü 
Başbakan 

G E E E K Ç E 

Birinci Dünya Savaşma 46 ncı Alay ile katılıp buradalki başarılarından dolayı bir aded harb 
madalyası ile taltif edilen Mustafaoğlu 1304 doğumlu Ziya Unüvar daha sonra istanbul Mer
kez Kumandanlığına atanmış ve buradaki görevi sırasında 15 Ekim 1334 gecesi Beyoğlun'da, Ga
latasaray'da Osmanlı askerleri ile Alman askerleri arasında zuhur eden çarpışmada olağanüstü 
çabası ile durumu idare ettiği ve çarpışmanın büyümeden sönmesini sağladığı ve bu gayretini dev
rin Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili Enver Paşa gördüğünden yanında taşıdığı 78 numa
ralı bir kıta brovnik tabancasını taltifen adı geçen şahsa verdiği ve bu gayreti sebebiyle Avus
turya imparatoru tarafından ayrıca Avusturya m adalyası ile şereflendirildiği anlaşılmıştır. 

Kurtuluş Savaşında da Miralay Nâzım ve Arif (Beyler) in komutasında çarpışan adı ge
çen şahsa hayatta bulunduğu müddetçe vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması gayesiyle ili
şik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 

Esas No. : 1/713 
Karar No, : 5 20 . 11 . 1964 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku
rulunca 5 . 8 . 1964 tarihinde kararlaştırılan «Mustafaoğlu 1304 doğumlu Ziya Ünüvar'a vatani 
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hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair» kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştira
kiyle komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi: 

Gerekçede arz ve izah edilen hususlar Komisyonumuzca muvafık mütalâa edilerek tasarı ay
nen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Maliye Komisyonu 
Başkanı ve bu rapor 

sözcüsü 
Edirno 

î. Ertem 
Adana Gümüşano 

Y. Aktimur AT. Küçüker 
Sivas 

R. Çeltekli 

ördü 
O. N. Hazinedar 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/713 
Karar No. : 24 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

12 . 2 . 1965 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

«Mustafaoğlu 1304 doğumlu Ziya Ünü var "a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun tasarısı» Maliye Komisyonu raporu ile birli'kto komisyonumuza havale edilmekle, ilgili 
Hükümet temsilcilerinin de iştirakiyle incelendi ve görüşüldü. 

Tasarının gerekçesinden ve ilgili Hükümet temsilcilerinin verdiği bilgilerden anlaşıldığına 
göre; Mustafaoğlu Ziya Ünüvar Birinci Dünya Savasına 46 ncı Alay ile katılmış ve madalya 
almış bilâhara İstanbul Merkez Kumandanlığına atanmış 1334 do Beyoğlun'da ve Galatasay'da 
Osmanlı askerleri ile Alman askerleri arasında çıkan çatışmada üstün başarı göstermiş, Enver 
Paşa yanında taşıdığı tabancayı adı geçene vererek iltifat etmiş, Avusturya İmparatoru tarafın
dan da Avusturya madalyası ile taltif edilmiştir. Kurtuluş Savaşında da Miralay Nâzım ve Arif 
Beyler komutasında feragatle çarpışmıştır. 

Emsaline nazaran üstün başarı gösterdiğine kanaat getiren komisyonumuz tasarıyı aynen 
kabul etmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Trabzon 

A. §. Ağanoğlu 
Aydın 

0. Apaydın 
İmzada bulunamadı 

Erzurum 
A. Şenyurt 

Konya 
R. Özal 
Siirt 

A. Yaşa 

Sözcü 
Kars 

K. Ohyay 
Aydın 

î. Sezgin 

istanbul 
M. Güven 

Konya 
F. Özfakih 
Trabzon 
A. Şener 

Yozgat 
C. Sungur 

Artvin 
0. 8. Avcı 

İzmir 
î. Gürsan 
Mardin 

§. Aysan 
Trabzon 

A. R. Uzuner 

Ankara 
M. Ete 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

İzmir 
N. Kürşad 

Sakarya 
M. Gürer 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 864) 
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Mustafaoğlu 1304 doğumlu Ziya Ünüvar'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Birinci Dünya ve Kurtuluş savaşlarına katılarak emsallerine nazaran üstün 
başarılar gösteren ve halen yardıma muhtar* bir durumda bulunan Mustafaoğlu 1304 doğumlu 
Ziya Ünüvar'a, hayatta olduğu müddetçe, vatani hizmet tertibinden (350) lira aylık bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımını izliyen ay başında yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür. 
5 . 8 . 1964 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

İsmet tnönü K. Satn: î. S. Omay M. Yolaç 
Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 

N. Yetkin S. Çumralı î. Sancar O. öztrak 
Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakam 
F. C. Erkin F. Melen î. öktem A. H. Onat 

Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
F. tslimyeli K. Demir M. Yüceler T. Şahin 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
F- Alpiskender B. Ecevit M. Erten H. Oral 

Turizm ve Tanıtma Bakanı îmar ve İskân Bakanı Köy İşleri Bakanı 
A. 1. Göğüs C. Üzer L. Yurdoğlu 

M. Meclisi ( S . Sayısı : 864) 



Dönem : 1 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 

Tokat Milletvekili Ali Dizman'ın Mahmutoğlu Veli Bozkaya'ya va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi ve 

Maliye ve Plân komisyonları raporları (2 /362) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Tokatlı Mahmutoğlu Veli Bozkaya'ya vatani hizmet tertibinden maaş, bağlanması hakkındaki 
kanun teklifi gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla rica ederim. 10 . 12 . 1962 

Ali Dizman 
Tokat Milletvekili 

Mahmutoğlu Veli Bozkaya'ya vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkındaki kanun 
teklifi 

GEREKÇESİ 

Tokat'ın Hacıhasan Bölüğü mahallesi hane 4 nüfusunda kayıtlı Mahmutoğlu 1309 doğumlu 
Veli Bozkaya Balkan, Birinci Dünya ve İstiklâl Muharebelerine iştirak ederek devamlı olarak 
12 seneyi mütecaviz orduda hizmet görmüştür. 

Çanakkale, Filistin, Galiçya ve Erzurum cephelerinde çarpışmış ve Çanakkale ve Filistin cep
helerindeki fevkalâde yararlıkları dolayısiyle iki aded madalya ile taltif edilmiştir. 

Büyük Harbde Sahra Topçu 20 nci Alayının 2 nci Bölüğünde 8 - 9 Eylül 1333 gecesi yaptığı 
fevkalâde kahramanlığı sebebiyle Türk Kahramanlık kitabının 15 nci sahifesinde başlıyan özel bö
lümde kendisine yer verilmiş Tokatlı Topçu Veli Çavuş ismi ile kahramanlığı anlatılmıştır. 

Halen yaşlı ve muhtacı muavenettir. 
Dilekçe Komisyonuna Umumi Kâtipliğin 8 . 1 . 1962 tarih 1534 no. ve 3 . 3 . 1962 tarih 2804 

no. ile muhavvel dilekçeleri münderecatı ve yukada adı geçen Millî Müdafaa Vekâletince neşrolun
muş kitap muhteviyatından durumu anlaşılmaktadır. 

İşbu teklif sayılı kahramanlar arasına adı karışmış ve halen muhtacı muavenet bir durumda 
bulunan bir gaziye vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması maksadiyle hazırlanmıştır. 

770 
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Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 14 . 7 . 1964 
Esas No. : 2/362 
Karar No. : 102 

Yüksek Başkanlığa 

Tokat Milletvekili Ali Dizman'ın Mahmutoğlu Veli Bozkaya'ya vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair kanun teklifi, teklif saıibi ve ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakleriy
le görüşüldü. 

Birinci Dünya Harbinin Çanakkale, Filistin, Galiçya, cephelerine ait belgelerle, 20 nci Topçu 
Alayının Birinci Dünya Harbine ait belgeleri arasında Veli Bozkaya'nm ismine raslanmadığı 
Harb Tarihi Dairesi Başkanlığının 4 . 3 . 1964 tarih ve 1610-27-64 sayılı yazıları ile bildiril
miş ise de teklif sahibinin komisyonumuza ibraz ettiği Millî Savunma Bakanlığınca neşrolunan 
Türk Kahramanlık Kitabının 15 nci sayfasında özel bölümde Tokatlı Topçu Veli Çavuşa yer 
verilmiş ve üstün başarıları tadadedilmiştir. 

Adın geçen kitabın başkanlıkça hazırlandığını yalnız kitapta Tokatlı Veli Çavuş diye geçen 
ismin Veli Bozkaya'ya aidolup olmadığının tesbit edilemediği bakanlık temsilcisi tarafından beyan 
edilmiştir. 

Birinci Dünya Harbinde soy adı kanunu olmadığına, (bu güne kadar her hangi bir şahsın 
Veli Çavuş benim diye meydana çıkıp müracaatta bulunmadığına göre yukarda adı geçen Türk 
kahramanlık adlı kitapta bahsedilen Tokatlı Topçu Veli Çavuş'un (Veli Bozkaya) olduğu ka
naatine varılmıştır. 

Veli Bozkaya'nm menkul ve gayrimenkul evinin bulunmadığı yaşlı olup çalışacak durumda 
olmadığı ve yardıma muhtacolduğu Tokat Valiliğinin 20 . 2 . 1963 tarih ve 288-39-6-18 sayılı ya
zılarına atfen İçişleri Bakanlığının 28 . 12 . 1963 tarih ve 22321-60/10017 sayılı yazıları ile bildi
rilmiştir. 

Bu duruma göre harb malûlü Veli Bozkaya'ya vatani hizmet tertibinden 350 lira aylık bağ
lanmasına, 

Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere dosyanın Yüksek Başkanlığa takdimine ikarar verildi, 

Maliye Komisyonu Kâtip 
Başkanı Sözcü Ağrı Adana 
Muş Erzurum N. Güngör A. Topaloğlu 

S. Mutlu G. Karaca İmzada bulunamadı 

Adana Gümüşane 
y. Aktimur N. Küçüker 

M. Mec/IM ( S. Sayısı : 770 ) 
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Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. 2/362 
Karar No. : 11 

2 . 12 . 1964 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Tokat Milletvekili Ali Dizman'm Mahmudoğlu Veli Bozkaya'ya vatani hizmet tertibinden maaş 
verilmesi hakkındaki kanun teklifi komisyonumuza havale edilmiş olmakla, teklif sahibi, Maliye ve 
Millî Savunma Bakanlığı temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Kanun teklifinin gerekçesinden, teklif sahibinin verdiği tamamlayıcı bilgiden ve Hükümet tem
silcilerinden alman izahattan anlaşıldığına göre, Birinci Cihan Haribinde Çanakkale, Filistin, Galiç-
ya ve Erzurum cephelerinde çarpışan, Çanakkale ve Filistin cephelerinde emsaline nazaran üstün 
başarı gösteren Veli Bozkaya'nm iki madalya ile taltif edildiği ve Türk Kahramanlık Kitabının 
15 nci sayfasında kendisinin kahramanlıklarından bahsedildiği anlaşılmış bulunmaktadır. 

Halen yaşlı ve yardıma muhtaoolduğu da dosyada mevcut belgelerden anlaşılan Veli Bozkaya'
ya bu hizmetlerine karşılık olmak üzere vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması uygun görül
müştür. 

Ancak teklifi bidayeten inceliyen Maliye Komisyonu şahsın malî durumunu dikkate alarak veri
lecek aylık miktarını 350 liraya indirmişse de, bugünkü hayat şartları ve emsaller göz önünde tutu
larak bu miktar teklifte olduğu gibi (500) lira olarak kabul edilmiştir. 

Bu şekilde aynen kabul edilen kanun teklifi öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kuru 
lun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Trabzon 

A. §. Ağanoğlu 

Adana 
K. Sarıibrahimoğlu 

Aydın 
1. Sezgin 

Burdur 
İV. Yavuzkan 

istanbul 
M< Güven 

Kayseri 
M. Sağlam 

Başkanvekili 
Sakarya 

B. Akdağ 

Ankara 
M. Ete 

Artvin 
S. 0. Avcı 

Diyarbakır 
H. Güldoğan 

İmzada bulunamadı 

İzmir 
/. Gürsan 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Trabzon 
A. Şener 

Sözcü 
İzmir 

N. Mirkelâmoğlu 

Ankara 
/. Seçkin 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

Erzurum 
N. Düer 

İzmir 
N. Kürşad 

Konya 
F. özfakîh 

A. 

\ 

-

Kâtip 
Yozgat 

C. Sungur 

Aydın 
0. Apaydın 

Bilecik 
Ş. Binay 

İmzada bulunamadı 

Trabzon 
R. TJzuner 

Erzurum 
A. Şenyurt 

Kars 
K. Okyay 

Siirt 
A. Yaşa 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 770 ) 



Tokat Milletvekili Ali 
Dizman'ın teklifi 

Mahmutoğlu Veli Bozkaya'ya 
vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Birinci Cihan 
Harbiyle İstiklâl Harbine işti
rak ederek emsallerine nisbe-
ten olağanüstü hizmet ve ya
rarlık gösteren Mahmutoğlu 
Veli Bozkaya'ya. hayatta bu
lunduğu müddetçe, vatani hiz
met tertibinden (500) lira ay
lık bağlanmıştır. 

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

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

Maliye Komisyonunun 
değiştirişi 

Mahmutoğlu Veli Bozkaya'ya 
vatani hizmet tertibinden aylık 

bağlanmasına dair Kanun 

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

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

Bütçe Plân Komisyonunun 
değiştirişi 

Mahmutoğlu Veli Bozkaya'ya 
vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair kanun teklifi 

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

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

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

MADDE 1. — Birinci Cihan 
Harbiyle İstiklâl Harbine işti
rak ederek emsallerine nisbe-
ten olağanüstü hizmet ve ya
rarlık gösteren Mahmutoğlu 
Veli Bozkaya'ya, hayatta bu
lunduğu müddetçe, vatani hiz
met tertibinden (350.— lira) 

aylık bağlanmıştır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 770 ) 



Dönem : 1 T £ û 
Toplantı: 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : / O u 

Omeroğlu İbrahim Kalça'ya vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
masına dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 

raporları (1 /657 ) 

T. C. 
Başbakanlık 21. 2,1964 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71 -2236/608 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku
rulunca 18 . 2 . 1964 tarihinde kararlaştırılan «omeroğlu ibrahim Kalça'ya vatani hizmet tertibin
den aylık bağflanmasma dair kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
îsmet İnönü 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

1312 doğumlu omeroğlu ibrahim Kalça, 1 nci Dünya Harbinden sonra istiklâl Savaşlarına, ve 
Sakarya Meydan Muharebesine katılmış Mezartepe ve Maltepe denilen beldelerde fedakârane savaşa
rak, emsallerinden üstün yararlıklar göstermiş ve (10702) numaralı kırmızı şeritli istiklâl Madalyası 
ile taltif edilmiştir. 

Halen ileri yaşta ve yardıma muhtaç durumda bulunan Çavuş İbrahim Kalça'ya vatani hizmet 
tertibinden maaş bağlanması için bu tasarı hazırlanmıştır. 

Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 24 . 2.1964 
Esas No: 1/657 

Karar No: 71 
Yüksek Başkanlığa 

Omeroğlu İbrahim Kalça'ya vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı, il
gili bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle görüşüldü : 

1 nci Dünya Harbinden sonra İstiklâl Savaşlarına ve Sakarya Meydan Muharebesine katıldığı, 
Mezartepe ve Maltepe denilen beldelerde fedakârane savaşarak emsallerinden üstün yararlıklar gös
terdiği ve «10702» numaralı kırmızı şeritli istiklâl Madalyasiyle taltif edildiği halen ileri yaşta ve 
yardıma muhtaç durumda bulunduğu Bakanlar Kurulunca tesbit olunan ibrahim Kalça'ya hayatta 
bulunduğu müddetçe vatani hizmet tertibinden (500 bcşyüz) lira aylık bağlanmasına dair kanun ta-
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sarı ve gerekçesi komisyonumuzca uygun görülerek aynen kabulüne, Plân Komisyonuna tevdi buyu-
rulmak üzere Başkanlık Makamına takdimine karar verildi. 

Maliye Komisyon Başkanı 
Muş 

Sait Mutlu 

Sözcü 
Erzurum 

Gıyasettin Karaca 

Amasya 
Mustafa K. Karan 

Kâtip 
Ağrı 

Nevzat Güngör 

Aydın 
Nedim Müren 

Adana 
Yusuf Aktimur 

İmzada bulunamadı 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. î/657 
Katar No. : 8 

2 . 12 . 1964 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

ömcroğlu İbrahim Kalça'ya vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı 
ile Maliye Komisyonu raporu komisyonumuzda ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle incelendi 
ve görüşüldü. 

ömeroğlu İbrahim Kalça'nın İstiklâl Savaşma, Sakarya Me3̂ dan Muharebesine katıldığı emsal
lerinden üstün yararlıklar gösterdiği, yaşlı ve muhtaç durumda bulunduğu Hükümetçe tesbit edil
miş ve isabetle hazırıhnan tasarıyı komisyonumuz da yerinde görmüş ve metni aynen kabul etmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan Başjkanvekili Sözcü Kâtip 
Trabzon Sakarya İzmir Yozgat 

A. Ş. Ağanoğlu B. Akdağ N. Mirkelâmoğlu C. Sungur 

Adana 
K. Sanibrdhimoğlu 

Aydın 
/. Sezgin 

Burdur 
N. Yavuzkan 

İstanbul 
M. Güven 

Ankara 
M. Ete 
Artvin 

S. 0. Avcı 

Diyarbakır 
H. Güldoğan 

İmzada bulunamadı 

İzmir 
/. Gursan 

Kayseri Kırşehir 
M. Sağlam A. Bilgin 

İmzada bulunamadı 
Trabzon 

A. Şener 

Ankara 
/. Seçkin 
Balıkesir 

A. A. Bölak 

Erzurum 
N. Diler 

İzmir 
N. Kürşad 

Aydın 
0. Apaydın 

Bilecik 
Ş. Binay 

İmzada bulunamadı 
Erzurum 

A. Şenyurt 

Kars 
K. Okyay 

Konya Siirt. 
F. özfakih A. Yaşa 

Trabzon 
A. R. Uzuner 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 769 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Omeroğlu İbrahim Kalça'ya vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tamnsı 

MADDE 1. — istiklâl Savaşlarına katılarak emsallerinden üstün hizmetler ifa eden omeroğlu 
ibrahim Kalça'ya hayatta bulunduğu müddetçe vatani hizmet tertibinden (500) lira aylık bağlan
mıştır. 

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 

Başbakan 
î. înönü 

Devlet Bakanı V. 
î. 8. Omay 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

K. Sahr 

Adalet Bakanı 
S. Çumrak 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Devlet Bakanı 
/. #. Omay 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Millî Eğitim Bakanı 
/. öktem 

18 . 2 . 1064 

Devlet Bakanı 
M. Yolaç 

İçişleri Bakanı 
O. öztrak 

Bayındırlık Bakanı 
A. H. Onat 

Ticaret Bakanı 
F. îslimyeli 

Ulaştırma Bakanı 
F. Alpiskender 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
K. Demir M. Yüceler T. Şahin 

Çalışma Bakanı Sanayi Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
B. Ecevit M. Erten II. Oral 

Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskân Bakanı Köy işleri Bakanı 
A. î. Göğüs C. Üzer L. Yurdoğlu 

»>••<« 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 769 ) 



Dönem : 1 
Toplantı :4 M t L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Selimbeyzade Ömer Kaptan'ın eşi Servet Beşiktaş'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân 

komisyonları raporları (1 /616) 

T. C. 
Başbakanlık 8.1.1964 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 -1962/56 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 2 . 1 . 1964 tarihinde kararlaştırılan «Selimbeyzade Ömer Kaptan'ın Eşi Servet Beşiktaş'a 
Vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. İsmet İnönü 
Başbakan 

G E R E K Ç E 

Trablusgarp, Balkan ve Birinci Dünya Savaşlariyle İstiklâl Savaşında emsaline nazaran üstün 
hizmetlerinden dolayı 7394 sayılı Kanunla vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmış bulunan Se
limbeyzade Ömer Kaptan'ın ölümü ile yardıma muhtaç duruma düşen eşi Servet Beşiktaş'a, vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması için bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 23 .1 .1964 

Esas No. ; 1/616 
Karar No. : 37 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 2 . 1 . 1964 tarihinde kararlaştırılan «Selimbeyzade Ömer Kaptan'ın eşi Servet Beşiktaş'a Va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı» ilgili Bakanlık temsilcilerinin 
iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu : 

Müstenit gerekçede arz ve izah edilen hususlar Komisyonumuzca muvafık mütalâa edilerek 
tasarı aynen kabul edilmiştir. 
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Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi etmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Maliye Komisyonu Başkanı 
Muş 

Sait Mutlu 

Amasya 
Mustafa K. Karan 

Sözcü 
Erzurum 

Gıyasettin Karaca 

Bolu 
Kâmil İnal 

Ordu 
Orhan N. Hazinedar 

Kâtip 
Ağrı 

Nevzat Güngör 

Gümüşane 
Necmeddin Küçükçr 

Sivas 
Rahmi Çeltekli 

imzada bulunamadı 

Adana 
Yusuf Aktimur 

Kütahya 
Ali Erbek 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 2.12 .1964 

Bütçe Plân Komisyonu 
Esas No. : 1/616 
Karar No. : 12 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Selimbeyzade Ömer Kaptan'm eşi Servet Beşiktaş'a Vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması
na dair kanun tasarısı ile Maliye Komisyonu raporu Komisyonumuzda ilgili Hükümet temsilcileri
nin de iştirakiyle incelendi ve görüşüldü. 

Selimbeyzade Ömer Kaptan'm, Trablusgarp, Balkan, Birinci Dünya ve İstiklâl savaşlarmdaki 
üstün hizmetlerinden ötürü 7394 sayılı Kanunla kendisine vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
mıştır. 

Adı geçenin ölümü ile yardıma muhtaç duruma düşen eşi Servet Beşiktaş'a aylık bağlanması için 
Hükümetçe hazırlanan kanun tasarısı Komisyonumuzca da yerinde görülmüş ve aynen kabul edil
miştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlı
ğa sunulur. 

Başkan 
Trabzon 

A. Şakir Ağanoğlu 

Adana 
K. Sartibrahimoğlu 

Aydın 
/. Sezgin 

Burdur 
N. Yavuzkan 

İstanbul 
M. Güven 

Kayseri 
M. Sağlam 

Başkan V. 
Sakarya 
B. Akdağ 

Ankara 
M. Ete 

Artvin 
S. 0. Savacı 

Diyarbakır 
H. Güldoğan 

İmzada bulunamadı 
İzmir 

/ . Gürsan 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Trabzon 
A. Şener 

Sözcü 
İzmir 

M. Mirkelâmoğlu 

Ankara 
/ . Seçkin 

Balıkesri 
A. A. Bolak 

Erzurum 
İV. Diler 

İzmir 
İV. Kürşad 

Konya 
F. Özfakih 

Trabzon 
A. R. Uzuner 

Kâtip 
Yozgat 

C. Sungur 

Aydın 
0. Apaydın 

Bilecik 
Ş. Binay 

İmzada bulunamadı 
Erzurum 

A. Şenyurt 

Kars 
K. Okyay 

Siirt 
A. Yaşa 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Selimbeyzade Ömer Kaptan'ın esi Servet Beşiktaş'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Trablusgarp, Balkan ve Birinci Dünya Savaşı ile İstiklâl Savaşında emsaline 
nazaran üstün hizmetleri bulunan Selimbeyzade Ömer Kaptan'ın ölümü ile halen yardıma muhtaç 
durumda bulunan eşi Servet Beşiktaş'a hayatta bulunduğu sürece vatani hizmet tertibinden 
(500) lira aylık bağlanmıştır. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür. 
2 . 1 . 1964 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı 
İV. Yetkin 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

K. Satır 

Adalet Bakanı 
S. Çumralı 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Devlet Bakanı 
V. Pirinçcioğlu 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Millî Eğitim Bakanı 
/. öktem 

Devlet Bakanı 
M. Yolaç 

İçişleri Bakanı 
O, öztrak 

Bayındırlık Bakani 
A. H. Onat 

Ticaret Bakanı 
F. tslimyeli 

Ulaştırma Bakanı 
F, Alpiskender 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
K. Demir M. Yüceler T. Şahin 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Sanayi Bakanı 
M. Erten 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
H. Oral 

Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
A. 1. Göğüs C. Üzer 

Köy İşleri Bakanı 
L. Yurdoğlu 

- * • • > • # • « 
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Dönem : 1 
Toplantı :3 M l L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 

Cemaloğlu Faik Fikri Sipahioğlu'na vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 

raporları (1 /644) 

T. C. 
Başbakanlık 30 . 1 . 1964 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-2225/368 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine ara Bakanlar Kuru
lunca 29 . 1 . 1 9 6 4 tarihinde kararlaştırılan «Cemaloğlu Faik Fikri Sipahioğlu'na vatani hizmet terti
binden aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
v İsmet İnönü 

Başbakan 

GEREKÇE 

1325 yılında Harp Okulundan mezun olarak Orduya intisabeden ve o tarihten itibaren tenkil ha
rekâtına, Balkan ve Birinci Cihan Harbine, Arıburnu ve Anafartalar savaşlarına katılarak yarar
lı hizmetlerde bulunan ve Harp Madalyası ve Alman Fon Sandres Paşa tarafından Demir Salip Ni-
şaniye taltif edilen, daha sonra İstiklâl Savaşına katılan, Birinci Mecliste Atatürk'ün Muhafız Müf
rezeler Komutanlığını yapan, istiklâl Savaşında bilfiil ateş hattında fedakârane hizmeti geçtiğinden 
dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kendisine kırmızı şeritli İstiklâl Madalyası verilen, 
sağlık durumu sebebiyle emekli olan ve halen 76 yaşında 3 ayda aldığı 719 lira ile geçinmeye çalışan 
bir gözü tamamen görmiyen ve yukarda sayılan savaşlarda emsallerinden üstün hizmetler gördüğü bel
gelerle belli olan Cemaloğlu 1302 doğumlu Faik Fikri Sipahioğlu'na vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanması için bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 20 . 2 . 1964 

Esas No. : 1/644 
Karar No. : 50 

Yüksek Başkanlığa 

Cemaloğlu Faik Fikri Sipahioğlu'na vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair olan ka
nun tasarısı, ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de iştiraki ile görüşüldü: 

Birinci Cihan Harbi, Balkan Harbi ve İstiklâl Savaşma katılarak emsallerine nazaran üstün hiz
metler ifa eden ve halen ileri yaşta ve yardıma muhtaç durumda bulunan Cemaloğlu 1302 do-
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ğumlu Faik Fikri Sipahioğlu'na vatani hizmet tertibinden 500 beşyüz lira aylık bağlanmasına 
dair olan kanun tasarısı ve gerekçesi komisyonumuzca da müttefikan kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Başkanlık makamına sunulur. 

Maliye Komisyonu Başkanı 
Muş 

Sait Mutlu 

Sözcü 
Erzurum 

riyasettin Karaca 

Aydın 
Nedim Müren 

Kâtip 
Ağrı 

Nevzat Güngör 

Ordu 
Orhan N. Hazinedar 

Amasya 
Mustafa K. Karan 

Bütçe ve Plân Komisyonu 

Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

raporu 
Esas No. : 1/644 
Karar No. : 37 

19 , 6 . 1964 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Oemadloğlu Fadık Fikrdı Siipajhıiloğüutoa vatana hiızmıeıt 
tertibinden aylık 'bağlanmasına dair Kanun tasarısı» ilgili temsilcilerinde iştirakiyle incelendi ve 
görüşüldü. 

Atatürk'ün de yaverliğini yapmış 77 yaşındaki Faik Fikri Sipahioğlu 1326 yılında orduya inti-
sabetmiş, Balkan, Birinci Cihan Harbi, Arıburam ve Anafartalar savaşlarına katılmış ve İstiklâl 
Harbinde Atatürk'ün Muhafız Müfrezeler Kumandanı olarak bilfiil ateş hattında büyük ve yararlı 
hizmetleri geçmiştir. Bunun yanında emsallerinden üstün hizmetler gördüğü belgelerle sabit olan 
Sipahioğlu, harp madalyası, Foın Sanders'in Demir Salip nişanı ve Birinci B. M. Meclisinin kırmızı 
şeritli İstiklâl Madalyasını almaya hak kazanmış tır. 

Adı geçenin emsaline nazaran üstün başarı gösterdiği tesb.it edildiğinden hasta, muhtaç, 77 ya
şında olduğu ve müracaat tarihi de gözönünde tutularak Kanunun yürürlük tarihi 1 Mart 1964 
olarak değiştirilmiş ve diğer maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan 
TraJbzon 

A. Ş. Ağanoğlu 

Ankara 
İV. Berkkan 

ıGrümüşane 
S. Savacı 

Niğde 
R. Soyer 

Başkan vekili 
Sakarya 
N. Bayar 

Ankara 
M. Ete 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Siirt 
A. Yaşa 

Sözcü 
İzmir 

N. Mirkelâmoğlu 

Artvin 
S. 0. Avcı 

Konya 
R. özal 

Trabzon 
A. R. TJzuner 

Kâtip 
Yozıgat 

C. Sungur 

Balıkesir 
A. A. Boldk 

Mardin 
Ş. Aysan 

Yozgat 
V. Uyar 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 719 ) 

http://tesb.it


HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Cemaloğlu Faik Fikri Sipahioğlu'na vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Birinci Cihan Harbi, Balkan 
Harbi ve İstiklâl Savaşına katılarak emsallerine 
nazaran üstün hizmetler ifa eden ve halen ileri 
yaşta ve yardıma muhtaç durumda bulunan Ce-
mâloğüu 1302 doğumlu Faik Fikri Sipahioğlu'
na hayatta kaldığı sürece vatani hizmet tertibin
den (500 - Beşyüz) lira aylık bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımını taMbeden 
ay başında yürürlüğe girer. 

3 — 
BÜTÇE PLÂN KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRİŞl 

Cemaloğlu Faik Fikri Sipahioğlu'na vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. 
rütür. 

Bu kanunu Maliye Bakanı yü-

29 .1.1964 

Devlet Balkanı ve 
Başfo. Yardımcısı 

K. Satır 

Devlet Bakanı 
M. Yolaç 

Adalet Bakanı 
S. Çumralı 

İçişleri Bakanı 
O. öztrak 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Bayındırlık Bakanı 
A. H. Onat 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
K. Demir 

Tarım Bakanı 
T. Şahin 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Sanayi Balkanı Enerji ve Tabiî Kay.Bıakanı 
M. Erten 9". Oral 

Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
A. 1. Göğüs C. Üzer 

Köy İşleri Bakanı 
L. Yurdoğlu 

Başbakan 
İsmet İnönü 

Devlet Bakanı 
/. S. Omay 

Devlet Bakanı V. 
/. S. Omay 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Dışişler Bakanı V. 
K. Satır 

Millî Eğitim Bakam 
/. öktem 

Ticaret Bakanı 
F. Islimyeli 

Güm. ve Tekel Bakanı 
M. Yüceler 

Ulaştırma Bakanı 
F. Alpiskender 

> MADDE 2. — Bu kanun 1 Mart 1964 tari
hinde yürürlüğe girer. 

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

\>&<t 
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Dönem : 1 
Toplantı :3 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

C. Senatosu Bolu Üyesi Sırrı Uzunhasanoğlu ve Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir'in, 5965 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair 

kanun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu (2 /525) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 14 6 .1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 2311/2866 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı Uzunhasanoğlu ile Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demirin, 
5965 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuş
tur. 

Gerekli işlemin yapılmasını arz ederim. 
Saygılarımla Suad Hayri Ürgüplü Y. 

1. H. Tigrel 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

5965 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifi ile gerekçesi birlikte sunul
muştur. 

Gereğine müsaadelerinizi arz ederiz. 
Bolu Senatörü Tunceli Senatörü 

Sırrı Uzunhasanoğlu M. Ali Demir 

5965 sayılı Kanuna ek bir kanun maddesi çıkarılması hakkında gerekçe 

Yurt köylerinde sanat aşkını vatansever Türk köylüsüne işlemek ve onları tarlaları yaranda 
atelyelerde yetiştirerek kendi çevrelerinde ihtiyaçlarını karşılamak için, güzel amaçlara dayanarak 
kurulan köy kursları, bugüne kadar fedakâr' ve feragat sahibi öğretmenlerin sayesinde nisînten 
gelişme imkânlarını bulabilmiştir. Kadirbilir Türk köylüsü kursların faydalarını takdir etmiştir. 

Kız, erkek ve Yapı Sanat Enstitüsü çıkışlı kurs öğretmenleri türlü zorluklara ve imkânsı/iurla 
ra rağmeı köylere dağılmışlardır. Kız öğtetn enler açılan kurslarda köylü kız ve kadınlarımıza 
nakış, dikiş, çocuk bakımı, ev idaresi ve s?/v!ık kaideleri öğretirken, diğer taraftan erkek öğ
retmenler de erkeklere demircilik, marangozluk ve yapıcılık gibi sanatları öğretmişlerdir. Aynı za
manda öğretim faaliyetleri dışında meslekî kültürü ve şahsi gayretleri ile köylerin sosyal hayati 
gelişmesine hizmet etmişlerdir. 

Köy kurs öğretmenleri her sene değişik köylerde hizmet görmektedirler. Sabitleşen hizmet mev
kileri olmadığından bu öğretmenler her yıl yer değiştirerek bir yılda üç def a yolluksuz göç etmekle 
maddi ve mânevi huzursuzluk çekmektedirler Şahısları ve aileleri ile birlikte iaşe, barınma, iktisa
di ve malî bakımdan müşkül duruma düşmektedirler. Orta öğretim çağında çocuğu olan kurs öğ-
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retmenlerî, çocuklarını »okutmak için şehirlerde ikinci bir ev tutarak köylerde bekâr hayatı ile çe
şitli mahrumiyetler çekmekte, ilkokula devam eden çocukları da her yıl okul değiştirerek intibak 
sızlıklar göstermektedirler. 

Göçmen kuşlar gibi her yıl yer değiştiren kurs öğretmenlerinin evlenmeleri, yurt, yuva kurmala
rını güçleştirmektedir. Böyle bir ömür boyu hikmetle her gün biraz daha yaşlanan ve yorulan öğ 
retmenlerın bir nöbet değişimine tutulması öğretmenlerin sabit görev arzusunu yerine getirdiği gi 
bi teknik eleman yetiştirmekte başlıca rol oynıyacak sanat enstitülerinin öğretmen ihtiyacını d<» 
karşılamış olur. 

iktisadi kalkınmanın istediği teknik eleman1 arın yetiştirilmesi milletler için bir zaruret halini al
mıştır. Bu lüzum ve zaruret yeter derecede teknik elemana sahibolmıyan yurdumuz için çözülmesi 
gereken bir problemdir. 

Bugün okullardaki öğrencilerin % 78 i genel öğretim ve % 22 si meslekî ve teknik öğretimde 
yetiştirilmektedir. Bu gidişle memleketin şiddetle ihtiyacı olan teknik elemanlarının kısa bir zaman
da yetiştirilmesi mümkün görülmemektedir. Bu bakımdan meslekî ve teknik öğretimdeki öğrenci 
nisbetini günün şartlarına göre orantılı bir şekilde artırmak mecburiyetindeyiz. 

Meslekî Teknik Öğretimin tarihçesi incelendiğinde kız, erkek ve yapı sanat okulları ile ensti
tülerinin sağlam temellerini bu okul mezunları atmış yine bu okulların idarecilik öğretmenliğini 
yıllarca başarı ile yürütmüşler ve halen de yürütmektedirler. 

Esasen 5965 sayılı Kanunun yayımı tarihinde öğretmen olarak çalışanlardan aynı menşeli olan
ların bir kısmı enstitülerde diğer kısmı da köy kurslarında kalmışlardır. 

Sayıları -35 000 i bulan köylerimizin ihtiyacını bu sayıları ile yüz yılda karşılayacak, kursların 
günün şartlarına göre "çeşidini artırmak bir taraftan da Anayasamız hükmünce adı geçen öğretmen
lerin de sosyal haklarını koruyup düzenlemek gerekir. 

Bu duruma bir çare ariyan çeşitli komisyonlar aşağıdaki kararları almışlardır.: 
1. Millî eğitim plânının hazırlığı ile ilgili komisyon raporunda öğretmenlerin yetiştirilmesi 

başlığı altında : 
«Atelye öğretmenlerini yetiştirmek için sanat enstitüsü mezunları arasında seçilecek kimseler 

veya iş hayatında meslekî kabiliyet ve ehliyetini ispat etmiş olanlar, kursa tabi tutulmalılardır.» 
2. VII nci Millî Eğitim Şûrasına, Meslekî ve Teknik Öğretim Komitesi raporu olarak sunulan 

kararda : 
«Yeni yönetmelik ve programa göre atelye öğretmenleri pratik ders öğretmenleri adiyle iki yd-

da yetiştirilecektir. İkinci bir kısım da meslekî ve teorik dersler öğretmenliği ile atelye idarecili
ği, müfettişlik gibi vazifeler için dört yılda hazırlanacaktır.» denilmekte, 

Yine ayrıca VII nci Millî Eğitim Şûrasında : 
«Meslekinde (12) yıl çalışmış kız ve erkek gezici köy kursu öğretmenlerinin sabit ilçe kurslar.-

na, bölge kurslarına, orta dereceli teknik öğretim okulları ile halk eğitim hizmetlerine nakil istek
leri yerine getirilmelidir.» teklifi aynen kabul edilmiştir. 

3. Ilalenyürürlükte bulunan 3007 sayılı Kanunun (V) maddesi de yapı usta okullarının veya 
bu gibi okullarda gösterilen derslerin uzmanl 'nnı yetiştiren bir okuldan diploma almış olanla: ı 
atelye öğretmenliklerine atanacağını bildirmektedir 

4. % 22 sini okutabildiğimiz meslekî teknik öğretimle bugün bile % yüze yakın öğretmen aç 
ğı varken öğrenici nisbetinin artması ile öğretrr^rt açığı da artacaktır. 350 kadar teknik öğretme.ı 
okulu mezunu dışardaki şartları daha cazip görerek ayrılmışken ve halen sanat enstitüleri ile ah
şanı sanatlarda çalıştırılan kurs öğretmenleri varken, muayen bir müddet sonunda kurs öğretmen
lerini Enstitü ve akşam sanatlarının atelye öğretmenliklerine atanacak, işi gelişi güzelikten kurtar
dığı gibi kurs öğretmenlerinin sabit görev arzusunu yerine getirerek durumlarında arzulanan fe
rahlığı yaratır. 

M. Meclisi ( S, Sayısı : 567 ) 
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Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 23 . 1 . 1964 

Esas No. : 2/525 
Karar No. : 12 

Yüksek Başkanlığa 

C. S. Bolu Üyesi Sırrı Uzunhasanoğlu ile Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 5965 sayılı Ka
nuna bir madde eklenmesine dair. kanun teklifi, teklif sahibi ve ilgili Bakanlık temsilcilerinin iş
tirakiyle görüşüldü. 

Köylerimizde kız ve erkek sanat kurslarının köylerde, ihdas edildikleri günden beri feragatle 
halk eğitimi hizmetlerine devam ettikleri, bu hizmetlerden verimli sonuçlar alındığı açıklandı. An
cak, bu kurs öğretmenlerinin bugünkü düzene göre bütün ömürlerini köye bağlamak mecburiyetin
de oldukları, medeni bir hayat yaşayıp, bilgi ve görgülerini artırmaktan, çocuklarını ileri öğretim 
müesseselerinde okutmaktan mahrumdurlar. Daimî surette köyde ve mahdut bir program içinde 
bulunduklarından tecrübelerine rağmen teknik gelişmeyi de kifayet derecesinde takibetmemek-
tedirler. Bu elemanlar arasında fevkalâde kabiliyetli öğretmenlerin bulunduğu, kendileri hakkın
da mütalâa beyan etmeye yetkili kimseler tarafından kabul edilmektedir. 

işte, köyde başarılı hizmetler ifa etmiş, mesleğinde daha çok gelişmeye istidatlı görülmüş kurs 
öğretmenlerine bir imkân sağlamak düşüncesi ve amacı ile bu kanunun hazırlanmış olduğu anla
şılmaktadır. 

Hükümet temsilcileri; bu öğretmenlere bugüne kadar da meslekteki başarılarına göre bâzı im
kânlar sağlandığını, meselâ beş yıl köyde kurs Öğretmenliği yapmış olan bayan öğretmenleri imti
han ve denetleme sonunda Ankara'da açılan iki yıl süreli kadın meslek okuluna kabul etmek su
retiyle şehir ve kasabalardaki akşam kız sanat okullarına öğretmen yetiştirmek üzere kabul 
edildiklerini başarılarına göre bâzılarının gezici kurs başöğretmenliklerine tâyin edildiklerini ifa
de ettiler. 

Ancak, bu okul öğrencilerine aylık verilmediği ve öğrencilerin orada geçirdikleri süreler kıdem
lerine sayılmadığı için bu usul komisyon tarafından tatminkâr görülmedi. 

Bu müessesenin kurs mahiyetinde olması ve iki senelik sürenin kurs olmasının vasfına uygun 
bir miktar ile tâyin edilmesi uygun mütalâa edildi. Teklif bu görüş altında yeniden ele alınarak 
maddelere geçildi. 

1. Birinci maddenin, 12 yıl köy kursları öğretmenliklerinde hizmet etmiş olan öğretmenlerin 
«Bu hizmetlerini başarı ile ifa ettiklerinin açıklanmasına ve bu öğretmenlerden kızların akşam 
kız sanat okullarına, erkeklerin ise akşam sanat okulları atelye öğretmenliklerine tâyin edilebilme
leri için» en az altı aylık bir kursu tamamlamalarına bunun sonunda meslek öğretmen okulu müf
redatına uygun bir imtihan geçirmelerine lüzum olduğu komisyonumuzca belirtilmiş, bu münase
betle madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 1. — Gezici köy kadın ve erkek kursları öğretmenliklerinde 12 yıldan az olmamak 
üzere, başarı ile hizmet etmiş sanat enstitüleri mezunları en az altı aylık bir kursu tamamlamak ve 
meslekî öğretmen okulu müfredatına uygun bir imtihan geçirmek şartı ile, erkekler sanat enstitü
lerine veya akşam sanat okulları atelye öğretmenliklerine, kızlar akşam kız sanat okullarına ata
nırlar.» 

2. Teklifin birinci maddesinin uygulanması için gerekli yönetmeliğin bir ay içinde hazırlan
ması istenmiştir. Komisyonumuz bu süreyi az bulmuş ve altı ay olarak kabul etmiştir. İkinci mad
de de buna göre aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 2. — Bu kanunun uygulanması için gerekli yönetmelik Millî Eğitim Bakanlığınca altı 
ay içinde hazırlanır.» 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 567 ) 
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3. Teklifin dördüncü maddesindeki «Millî Eğitim Bakanlığınca» ibaresi, kanunun tekniği ba

kımından «Millî Eğitim Bakanı» olarak düzeltilmiştir. 
Teklifin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
(lenel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Niğde 

M. Altınsoy 

Çanakkale 
A. N. Akay 

Sözcü 
Tunceli 
F. Ülkü 

Denizli 
R. Şenel 

Kâtip 
Sakarya 

Y. TJlusoy 

Erzurum 
ü. Dursunoğlu §. 

Antalya 
/. Ataöv 

Ordu 
Pehlivanoğlu 

U. SUNATOSU İJOLU ÜYUSİ SIRIİJ UZUN-
liASANOÖLU VE TUNCELİ ÜYESİ MEHMET 

ALİ I)KM'lR'l'N TEKLİFİ 

5W,!) sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hakkında 
kaynın teklifi 

MADDE 1. — Köy kursları öğretmenlikleri
ne tâyin edilen Erkek, Kız, Yapı Sanat Ensti
tüsü mezunlarından (12) yıl hizmet etmiş bulu
nanlar muayyen süreli bir kurs sonunda yapı
lacak imtihanda başarı 4 gösterdikleri takdirde 
enstitülerin atelye öğretmenliklerine atanırlar. 

MADDE 2. — Bu kanunun uygulanması için 
gerekli yönetmelik Millî Eğitim Bakanlığınca 
bir ay içinde hazırlanır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun Millî Eğitim Ba
kanlığınca uygulanır. 

M NJIJE UOİTİM KOMİSYONU DEdîSTİRlSİ 

5965 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi 

MADDE 1. — Gezici köy kadın ve erkek 
kursları öğretmenliklerinde 12 yıldan az olma
mak üzere, başarı ile hizmet etmiş sanat ensti
tüleri mezunları en az altı aylık bir kursu ta
mamlamak ve meslekî öğretmen okulu müfre
datına uygun bir imtihan geçirmek şartı ile, 
erkekler sanat enstitüleri veya akşam sanat 
okulları atelye öğretmenliklerine, kızlar akşam 
kız sanat okullarına atanırlar. 

MADDE 2. — Bu kanunun uygulanması için 
gerekli yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığınca 
altı ay içinde hazırlanır. 

MADDE 3. — Teklifin üçüncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun Millî Eğitim Ba
kanı tarafından yürütülür. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 567 ) 



Dönem : 1 
Toplantı :2 M İ L L E T M E C L i S İ S . Sayısı . 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ile Kırklareli 
Üyesi Ahmet Naci Ari'nin, 3 . 4 . 1926 gün ve 789 sayılı Maarif Teşki
lâtına dair olan Kanunun 19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (2 /310) 

C. Senatosu Başkanlığına 

789 sayılı Muaarıf teşkilâtıma dair olan Kanunun 19 ncu maddesinin değiştirilmesine- dair 
kanun teklifi ve .gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Sayıgılarifmıızla. 
Mehmet AU Demir Ahmet Naci Arı 

Tunceli'Senatörü Kırklareli Senatörü 

G E B E K Ç E 

3.4.1926 tarih ve 789 sayılı kanunun 19 ncu maddesiyle özel İdarelerce ödenmesi kabul edilen ve 
4357 sayılı kanunum 10 ncu maddesiyle umumi muvazeneden ödenmesi derpiş edilmiş bulunan 80 lira 
elbise ve teçhizat bedelinin kabulü sırasındaki paramızın iştira değeri gözönünde tutulursa hakika
ten öğretmenin pek çok zaruri ihtiyaçlarını karşılamakta idi. 

Kanunun meriyete girdiği yıllarda 80 lira elbise ve teçhizat bedeli öğretmenin o zaman almakta 
olduğu maaşın iki mislinin üstünde bulunuyordu. Bugün ilk maaş derecesi 350 lira olduğuna ve bu
nun iki katı da 700 lira edeceğine göre verilen paranın ne kadar az olduğunu söylemek bile istemez. 
Bugün ödenmekte bulunan 80 lira elbise ve teçhizat bedeli ile ancak orta dereceli bir iskarpin veya 
adi cinsten bir pantolon almak mümkün olmaktadır. 

Bu para kanunda belirtilen elbise ve teçhizat bedeli tabirini karşılamaktan çok uzak bulunmak
tadır. 

Bu itibarla elbise ve teçhizat bedelinin tasarıda olduğu gibi iki maaş tutarına çıkarılması ile okul
dan yeni mezun olan, köylerimize bilgi ışığını tutacak fedakâr ve feragatkâr, gönüllü öğretmenleri
mize ilk başarılarını sağlamada ufak da olsa bir yardım yapılmış olacağı gibi köye gidebilecek ve 
örnek olacak kılık, kıyafette olmalarını sağlıyacağı kanaatinde bulunuyoruz. 

Kanun teklifimizin kabulünü arz ve rica ederiz. 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

4 . 2 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından komisyonumuza havale edilen Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ile Kırklareli Üyesi Ahmet Naci Ari'nin, 3 . 4 . 1926 gün ve 789 sayılı 
Maarif Teşkilâtına dair olan Kanunun 19 ncu ımaddesinin ^değiştirilmesine 'dair kanun teklifi, teklif 
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Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. : 2/310 
Karar No. : 15 
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sahihi ve ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere 'edildi. 

Kanun teklifinin gerekçesi incelendikten ve fikirler benimsendikten sonra maddelerin görü
şülmesine geçilmiştir. 

Teklifin başlığı aynen Ikabul edilmiş ve usul bakımından teklifte ölmıyan «madde 1-»ilâ
ve edilerek birinci imadde aşağıda izah edeceğimiz sebepılerle değiştirilmiştir. 

789 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi öğretmene donatım bedeli verilmesi hükmünü yalnız 
ilfeöğretımen okulu mezunları için kabul edilmiştir. Halbuki öğretmenlik meslekî bir «bütün
dür, bu itibarla öğretmenliğe giren herkes elbise, kitap ile' bâzı temel avadanlık ihtiyacı ile 
karşıkarşıyadır. Orta, lise ve meslekî teknik okullarda görev lalan bütün öğretmenlere aynı 
donatım bedellinin ödenmesi gerekmektedir. Bu zaruretledir ki, 789 sayılı Kanunun 19 ncu mad
desine, her dereceli öğretmen yetiştiren yüksek okul mezunlarına da donatım bedeli verile-
bilmesini sağlıyacak hükümler eklenmiştir. 

Bu hükümlere göre eğitim enstitüleri, yüksek öğretmen okulları, kız, erkek teknik ve ticaret 
yüksek öğretmen okulları- gibi kurumları bitiren gençlere de başlangıç maaşının iki katı ora
nında donatım bedeli verilecektir. 

Böylece mesleke girerken ıbütün öğretmenlerin çalışma şartları biraz daha iyileştirilmiş 
olacaktır. Bir defa olarak ödenecek bu paradan her hangi bir vergi kesilmemesi ihtiyacın <kar-
şılanmasına yardım edecektir. 

Diğer taraftan, gündüzlü, yatılı veya dışarıdan imtihan vererek öğretmenliğe girecek gençlerin bu 
ödeneği aldıktan sonra, görevde en az 3 yıl kalmaları şartı konmuştur. Mecburi hizmet yüklenmiyen 
gündüzlü okuyan ve dışarıdan imtihan vererek bitiren gençlerin donatım bedelini aldıktan bir süre 
sonra istifa etmeleri veya disiplin suçları ile görevle ilişiklerinin kesilmesi halinde donatım bedelinin 
geriye alınması Hazine menfaati gereğidir. Bu itibarla donatım bedelinin üç yıllık görev süresi içinde 
vâki olacak ayrılmalarda geriye alınması uygun olacaktır. 

Kanunun bir hükmüne göre, donatım bedeli münhasıran mesleke ilk girenlere verilecektir. Bu hük
mün uygulanmamasını kolaylaştırmak maksadı ile, (d) fıkrası konmuştur. Bir kamu hizmetinde me
mur olarak çalışmakta iken dışarıdan fark imtihanı vererek Öğretmenliğe geçen ve önceki hizmeti Mil
lî Eğitime aktarılan kimselere donatım bedeli ödenmiyecektir. 

Aynı şekilde ilkokul öğretmenliğine başlarken donatım bedeli alanlardan, daha sonra bir üst tahsil 
kurumunu bitirerek mesleke dönenler de donatım bedeli almıyacaktır, 

Donatım bedelinin miktarını tâyinde kullanılan «başlangıç maaşı» ifadesi 3656 ve bunu tadil eden 
kanunlarda tahsil kurumları için gösterilen dereceleri ifade etmektedir. 

Teklifin ikinci ve üçüncü maddeleri aynen kabul edilmiiştir. 
Plân Komisyonuna havale edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü Kâtip 
Niğde Tunceli Tunceli Nevşehir 

Mehmet Alünsoy Vahap Kişioğlu Feti Ülkü Ali Baran Numanoğlu 
imzada bulunamadı 

Adana Aydın Çanakkale Denizli 
Hasan Aksay M. Şükrü Koç A. Nihat Akay Remzi Şenel 

Erzurum Manisa Manisa Muğla 
Cevat Dursunoğlu S. Çağlar Neriman Ağaoğlu Hilmi Baydur 

Sakarya Sivas Tekirdağ 
Yusuf JJlusoy Adil Altay Turhan Kut 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 376 ), 
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/310 
Karar No. : 143 

27 . 8 . 1963 

IMMet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet (Senatosu 'Tunceli Üyesi Mehmet Allı Demir ile Kırklareli Üyesi Ahmet Naci Ari'
nin, ' 3 . 4 . 19126 ıgün ve .789 sayılı Maarif Teşkilâtına dair alan Kanunun 1'9 ncu maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu, teklif sahibi ve ilgili Hü
kümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun teklifi 789 sayılı Maarif Teşkilâtına dair olan kanunun 19 ncu mtaddesinin değiştiril-
meşine dairdir. '19126 yıllında yürürlüğe giren tbu kanunla öğretmene 80 liralık bir donatım Ibedell 
verilmektedir. 40 seneden ibu yana değişen hayat şartları karşısında, hayata yeni 'atılan hir öğ-
retm'enin elbise, kitap ve bâzı temel avadanlık 'ihtiyaçlarını 80 lira ile fcarşiilıyamıyaicağı çok 
açıktır. Bu teklifle öğretmenlerin meslelke başlayışlarında en zaruri ihtiyaçlarını kısmen olsun 
karşılıyabilm'ek İçin donatım bedellerinin haşlamgıç maaşının iki katına çıfcarılıması istenmektedir. 

Millî Eğitim Komisyonunca müspet mütalâa edilen İbu teklifin kalbulü ile öğretmenlerimizin 
çalışma şartları birafc daha iyileıseeek ve kalkınma plânımızın eğitim bölümünde âmir hüküm 
olarak yer alan (öğretmenliğin cazip haile 'getirtilmesi) jyolunda ilk ve Önemli bir adım, atılmış 
olacaktır. 

(Bit esasları <göz önüne alan komisyonumuz, Millî Eğitim Komisyonunun metnini yerinde gör
müş, yalnız kanun haslığının son cümlesindeki (olan) kelimesini çıkarmış, malî külfeti fazla-
laştırmaması için de hirinci maddenin (b) fıkrasındaki (iki katı), (ıbir kata) indirmek sure-

teklifin İkinci miaddesini 1963 yılı malî muvazeneyi Ibozmaınak amaciyle 1 Mart 1964 tari
hinde yürürlüğe ıgirer şeklinde değiştirmiş ve 3 ncü maddesini aynen kalbul etmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 
Ş. İnal 

Aydın 
/. Sezgin 

Hatay 
A. S. HoeaoğTu 

îmzada hulunaanadı 

A 
Sürt 

Bu Rapor Sözcüsü 
Kars 

K. Okyay 

Bilecik 
Ş. Binay 

imzada (bulunamadı 

Kastamonu 
S. Keskin 

. Taşa 

JKâtüp 
Yozgalt 

V. Uyar 

Çanakkale 
Ş. İnan 

Konya 
t. Baran 

Traibzon 
A. " Şener 

Artvin 
S. 0. Avcı 

Gümüşane 
' S. Savacı 

Sakarya 
N. Bayar 

M. Meclisi (S . Sayısı : 376 
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C. SENATOSU TUNCELİ 
ÜYEISÎ MEHMET ALİ DEMİR 
YE KIRKLARELİ ÜYESİ 

AHMET NACİ ARININ 
TEKLİFİ 

3.4. 1926 gün ve 789 sayılı 
Maarif Teşkilâtına dair oları 
Kanunun 19 ncu maddesinin 
değiştirilmesine dair olan kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 3 . 4 . 1926 
gün ve 789 sayılı Maarif Teş
kilâtına dair olan Kanunun 19 
ncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

a) tik öğretmen okulların
dan mezun olanlardan, 

b) Lise ve muadili veya da
ha yüksek okulları bitirenler
den 

222 sayılı Kanunun 15 nci 
maddesinin (B) fırasına göre 
yapılan sınav sonunda başarısı 
görülenlerden, 

c) 222 sayılı Kanunun geçi
ci 2 nci maddesine göre muvak
kat öğretmen olarak çalışmakta 
iken öğretmen okulu mezuni
yet imtihanını verenlerden, öğ-
ıretmenliğe tâyin edilenlerin el
bise ve teçhizat bedeli olarak 
bir defaya mahsus olmak üzere 
Millî Eğitim Bakanlığı bütçe
sinden iki maaş tutan defaten 
verilir. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYO
NUNUN DEĞİŞTİRÎŞÎ 

3.4. 1926 gün ve 789 sayılı 
Maarif Teşkilâtına dair olan 
Kanunun 19 ncu maddesinin 
değiştirilmesine dair olan kanun 

teklifi 
MADDE 1. — 3 . 4 . 1926 

tarih ve 789 sayılı Maarif Teş
kilâtına dair olan Kanunun 19 
ncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

a) îlk öğretmen okullarını 
yatılı, gündüzlü olarak bitiren
lerle dışarıdan imtilhan geçire
rek ilkokul öğretmenliği diplo
ması lalanlar, 

b) Öğretmen yetiştiren her 
hangi bir yüksek öğrenim ku
rumunu yatılı ve gündüzlü ola
rak bitirenlerden, Millî Eği
tim Bakanlığınca atandıkları 
yerlerde göreve başlıyanlara, 
bir defaya mahsus olmak üze
re Millî Eğitim Bakanlığı büt
çesinden başlangıç maaşlarının 
iki katı oranında «donatım 
ödeneği» verilir. Bu ödenekten 
vergi kesilmez. 

c) Donatım ödeneği alan
lar, üç yıl içinde, her hangi 
bir sebeple, öğretmenlikten ay
rıldıkları veya ihracedildikleri 
takdirde bu ödenek kendilerin
den geri alınır. 

d) Devlet memuru iken, her 
hangi bir öğretmen yetiştiren 
kurumu, dışarıdan imtihan ge
çirmek suretiyle bitiren ve me
muriyeti öğretmenliğe aktarı
lanlara a ve b bendindekilere 
ödenen «donatım bedeli» veril
mez. 

MILLET MECLISI BÜTÇE 
VE PLÂN KOMISYONUNUN 

DEÖtŞTİRlŞl 

3 . 4 . 1926 gün ve 789 sayılı 
Maarif Teşkilâtına dair olan 
Kanunun 19 ncu maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 3 . 4 . 1926 
gün ve 789 sayılı Maarif Teş
kilâtına dair olan Kanunun 19 
ncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

a) İlk öğretmen okullarını 
yatılı, gündüzlü olarak bitiren
lerle dışarıdan imtilhan geçire-
ırek ilkokul öğretmenliği diplo
ması lalanlar, 

b) Öğretmen yetiştiren her 
hangi bir yüksek öğrenim ku
rumunu yatılı ve gündüzlü ola
rak bitirenlerden, Millî Eği
tim Bakanlığınca atandıkları 
yerlerde göreve başlıyanlara, 
bir defaya mahsus olmak üze
re Millî Eğitim Bakanlığı büt
çesinden başlangıç maaşlarının 
bir katı oranında «donatım 
ödeneği» verilir. Bu ödenekten 
vergi kesilmez. 

c) Donatım ödeneği alan
lar, üç yıl içinde, her hangi 
bir sebeple, öğretmenlikten ay
rıldıkları veya ihracedildikleri 
takdirde bu ödenek kendilerin
den geri alınır. 

d) Devlet memuru iken, her 
hangi bir öğretmen yetiştiren 
kurumu, dışarıdan imtihan ge
çirmek «suretiyle bitiren ve me
muriyeti öğretmenliğe aktarı
lanlara a ve lb bendindekilere 
ödenen «donatım bedeli» veril
mez. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 376 )j 



C. Senatosu teklifi 

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

MADDE 3. — Bu kanunu 
Millî Eğitim Bakanlığı yürütür. 

— 5 — 
Millî Eğitim Komisyonu 

MADDE 2. — Teklifin ikinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin üçün
cü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

M. Meclisi değiştirişi 

MADDE 2. — Bu kanun 1 
Mart 1964 tarihinde yürürlüğe 
girer. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 376 ) 



Dönem t i I A Q / 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. S a y ı s ı : | U ü 4 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerin Millî Savunma Bakanlığı 
'kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkeresi (Millet Meclisi 1/871; 

Cumhuriyet Senatosu 1/570) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 659) 

Cumhuriyet Senatosu 30 . 6 . 1965 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 5324 - 1/570 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

ligi: 29 . 6 . 1965 gün ve 1/871, 2/870 sayılı yazınıza karşılıktır : 
1905 yılı bütçe Kanununa bağlı (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkındaki karnın tasarısının Karma Bütçe Komisyonunca kabul edilen metni, Cumhuriyet Sena 
tosu Genel Kurulunun 30 . 6 . 1965 tarihli 107 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilmiş, 
dosya ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
E. Aha 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not: 
Açık oy neticesi: 
Kabul 
Ret 
Çekinser 

(99) 
: 95 
: 3 
: 1 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 30 . 6 . 1965 

Esas No: 1/871,2/870 C. S. 1/570 
No. 114 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 30 . 6 . 1965 tarihli 107 nci Birleşiminde aynen kabul 
olunan, «1965 yılı bütçe Kanununa bağlı (A/l), (A/2), (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı» ve Karma Bütçe Komisyonu raporu, Genel Kurulun tasvilbine arz 
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Aydın MületveMli 

1. Sezgin 




