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1. — Geçen tutanak özeti

Snyfa
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2. — Gelen kâğıtöar
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3. — Yoklama

240

4. — Başkanlık
rula sunuşları

Divanının Genel Ku240,285

1. —r Giresun Milletvekili Mustafa Ke
mâl Çilesizin, Giresun Devlet Hastanesin
de ameliyat edilen hastalara verilecek kan
bulunamaması sebebiyle ölümlerin arttı
ğına, Giresun'da bir kan bankası şubesi
açılması lâzımgeldiğine dair demeci ve
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat
Âli Özkan'ın cevabı
240:241
2. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nm, hayat pahalılığı, piyasada para sı
kıntısı çekildiği ve Almanya'daki işçileri
mizin eşlerinin açtıkları nafaka dâvaları
ilâmlarının infaz edilemediği konuların
daki demeci ve Devlet Bakanı Sadık Te
kin Müftüoğlu 'nun cevabı.
241:242
3. — Hatay Milletvekili Şemsettin Mursaloğlu'nun, Güney sınırlarındaki
ka-

Sayfa
çakçılık olaylarına, bununla yapılan mü
cadeleye ve bu bölgede yaşıyan halkın
sıkıntılarına dair demeci ve içişleri Ba
kanı Faruk Sükan'm ceva'bı.
242:244
4. — Anayasa Mahkemesi Başkanlığı
nın, Yasama Meclisleri Dış Münasebet
lerinin Düzenlenmesi hakkındaki 378 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesinin iptaline
dair tez'keresi. (3/654)
244
5. '— Vâki davet üzerine Çekoslovak
ya'ya gidecek T. B. M. M. Heyetine dâhil
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi
üyelerinin listesi.
244,245
6. — Sayın üyelerden bâzılarına izin
verilmesi hakkında Başkanlık tezkeresi.
(3/652)
245
7. — Plân Komisyonu Başkanlığının,
gündemde bulunan «Ankara Üniversitesi
kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı
Kanuna ek kanun tasarısı» nm geriverilmesine dair önergesi. (4/179) (1/306)
245
8. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 10 Mayıs 1967 tarihli Birleşimde
kendisine verilen Meclisten çıkarılma ceza-
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Sayfa
247

Sayfa
D. — Görüşülen işler

sına itirazına dair önergesi üzerine, itira
zın yerinde görülmediği hakkında Baş
kanlığın açıklaması.
245:246
9. — Yerli ilâç endüstrisinin sosyal,
sağlık ve ekonomik cephelerini bütün ayrmtılariyle aydınlatmak ve bilgi edinmek
üzere kurulması kabul
edilen Meclis
Araştırma
Komisyonuna üye seçimi.
(10/13)
'
24G:247
10. — Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in Meclis çalışmalarına 22 . 5 . 1967
Pazartesi gününe kadar aravcrümcshıe
dair önergesi.
205

1. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi
Sırrı Uzunhasanoğlu ve Tunceli Üyesi
Mehmet Ali Demirin, 5965 sayılı Kanuna
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi
ve Millî Eğitim Komisyonu raporu (2/349)
(S. Sayısı: 176)
247:267
2. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Perso
nel kanunu tasarısı ve Millî Savunma,
Maliye ve Plân komisyonlarından 5 er üye
seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu
(1/234) (S. Sayısı: 156)
267:285

*•+>

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ
Tokat Milletvekili Cevdet Aykan, değerli bir
Devlet Adamı ve Türk dostu ve Müslüman olan
Dr. Zakir Hüseyin'in Hindistan Cumhurbaş
kanlığına seçilmesinin mâna ve önemine dair,
Edirne Milletvekili Nazmi Özoğul da Anka
ra'da sanayi sitesi kurulması hazırlıklarına, An
kara Nâzım Plânına uygun hareket edilmedi
ğine, bu konularda ilgili bakanlıklarca gerekli
tedbirlerin alınmasına dair gündem dışı de
meçte bulundular.
Adana Milletvekili Kemal Sanibrahini'oğlu'nıın, Adana çiftçisinin yağmur, sel ve dolu âfet
leri dolayısiyie uğradığı zararlara, pamuk to
humuna ve pamuk böcckleriylc mücadele konu
sunda gerekli yardımların yapılmasına dair ve
Yozgat Milletvekili Turgut N'^amoğlu'nr.n ;
Yozgat'ta şiddetli yağıglar yüzünden zarara uğrıyan ilçelere ve bunlara yardım yapılması ge
rektiğine dair demeçlerine Devlet Bakanı Sa
dık Tekin Müftüoğlu cevap verdi.

yonlarından seçilecek dörder kişiden kurulu
bir Geçici Komisyonda görüşülmesine daiır öner
gesi kabul olundu.
Samsun Milletvekili İl yas Kılıç'm, kanserin
tedavisi hastalığa duçar olanların yurt ölçüsün
de tesbiti iie tedavi ve kontrolünü sağhyacak
örgütün kurulması, bu hizmette çalışacak sağlık
personelinin yetiştirilmesini mümkün kılmak ve
bu hususta alınacak tedbirleri tesbit etmek üze
re bir genel görüşme açılmasına dair önergesi
okunelu ve gelecek Çarşamba günü yapılacak
birleşim gündemine konarak sırası geldiği za
man görüşüleceği bildirildi.
Deprem bölgesinde bilgi edinilmek üzere
Anayasanın 88 nci maddesi g3reğince kurulan
Meclis Araştırma Komisyonu raporu üzerinde
bjr süre görüşüldü.
18 . 5 . 1967 Perşem'be günü saat 15.00 te
toplanılmak üzere Birleşime sata 19,10 da son
verildi.

Millî Eğitim Bakanı İl hami Ertem'iıı, «Ego
üniversitesi bina ve tesisatının yapımı hakkın
daki kanım tasarısı» ile, tfaak Milletvekili Fahri
Uğrasızoğlu ve İzmir Milletvekilleri Mustafa
Uyar ve Arif Ertunga'nm aynı mahiyetteki ka
nun tekliflerinin harale edilmV, oldukları Ba
yındırlık, Maliye Millî Eğitiaı ve Plân komis
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SORULAR
Sözlü sorular
1. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğlu'nun, İzmit'teki spor tesisleri inşasının ne
zaman tamamlanacağına dair sözlü soru öner
gesi, Devlet Bakanlığına gönderilmiştir. (6/553)
Yazılı sorular
2. — Antalya Milletvekili îfcan Ataöv'ün,
Antalya bölgesindeki gölleri kurutma çalışma
larına dair yazılı Loru Önergesi, Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanlığına gönder'lmiştir. (7/378)
3. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün,
Antalya'nın bâzı köylerinin elektriğe kavuştu
rulmasına dair yazılı soru önergesi, Köy İş]eri
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/379)

4. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün,
Antalya bölgesindeki çayların kurutulma ça
lışmalarına dair yazılı soru önergesi, Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönderilmitşir.
(7/380)
5. — Antalya Milletvekili Ilhsan Ataöv'ün.
Antalya'nın bâzı ilçe, bucak ve köy yollarının
onarım ve ıslahı konusunda ne düşünüldüğüne
dair yazılı soru önergesi, Bayındırlık Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/381)
6. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün,
Antalya'nın bâzı bucaık yollarının inşasına ve
Aksu - Pcrge yolundaki köprünün yeniden ya
pılmasına dair yazılı soru Önergesi, Bayındır
lık Bakanlığına gönderilmiştir. (7/382) 1

2. — G3LEN KÂĞITLAE
Teklif
1. — Millet Meclisi idare Âmirleri îzzet Ok
tay, Muslih Görcntas ve Celâl Sungur'un, 1967
yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve (A/2)
işaretli cetvellerde değişiklik yapılmanı hakkında
kanun teklifi. (2/514) (Bütçe Karma Kom'.'oyomuna)

Rapor
2. — Haecıttope Üniversiteli kurulması

hak

kında kenun tasarısı ve Millî E /it'm ve Plân ko
misyonları raporları.
(Gündeme)
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 15,00
BAŞKAN •— Başkanvekili İsmail Arar
KÂTİPLER (: Ali Rıza Çetiner (Ankara), önol Sakar (Manisa).

BAŞKAN — Millet Meclisinin 104 IDCÜ Birleşimimi açıyorum.
3. — YOKLAMA
BAŞKAN — Oboımatilk cihazla ynlklanıa ya
pılacaktır. Sayın üyelilerin lütfen beyaz düğ'mcılere başmallarını rica öderim.

(Yolkiama yapıldı).
BAŞlKAN — Çoğunluğumuz vardır, «•ör'üşımck r e başİTiyoTuz.

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz'in, Giresun Devlet Hastanesinde
ameliyat
edilen hastalara verilecek
kan
bulunamaması
sebebiyle ölümlerin arttığına, Giresun'da bir kan
bankası şubesi açılması lâzımgeldiğine dair de
meci ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı ; Ve
dat Âli Özkan'ın, cevabı
BAŞKAN — Gineısun MdlkltvcikiıM Kayını Mus
iki fa Kemal Çilcıdiız, «Gineısun Hastanesine çeş/it'lıi sıeıbeıukrle gelem baısibalara kan bulımalk miknküıı olinuaidığımdan (ilıüım. vakıaları çoğalıma/kibadır. Bu lıuisıusta Hükümeti uıyarımıak marksaıdiyle gündam dışı söz iısl bilyonum» diyor. Buyurun
Sayın Çileisiz, size bu kanuıda güm di cim dıışı sıö<z
veriyorıuım.
MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Gineısun) —
Muıbbcr'eım arkaldaşlarıım, gündemi dışı söz iıstomıcfcben mıalksıadıım, bâzı acılklı olayları dile ge
tirip bunun tedbirleıli üzeılkude Hjülköimicfti uyar
ım aikitır.
GimsunVla 200 yataklı bir Devlet ıha.sı'jamcB.i
vatıdır. Bu hastanenin hıolkim 'kadrosu tatmin
•ccTiıci dıırııımdaıdır. Eskiden köylülerimiz dahi te
davi odilcımıiyc.cdklei'ini zanmeıdieneik, bu hasta
neden «ok Amlkıara, İsltıanbıil hastanelerine taşı
nırlar, ineğini, öküzümü, atını satarak sağlığa
ikavuşmaık işitenlerdi. Fakat haıdtane pcrlsıoııeıliııln
itimat verici nitelilklcri »aycisimde balık arlhk tıeıdavıi için inzalle yerlerle gitmiyor ve mıalî yönıden
kemdim yolksıızlıuğa düşünen ve biınibir sıkıntı

larla sakan uzaJk yerlıerlddkl haıslt a nelere giltomieye
lüzum da görmüyor. Bununla beraber, pensıoınielin iradösi Ve bilgisi dışında ejdk aıeı sadmeler
iineydana ge'lım'eklbeidir. Çeşitli sebeplerle basıbamıcye geilen, kaııldilerlue ikan vıeılilımesi iikltiizıa eden
haötalıara Glrcsıum'ıda kan bulmak mümkün olmıadığırudam, hastaların husaısi araibalar tutarak
'Sani'sıınldam kan geltiıltımıolk ıııedbıı niyetimde kal
maları, fakir köylümüzün kargi'layaımıyaie.ağı
lağır nıaisrafliarı gerıekttıirımırlklbeidlr. Bunun daha
feci tarafı bu 'masraflar yapı kliği hakle, kan
zurnanınlda yetişeımıeıdiğinıdem öleni erin adıo'diniın
(korkunç şekilde artını alsıdır. Kan verikn'dk suretiıylc kuıtuıkıoalk hayatım kansızlık yüzünden sö
nüp gilbınıeısi heım haıstayı kurtarlmak üımüıdıinıd'C
olan doktorları, helm "de .menı'kıket halikını bü
yük üzüntü ve teessürle re sıolkmınıktaidır. Bir
Kan Banıkaısı şubesi açıma'k suretiyle bu çoik
lacı'klı olayların önlemınicısi ımüımlkiin iken, ş inildi ye kadar bunun üizieıinıde durulınıaımıaısını teeıssüılle karşılıyorum. Verimli çaluşımaılarma imiandığıın Sayım Sağlık Balkanımdan, Giresun'a bir
İkan bankası şubelsıini acımasını ve bunun yurKİun ıdiğer bölgıclcıinlddki lıaisıtamıe'ılene de tatbi
kini bilhasisa istirham ederim, hüiimicltilerimle.
(Alkışlar)
BAŞKAN
buyurun.

Sağhık Balkanı Sayın Özkan,

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Kayseri) — Muhterem
Başkan, muhterem milletvekilleri;
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Giresun Milletvekili Sayın Mustafa Kemal
Çilesiz arkadaşımızı dikkatle dinledim. Burada
bilhassa arz etmek isterim ki, kan, hayat kurta
ran unsurların en başında gelmektedir. Bu iti
barla, bu hayat kurtaran unsuru temin edecek
kan bankaları, kan merkezleri büyük bir önem
taşımaktadır. Biz Bakanlık olarak memleketin
muhtelif köşelerinde kan merkezleri açma hazır
lığı içindeyiz. Giresun'da da, Samsun'a bağlı ol
mak üzere, bir kan istasyonu açmak üzereyiz. Ar
kadaşımız müsterih olsun.
Saygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar)
2. '— Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın.
hayat pahalılığı, piyasada para .sıkıntısı çekildiği
ve Almanya'daki işçilerimizin eslerinin açtıkları
nafaka dâvaları üâmlannin
infaz edilemediği
konularındaki demeci ve Devlet Bakanı
Sadık
Tekin Müftüoğlu'nun cevabı
BAŞKAN — Bursa Milletvekili Sayın Sad
rettin Çanıga, hayat pahalılığı ve piyasada para
darlığı üzerinde gündem dışı söz istemiştir, bu
yurun Sayın Ganga.
SADRETTİN GANGA (Bursa) — Sayın
Başkan, sayın arkadaşlarım; Hükümetçe dış ge
zilere, hattâ ailece itibar gösterildiği şu sıralar
da, Sayın Başbakan yurt dışında yaptığı konuş
malarda Türkiye'de bir ekonomik istikrar ve refahm mevcudolduğıınu sık sık söylemektedir. Sa
yın Barbakanın Türkiyedeki iktisadi durumdan
haberdar olmaması elbette düşünülemez. Bugün
Türkiye'de cidden aileleri perişan eden bir hayat
paJhahlığı vardır. Fiyatlar artmaya başladığı za
man Hükümet yetkilileri bunu mevsim şartları
na bağlamışlardır. Mevsimler geldi geçti ve tah
min ediyorum bugün, mevsim şikâyetlerini orta
dan kaldıracak bir durum da yoktur. Ama piya
sada fiyatlar olduğu yerde durmak şöyle dur
sun, her geçen gün artmaktadır.
Bunun yanında bugün iş ve ticaret âlemini
ilgilendiren piyasada büyük bir para darlığı mev
cuttur. Bundan 3 - 4 gün öncesi Bursa'da idim.
Bursa bilindiği gibi, bir iş ve sanayi şehridir.
Ticaret âleminin ağzını bıçak açmamaktadır.
Para yoktur ve üstelik bugün 1968 yılı 5 nci ayı
na ait bonolar muamele görmektedir. Bu da gös
termektedir ki, memleketimizde bu hayat pahalı
lığı yanında, ayrıca iş hayatını tedvir edecek bir
para darlığı da mevcuttur. Öğrendiğimize göre,
bugün döviz rezervlerimiz, memleketimizin ifti
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har edeceği bir dereceden çok uzak, 23 000 000
dolar civarında imiş. Artık bir ekonomik düze
nin bu seviyeye düşmesi karşısında Hükümet
yetkilileri, ben, bu konuşmayı yaptıktan sonra
tahmin ederim, bir acelelikle yine kürsüye çıka
caklar, burada konuşan sayın üyelerin konuşma
larına cevap vermek alışkanlığı ile, «tedbirler
alınmıştır, alınacaktır» gibi, hepimizin adeta gün
lük konuşmaları haline gelen bir konuşma ile bu
işi geçiştireceklerdir. Kanaatimce bu konu, çok
ciddidir, tahmin ediyorum bu konu bütün iktidar
mensuJbu milletvekili arkadaşlarıma da intikal et
miştir, Hükümetçe çok ciddî bir tedbir alınması
nı gerektiren bir vehamet arz etmektedir.
İkinci olarak arz etmek istediğim husus, Al
manya'da çalışan işçilerimiz hakkındadır. Bun^.nn ekonomik ve sosyal birçok problemleri var
dır. Bu problemler tahmin ederim milletvekili
arkadaşlarımın çoğuna intikal etmiştir. Bugün
Almanya'da çalışan işçilerimizin Türkiye'de bu
lunan eşleri tarafından açılmış bulunan nafaka
dâvalarının ilâmları bir türlü infaz edilememek
tedir. Almanya ile Hükümetimiz arasında bu ko
nuda bir anlaşma yapıldığını şayian işitmiştik.
Fakat, bu anlaşmanın hâlâ meclislerin onayından
geçmemesi sebebi ile yürürlüğe girmemesi karşı
sında, bugün bu durumda olan büyük ölçüde va
tandaşlar eli kolu bağlı, çoluk çocuğu ile nafaka
ya muhtaç olduğu için tabiatiyle perişan bir hal
de beklemektedir. Bu hususları arz etmek için söz
aldım.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Müftüoğlu.
DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın
arkadaşlar şu hususu peşinen ifade edeyim ki, bir
alışkanlıkla değil, fakat bâzı hususları vuzuha
kavuşturmak için kürsüdeyim.
Arkadaşımız bir taraftan hayat pahalılığın
dan şikâyet eder, diğer taraftan piyasada para
sıkıntısı olduğunu ifade eder. Müteaddit defalar
gerek bu kürsüye, gerek Senato kürsüsüne, ge
rek soru halinde ve gerekse gündem dışı konuş
malarla hayat pahalılığı getirilmiş ve konuşan
arkadaşlar, çoğu zaman bunun bir enflâsyonist
baskının veya ârâzm sonucu olarak ortaya çıktı
ğını iddia etmişlerdir. Yetkililer tarafmdan • ve
rilen cevaplarda - ki, Türkiye'deki durum haki-
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katen budur - umumiyetle Eylül ayı sonundan
itibaren Şubat ve Mart başlarına kadar, mevsi
min uzamasına göre, mevsimlik bir fiyat artışı
olmaktadır. Buna rağmen o devrelerdeki fiyat
artışları dahi mevsimlik artışın dışında mütalâa edilmiş ve bir nevi enflâsyonist bir politika
nın neticesi olarak umumi efkâra takdim edil
miş idi.
Bugün burada konuşan Sayın Sadrettin Gan
ga arkadaşımız meseleyi, derinliğine inmeksizin,
bir hayat pahalılığı ve bir de para sıkıntısı çe
kildiği noktasında halâsa etmektedir. Haddizatın
da fiyatlardaki artış, cümlenizin malûmu olduğu
üzere, arz ve talep kaidelerine bağlıdır. Eğer pi
yasada bir para sıkıntısı varsa, o takdirde demek
tir ki, talepde bir noksanlık olacaktır. Yok, şa
yet piyasada para sıkıntısı, öbür taraftan fiyat
larda bir yükseliş varsa bunun enflâsyonist bir
baskı veya tazyiklerle bir alâkasının olmadığı
kolaylıkla iddia edilebilen bir durum olabilir.
Ancak, şunu söylemek isterim; Merkez Bankasmdnki döviz için katiyen endişeye mahal ola
cak bir durum yoktur.
Mühim olan plasmanın öngördüğü ithalâtın
zamanında ve biran evvel tahakkuk etmesidir ve
tehlikeli olanı da yatırımların tahakkuku bakı
mından ithalâtın tahakkuk edememesi keyfiye
tidir. Bugün memnuniyetle ifade edebiliriz ki,
yatırımlara müteveccih olan ve Plânlamanın ön
gördüğü ithalât iyi bir şekilde inkişaf etmekte
ve bunun karalığında da dövizlerde, tabiatiyle
ithalât dolayısiyle, bir azalma olmakla beraber,
katiyen bir sıkıntı olmamaktadır.
Almanya'da çalışan işçilerimiz için Yüksek
Meclis üyelerinin teveccühü ile orada gerek hu
kukî, gerekse sağlık yönünden ve gerekse dinî
yönden veya dinî tel'k'n ve d"nî tedrisat yönün
den imkân hazırlıyan bir teşkilât Kanunu Meclisimidzen geçmiştir. Bir tek maddesi Senatoda de
ğiştirilerek Yüksek Meclise tekrar intikal etmiş,
o husus da Meclisçe kabul edilerek kanun kesin
leşmiş olduğu c'hctlo o noktadaki noksanlıklar
en kısa bir zamanda gerekli teşkilât kurulmak su
retiyle is'af edilecektir.
Tefekkür ederim.
3. — Hatay Milletvekili Şemsettin Mursdloğlu'nun, Güney sınırlarındaki kaçakçılık olayları
na, bununla yapılan mücadeleye ve bu bölgede
yajıyan halkın sıkıntılarına dair demeci ve İçiş
leri Bakanı Faruk Sükan'm cevabı.
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BAŞKAN — Hatay Milletvekili Sayın Şem
settin Mursaloğlu, Güney hudutlarındaki kaçak
çılık ve onunla yapılan mücadele hususunda gün
dem dışı söz istemiştir. Buyurun Sayın Mursal
oğlu.
ŞEMSETTİN MURSALOÖLU (Hatay) —
Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri, seçim
bölgeme yaptığım son ziyarette, bir defa daha
şahidi olduğum hudutlarda yaşıyan halkımızın ıs
tırapları dolayısı ile kaçakçılığı önlemeye matuf
tedbirlerimizin beyhudeliğini ve memleket bünye
sine iras etmekte olduğu zararları kısaca arz et
mek için huzurunuza çıkmış bulunuyorum.
Cenup hudutlarımızda öteden beri mühim
miktarda kaçakçılık vakaları olur. Gelmiş, geç
miş Hükümetlerimizin almış oldukları tedbirler
den hiçbirisi meseleyi halledememiştir. Aks'ne ola
rak vakalar artmış, kaçakçılık tam organize bir
iş ve ticaret haline gelmiştir. Sürülerle canlı hay
vanlar, çeşit çeşit iptidai maddelerimiz Suriye'ye
geçer, hattâ oradan diğer memleketlere reexsport
yapılır. Yine kamyonlar ve gemiler dolusu her
nevi ithal malları yurdumuza geçirilir. Realite
odur ki, kaçakçılık denizden ve karadan munta
zam ve şaşmaz bir trafik hainde işler durur. Ka
nunlara aykırı olan bu sonu gelmez alış verişlere
karşı Devletin mücadelesi ve önleyici tedbirleri
dünyada emsali görülmemiş, modası geçmiş şid
det usullerinden ibarettir ve tamamen tesirsizdir.
Mevzu zaman zaman Meclis kürsüsüne intikal
etmiş, iktisadi tedbirlerle meselenin halledilmesi
yolu Hükümetlere gösterilmiş, tavsiye ve temenni
edilmiştir. Her defasında Hükümetie-r daha şid
detli usullerle mücadele tezinde ve tatbikatında
ısrar ederler. Nazari olarak cazip görünen bu me
tot, aslında faydasız olduğu gibi ekonomik ve
sosyal karga şa-ıklara ve adaletsizliklere sebebolur,
en büyük ıstırapları da hudut civarında yaşıyan
vatandaşlarımız çeker. Şöyle ki, hudut boyunca
b'nlcrce kilometre uzunluk ve 500 metre derinli
ğinde köylünün kültür arazileri milyonlarca lira
ya istimlâk edilerek may.n tarlaları haline geti
rilmiştir. Hudut hattı boyunca, teorik olarak ağıl
maz tel örgüler çekilmek suretiyle emniyet sağ
lanmak istenmiştir, teorik olarak emniyet sağlan
mak istenmiştir. Hareket halinde motorize küçük
bir Jandarma Ordusu gece, gündüz elinde silâh
vazife yapar. Geceleri projektörlerimiz hudut
hattını gündüz gibi aydınlatır. Sınırlarımızdan
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10 kilometre derinliklere kadar olan saha içinde
sakin vatandaşlarımız daimi sıkı yönetim hayatı
yaşarlar. Bu mın takada sık sık silâh sesleri du
yulur, kaybolur. Halk geceleri köylerinden dışarı
çıkamaz, traktörleri tarlalarındadır, gece çalışma
sı yapamaz. Kaçakçılığa karşı ağır kanuni müey
yideler dolayısiyle hudut kasabalarımızın hapis
haneleri ağzına kadar insan doludur. Bittabi ara
larından iftiraya mâruz kalmış masum vatandaş
lar da avrdır.
Hulâsa: Her haliyle huzursuzluk alabildiğinedir. Buralarda insan haklarından, hürriyetlerin
den bahsedilemez. Ne yazık ki, bütün bu feda
kârlıklara, ıstıraplara rağmen kaçakçılık Türki
ye'de devam edip gider. Dökülen vatandaş kanı
beyhude yere akar. Gümrük gelirlerine karşılık,
• yapılan büyük korunma masrafları beyhudedir.
Meselemizi iktisadi tedbirlerle önlemekten gayrı
çıkar yol yoktur. Yurdumuzda kaçakçılığı teş
vik eden başlıca faktörler şunlardır:
1. Karma karışık döviz mevzuatımız,
2. Kırtasiyecilik yüzünden, ithal malarının
aylarca giriş kapılarında beklet'ilişi yüzünden ma
liye^ ve masraflarının artışı,
3. Arap saçma dönmüş formalitelerle âdeta
daha da artırılması için durmadan getirilen diğer
resimler ve harçlar,
4. Gümrüklerimizde herkesin bildiği suiisti
male:*..
Muhterem arkadaşlar, bu sebepler izale edil
medikçe, gümrük kaçakçılığı devam edecektir. Ge
tirilecek sistem, Garp memleketlerinin sistem'i ol
malıdır. Mayınlar ve tel örgüleri bir nevi demir
perde tesis etmekle mevzuun halli mümkün değil
dir. Mevcut rejim, sosyal bünyemizde asıl büyük
tahribatını yapmaktadır. Hudut mın takalarında
vatandaşla Devlet karşı karşıyadır. Büyük men
faatlerle yüz yüze gelen vazifelilerin ahlâk ve va
zife anlayışları yıkılmaktadır. Vatani hizmetlerini
yapmakta elan seyyar Jandarma birliklerindeki
erlerimiz'n durumları daha da acıklı manzara arz
eder. Kahramanlar diyarı Anadolu'muzun sâf
ve temiz havasının yetiştirdiği dürüst çocukları
mız vazifelerini ifa ederlerken, kirli menfaat me
selelerine ister istemez karışmakta ve maalesef
kendilerine kötü itiyatlar edinmiş insanlar ola
rak dönmektedirler. Böylece bu insanlar her yıl
değişen kafileler halinde hudut boylarındaki ah
lâk perişanlığım memleket sathına taşımış olmak
tadırlar
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Muhterem arkadaşlar, gayri insaniliği, zâliımliği ve vatandaş kanı dökmeyi, ahlâtk te
lâkkilerini ynkatıneği btihdaf
etmokte olan
bugünkü kaçaıkeıbkla mücadele
sistemjmizi
mutlaika değyvtinmomiz lâzımdır. Hükümetimiz
den, ilmî tcı'klikler yaptırarak muvaffak ol
muş Avrupalı bir stotemin mevzuatını Mecllco getiraresini temenni ederim. S.aygılarımla.
BAŞKAN — İçişleri Bakanı Faruk Sükan.
Buyurun efendim.
»
İÇİŞLERİ
BAKANI
FARUK
SÜKAN
(Konya) — Sayın Barjkan, sayın m'illetvdkilleri, Hatay Milletvekili Sayın Şemsettin Mursaloğlu ankadarpmızm
kaçakçılıkla ilgili ko
nulması cidden önemli bir kenuyu ihtiva etme
si itibariyle Parlûımorıto ve Hükümet olaraık
üzerinde durmağa değer bir problemimizdir.
Mesele, müteaddit defalar muhtelif vesileler
le kürsülerden gerek millctvcikilleri maçifetiyle, gerekse Bütç<e Müzakereleri, sırasında Hü
kümetler tarafından ele alınmış, fakat köklü
tedbirler olarak büyük ölçüde hal yollarına,
bugüne kadar, maalesef pekçcık
noktalarda
vasıl olunamamıştır. Kendilerinin de ifâde et
tikleri tarzda hudutlarda, bilhacaa cenup hu
dudumuzda bugün cereyan eden hayvan ka
çakçılığı, kahve kaçakçılığı, ibtidai emtia ka
çakçılığı hâdisesinin basit polis tedbirleriyle,
cezaî tedbirlerle ve mayınlama gibi bâzı palyatif tedbirlerle önlencmiyeoeği hususu tara
fımızdan birkaç defa beyan edilmiştir. Hükü
met olarak meselenin ehemmiyetini göz önün*
de bukmdurmaik suretiyle bir seneden beri
alakalı bakanlıklardan te^cikkül etmiş bir he
yet marifetiyle bilhassa kaçakçılığın
önlen
mesi, iktisadi tedbirler manzumesi olması iti
bariyle ele alınmış ve çalınmalar büyük ölçüde
nihayete erecek bir safhaya gelmiş bulunmak
tadır.
Diğer taraftan mevzuat bak'jmradan da ha
kikaten tatbikatta, bundan 20 - 30 sene evvel
çıkarılan kanunlarla bir çcık formaliteler yü
zünden kaçakçılığın önlenme:! değil, arttırıl
madı ve teşviki mahiyetinde kırtasiyecilik ve
formaliteler mevcut bulunmaktadır. Hükümetin
tenkil cıtmiş olduğu komisyon bilhassa şu ko
nular üzerinde durmaktadır. M'es'elenln iktisa
di veçhesi önıemli olduğuna göre, bilhassa ce
nup hudutlarımızda hudut pazarlarının kurul-
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«ması ve bu hudut pazarlarında .muayyen em
tianın serlbeıslt saltığına imıkân verecek tedıbirlerirı alınması, bilılıaısısa canlı baş koyun kaçakçı
lığı önemli bir yielkûne baliğ olması hasebiyle,
Gonup hududumıuzlda ve kaçakçılık o:I,a.n bölge
lerde e*t koımlbinıaları ve soğuk hava depoları
nın tesisi keza, seyyar kombinalarla buradaki
hayvanların alınması hususunda ve aynı şjeIkildıc kaıbve fiıyaltları üzerimde Iljüıküımeıt bir ç.alışırnada buılunımaiktadır. Ka.ih.vo fiyatlarının dü
şü rülımıesi hususunda da yine alâkalı bakanlık
lardan tıeşdldkül etmiş bir koımisıyon çalışmak
tadır. Yine aynı sakilde
hudut şehirlerimiz
den muayyen emıtiaının, meselâ feonfdksiyon ha
zır cllbise kaçakçılığının önlenmesi için satış
'mağazalarımın ve konfeksiyon
mağazalarının
açılması konusunda da yapılmakta olan çaılışma ilerlcımiş durumdadır.
Arkadaşlarım, mesele görüldüğü kadar ko
lay bir konu değildir iktisadi, çok taraflı bir
'konudur. J/42 ı!u I um e t çelik ikaca sınırımızın
aşağı - yukarı büitün bölgelerinde hudut bııluıiian komşu devletlerin çeşitli 'iktisadi sıkın
tıları içerisinde, kaçak maddelerin alış - verişi
yapıldığı cihetle, .meşinle bir çırpıda ha'l(edile
cek basit bir mesele değildir. Koımpl.ike ve uzun
araştırmaya istinadeden bir imesele ıniıalılyotindedir. Hükümet, meseleyi bu zaviyeden ele
a,imış bulunmaktadır. Ümide derim ki, hiılkıao ay
içerisinde bâzı tedbirler mevzuat balkınımdauı
Parlâmentoya, pratik tedbirler bakımından
yeni mevzuat ısdarına ihtiyaç, göstermiyen hu
suslarda da hudut nııntakal arımızda pazarlar
açmak, satış mağazaları, soğuk hava depoları
inşa etmek ve satış mağazaları kurmak sure
tiyle mesele realize edilmiş olacaktır.
Hürmetlerimle arz ederim.
4. — Anayasa Mahkemesi Başkanlığının, Ya
sama Meclisleri, Dış Münasebetlerinin Düzenlen
mesi hakkındaki 378 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin iptaline dair tezkeresi. (3/654)
BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi, Ya sanı a.
M'OclMehi Dış Münasebetlerin Düzenlenmesi hak
kındaki 378 sayılı Kanunun 1 nci maddesini
Anayasaya aykırı bularak iptal etmiştir. Bu
husustaki Anayasa Mahkemesi Başkaulığinı»n
yaz ıısnnı okutuyorum.
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Millet M'cciisi Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosu 42 üyesi tarafından;
Yasa/ma M'eclislorl Dış Münasebetlerinin Dü
zenlenmesi hakkındaki 378 sayılı Kanunun
1, 5/2 ve G/3 ncü maddelerinin Anayasaya aykırı olduğumdan bahsile iptali hakkında açılan
dâva üzerine konu incelenmiş ve;
1. 378 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin,
'asama Meclislerinin her ikisinin de temsil edil• elerini mutlak şekilde sağlamayıp, Türkiye
'jüyük Millet M'eclisini temsil edecek guru'lun
jiı meclislerden yalnız birisinin üyelerinden ku•ulabilmesinc imkân venmeısi bakımından Ana
yasaya aykırı bulunduğuna ve iptaline;
2. İptal kararının !) Kasnın 1967 gününde
yürürlüğe girmesine,
11 . 5 . 1967 gününde 1064/21 esas ve
H);i7/ll karar sayısiylc karar verilmiştir.
Bilgilerini rica 'ederim.
İbrahim Senil
Anayasa M„ahkcmesi Başkanı
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
5. —• Vâki davet üzerine
Çekoslovakya'ya
•'•ilecek T. B. M. M. Heyetine dâhil Cumhuri•ct Senatosu ve Millet Meclisi üyelerinin lisBAŞKAN — Vâki davet üzerine Çekoslovak
'a Ya gidecek 15 kişilik T. B. M. M. Heyetine
i t listeyi okutuyorum.
Çekoslovakya'ya vâki tlavet münasebetiyle
/decok olan 15 kişilik heyete ait liste.
Adı ve soyadı

Teşriî niteliği

Şevket Ustaoğlu (A. P. ) Kocaeli Millet
vekili,
N. Kemal Tülezoğlu (A. P. ) Samsun Mil
letvekili,
Ali Rıza Çetiner (A. P.) Ankara Milletve
kili,
Nuri Bayar (A. P.) Sakarya Milletvekili,
Bııver Kaplan (A. P.) Maraş Milletvekili,
Nejdet Yücer (C. H. P.) Çorum Milletve
kili,
Arif Hikmet Onat (C. II. P.) Ordu Millet
vekili,

M. Meclisi

B : 104

Cemal Yavuz (G. P.) Bingöl Milletvekili,
Hasan Lâtif Sarıyüee (M. P.) Çorum Mil
letvekili,
Yunus Koçak (T. 1. P.) Konya Milletve
kili,
BAŞKAN — Bu arkadaşlarımız, adları 378
sayılı Kanun gereğince Umumli Heyetin bilgisine
sunulmakla seçilmiş olmaktadırlar.
6. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında Başkanlık tezkeresi. (3/652)
BAŞKAN — Bâzı üyelere izin verilmesi
ile ilgili Başkanlık tezkeresini okutuyorum.
Genel Kurula •
Aşağıda adları yazılı sayın 'mill'etıvckillerinin hizalarında gösterilen .müddetle izinleri
Başlkanbk Divanının 18 . 5 . 1967 tarihli top
lantısında kararlaştırılmıştır.
Keyfiyeti yüce tasviplerinize arz ederim.
Ferruh BozbcyK
Millet Meclisi Başkanı
Gaziantep Milletvekili H. Yılmaz İneeoğlu,
24 gün hastalığına binaen, 4 . 5 . 1967 'tarihin
den itibaren.
İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi 'Orhon,
15 gün hastalığına binaen, 13 . 5 . 1967 tarihin
den itibaren.
Bitlis Milletvekili Zarife Koçak, 15 gün 'ma
zeretine binaen 15 . 5 . 1967 tarihinden itiba
ren.
İçel Milletivdkiii Kemal Ataman, 1'2 'gün
'mazeretine binaen 15 . 5 . 1967 tarihinden iti
baren.
Kars Milletvekili Cengiz Ekinci, 10 gün ma
zeretine binaen 15 . 5 . 1967 tarihinden itiba
ren.
BAŞKAN — Teker teker okutup oyunuza
sunacağılm:.
Gaziantep Milletvekili Hüseyin İncioğlu'na,
4 . 5 . 1967 tarihinden itibaren hastalığına bi
naen 24 gün.
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Orhon'a,
13 . 5 . 1967 tarihinden itibaren hastalığına bi
naen 15 gün.
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BAŞKAN — Kabul 'edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
Bitlis Milletvekili Zarife Koçak'a, 15.5.1967
tarihinden itibaren mazeretine binaen 15 gün.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
İçel Milletvelkili Kemal Ataman 15.5.1967
tarihinden itibaren mazeretine binaen 12 gün.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Kars Milletvekili Cengiz Ekinci 15.'5.19<67
tarihinden itibaren on gü mazeretine binaen.
BAŞKAN — Kabul edenler.. Etımdyehler...
Kabul edilmiştir.
7. — Plân Komisyonu Başkanlığının, gün
demde bulunan «Ankara
Üniversitesi
kuruluş
kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısı» nın geriverilmesine dair önergesi.
(4/179, 1/306)
BAŞKAN — Kanun tasarısının gerrver'ilmesi hakkındaki Bütçe ve Plân Komisyonu Baş
kanı Sayın İsmet Sezgin'in önergesini okutu
yorum.
Yüksek Başkanlığa
Millet M'edisi Gündeminim iki defa görü
şülecek işlerin 9 ncu sırasında bulunan «An
kara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkımda
ki 5239 sayılı Kanuna ek 'kanun tasarısının
(1/344) (iS. Sayısı : 235)» Tetkik edilmek
üzere komisyonumuza iadesini arz ve teklif
ederim.
B'ütço ve Plân Koımisyonu
Başkanı
Aydın
İsmet Sezgin
BAŞKAN — Söizü geçen tasarının komisyo
na iadesini kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
8. — Erzurum Milletvekili Nihat
Diler'in,
10 Mayıs 1967 tarihli Birleşiminde kendisine ve
rilen Meclisten çıkarılma cezasına itirazına dair
önergesi üzerine, itirazın yerinde
görülmediği
hakkında Başkanlığın açıklaması.
BAŞKAN — Muhterem arkadaş'lamm, E,rzurum Milletvekili Sayın Nihat Diler, 10 Mayıs
1967 tarihli celsede kendisi hakkında tat
bik edilen iki birleşim Meclisten çıkarılma ce-
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zasına mütaakıp celsede itiraz etmiş vo dünkü
Birle]'mile de bir önerge vererek konumum ye
niden tetkikini İstemiştir. Bu husus baki Başıkardık mütalâasını arz ediyorum.
Bir üye tatbl'k edllcm 'disiplin cezası o bir
leşime Başkanlık eden balkanın ve gerekiyor
sa Genel Kurulun takdir ve kararı ile ve tü
zük hiTdımleılne gör'e cereyam eder. Bu karara
karşı, bir nevi 'temyiz talebinde bulunmak
•gibi, tekrar Ganel Kurula bir taleple gclinmcis ne İçtüzüğümüzün, ne ide bugüne .kadar
yerleşmiş olan teamüllerimiz bakımımdan uy
gun değildir, ve böyle bir talep mecmu deyüdir.
Sayın N'ihat D il er'in öncngesıindo ayrıca
bahsettiği, hakk-ında verilen cezanın 23 e karşı
33 oyla verildiği yolundaki itirazı ise, o birle
şimde çoğunluk bulunmadığına 'dair bir iti
razı ise bunun o birleş-mdc 5 arkadaşın ayağa
•kallkarak yapması gcırcıkirdl.
İçtüzüğümüzün 133 ncü 'maddesin e göre,
bu nevi kararların 2/3 çoğunlukla verilmesi
İâzımgcldiği y dundaki mütalâası ise, sözü gcçen 133 ncü, madde anedk bakanların sorum
luluğu ve milictvc'kdlıe:0nin 'ithamı, yani yasa
ma dokunulmazlıklarının kaldırılması ile ilgi
li hususlarda nazarı itibara alınır. Bunun dı
şında mevcut üyenin salt çoğunluğu ile ve işar i
oyla karar verilir.
Bu itibarla Say:n Nihat Eller'in 'talebinin
yen'den Genel Kurulda bir görüşme mevzuu
yapılırra'tfia imkân olmadığını, Başkanlığın gö
rüşü olarak arz ederim.
NİHAT DİLER (Erzurum) — Söz istiyo
rum.
BAŞKAN — Sö'z veremem. efendim. Bu
ımezuda görüşme yapılamaz diye mütalâa arz
ediyorum. Siz kalk-yorsumuz söz istiyorsunuz.
NİHAT DİLER (Erzurum) — Bajkanbk
Divanının kararı ve tutumu hakkında . söz isti
yorum.
BAŞKAN — Başkanlık Divanının tutumu
diye bir şey yoktur. Bu karar, Başkanlık Di
vanımın kararı değildir.
NİHAT DİLER (Erzurum) — Usule aykı
rıdır.
BAŞKAN — Değil efendim. Sayın Nihat
Diler, istirham cd'.y "iuxn. S a y a Nihat Eller
sizin önergenizi ve 10 Mayıs tarihli Birleşime
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ait /tutanakları inceledim. Konuyu etraflıca in
celedim.
NİHAT DİLER (Erzurum) — Usul hakkın
da söz İşiyorum.
BAŞKAN — Efendim, yok böyle bir şey.
Yok efendim, bu konuda müzakere açmıyacağ:r:ı ve size de söz vcrmlyeccğlm.
Eğer şimdi tefhim ettiğim karar sizi tat
min etmiyorsa, istirham ediyorum, tekrar Baş
kanlığa müracaat ediniz. Bu, benim şahsi gö
rüşüm ve kanaatimdir, olabilir yanlış olabili
rim. Ayrıca bir müracaat yapınız o zaman Baş
kanlık Divanımda tetkilk ederiz efendim.
NİHAT DİLER (Erzurum) — Bu haksız
bir teamül .meydana getirecektir. Benim şah
sın için değil, ileride İçtüzük hükümlerini tat
bik edecek kimseler için emsal olacaktır.
BAŞKAN — Sizin burada savunmanız alın
mış, buına rağmen ne Başkan görüşünden cay
mış, ne de Umumi Heyet ceza verilmemesi yo
lunda bir kanaat izhar etmiş. İstirham ediyo
rum daha ne yapayım. Yok ki, bunun temyizi,
tashihi 'kararı.
NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz bu bir haksızlık ola
caktır, bu haksızlığın temadisi yeni haksızlığa
sobebolacaktır.
BAŞKAN — Banim karanm, tefhim, etti
ğim karar yanlış olabilir, kabul ediyorum. Fa
kat, bunun için şimdi müzakere açılmasını usu
le uygun bulmuyorum. Bu İtibarla sizden is
tirham ediyorum, benim sözlerimi zabıttan tet
kik edersiniz, sizi tatmin etmiyen ciheti varsa,
-tekrar Başkanlığa müracaat ödersiniz, o zaman
konu Başkanlık Divanımda görüşülür.
NİHAT DİLER (Erzurum) — Yüce Mec
lise durumu arz etmek lâzım.
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz.
D. — Yerli ilâç endüstrisinin sosyal, sağlık
ve ekonomik cephelerini bütün ayrmtılariyle ay
dınlatmak ve bilgi edinmek üzere kurulması ka
bul edilen Meclis Araştırma Komisyonuna üye
seçimi. (10/13)
BAŞKAN — Efendim, bu madde ile ilgili
olarak Güvem Partisi Grup Başkanvökili tara
fımdan verilmiş bir önerge vardır okutuyo
rum.
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Millet Meclisi Yükseik Başkanlığına
Millet Me-clisi Genel Kurulunun bugünkü
gündemimin Başkanlık Divanı sunuşlarının
1 nci maddesinde yer »alan «Yerli ilâç endüstri
sinin sosyal, sağlık ve 'ekonomik cephelerini
bütün ayrmtılariyle aydınlatmak ve bilgi edin
mek üzere kurulması kabul edilen Meclis Araş
tırma Komisyonuna üye seçimi» nln grupumuzun kuvvet oranına göre, grupumuza bu ko
misyonda düımesi gereken üye sayısının yük
sek mabamınızca tarafımıza bildlirilmesini ve
grupumuzun adayının tesıbitiln'e kadar yapılma
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sını yükseik tensiplerinize derin saygılarımla
,arz ederim.
Güven Partisi Meclis
Grup Başkanvcıkili
İstanbul
Coşkun Kırca
BAŞKAN — Güven Partisinin talebi, Baş
kanlık Divanınca yerine getirilecektir. Bu iti
barla gündemin bininci maddesinde yer almış
olan seçimier de tehir edilecektir.
Şimdi, bir saat içinde görüşeceğimiz ka
nun tasarı veya tekliflerine geçiyoruz.

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
i . — CumhuıHyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı
Uzunhasanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali
Demir'in, 5965 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Millî Eğitim Ko
misyonu raporu (2/349) (S. Sayısı : 176) (1)
BAŞKAN — Sayın Hükümet ve komisyo
nun lütfen yerini almalarını rica ediyorum.
Efendim, teklifin tümü üzerindeki görüşme
ler, kabul buyurduğunuz (kifayet ıcınengesiyle
bJtaıişıÜi. Maddelere geçileceği sırada Sayın 11yas Kılıç'in aynı konuda başka bir kanun ta
sarısı veya teklifinin komisyonda olduğunu
söylemesi üzerine, komisyon mehili istemişti.
Bu hususta açıklamada bulunacak mısınız, ko
misyon ?
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
SABRI ÖZCAN SAN (Gümüşane) — Evet efen
dim.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
SABRI ÖZCAN SAN (Gümüşane) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri;.Yüce Meclisin lütfet
tiği mehil içerisinde, koımiisyinumuz ilki kanun
telklifini karşılaştırdı, bâzı maddeleri birbiri
ne uygun, arma mahiyeti itibariyle ikisini bir
birinden farklı gördü. Sayın llyas Kılıç Beye
fendinin bahse konu ettiği kanun teklifi, bir
okul kuruluşu kanun teklifidir, kadın ve
er/kek meslek öğro'men okulları açılması için
kanun teklifidir. Halbuki, önlümüzde müzake
resini yaptığımız kanun tekliÜi, gezici köy kuru
(1) 176 S. Sayılı basmayazı 102 nci Birleşim
tutanağı sonundadır.

öğretmenlerinin bir süre de şehirlerdeki okullar
da öğretmenlik yapmalarını öngören kanun
teklifidir. Binaenaleyh, bu kanun teklifi aynı
zamanda daha evvel Yüie Meclislerde müzake
resi yapılmış, Anayasanın 92 nci maddesindeki
esaslar tam teşekkül etmediği için, 93 ncü ım>adde gereğince Cumuhurbaşkanlığı
tarafından
iade edilmiştir. Esasen müzakeresi de blömek
üzere olduğu için devamını komisyon istirham
ekmektedir. Mâruzâtım bu kadardır.
BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oyunu
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenle1/... Kabul edilmiştir.
İvedilik teklifini oyuunza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenılıer... Kabul edil
mişti/.
YUSUF ZİYA BAHADINLI (Yozgat) — Söz
istiyorum.
BAŞKAN — Ne hakkında efendim.
YUSUF ZİYA. BAHADINLI (Yozgat) — Bi
rinci madde üzerinde.
BAŞKAN — Yazacağım efendim, yazacağım.
Efendim, Sayın Yardımcı 'nın bir önergesi
var; kanunun sistematiğini değiştiriyorlar. Bu
nu maddelere geçmeden evvel okuyorum.
Yüksek Başlkanlığa
5965 sayılı Kanuna 4 ımadde ve geçici bir
madde eklenmeline dair teklifin birinci mad
desi aşağıda yazılı olduğu şekilde tasvibe su
nulmasını ve diğer maddelerin de ek madde
1, 2, 3, ve 4 olarak, geçici .maddenin de geçici
ek madde olarak >oylanım.asım, yürürlük madde
lerinin de 2 ve 3 olarak düzeltilmesini arz ve
teklif ederim.
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Madde 1. — 5965 sayılı Kanuna 4 madde ve
bir gemici madde eklenmiştir.
İstanbul
Prof Dr. Mehmet Yardımcı
BAŞKAN — Efendim, bu önerge üzerinde
söz 'istiyen var mı? Maddelerin sırası, numarası
değişiyor, bunu telklif ediyorlar. Oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyvMİer... Ka
bul edilmiştir.
Şimdi birinci maddeye elk birinci ımadde
oluyor. Okutuyorum efendim, maddeyi.
5965 sayılı Kanuna 4 madde ve 1 geçici madde
eklenmesine dair kanun teklifi
Madde 1. — 5965 sayılı Kanuna 4 madde ve
1 geçici mııadde eklenmiştir.
Ek ımadde 1. — Gezici kadın ve erkek kursu
öğretmenlerinden, en az 7 yıl .'başarı ile hizmet
etmiş ve 35 yaşını doldurmamış sanat 'enstitüle
ri mezunları arasında ihtiyaca göre açılacak im
tihanları kazananlar, iki yıl süreli kadın veya
erkek ımeslek, öğretmen oikullarmı bitirdikten
sonra, akşam sanat oikulları ile ibu seviyedeki
teknik eğitim kurumları atölyelerimde görevlen
dirilirler.
BAŞKAN — Sayın Yusuf Ziya Bahadırdı,
siz bu madde üzerinde mi söz istiyorsunuz?
YUSUF ZÎYA BAIIADINLI (Yozgat) —
Evet 'efendim.
BAŞKAN — Sayın Kılıç,
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Vazgeçtim.
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Diğer söz alanlar
sıra ile Sayın Hasan Ünlü, Sayın Alhımiet Şener,
Sayın Abdülbâri Akdoğan'dır.
Buyurun Sayın Bahadmlı.
YUSUF ZİYA BAIIADINLI (Yozgat) —
Sayın Başkan, sayın (milletvekilleri;
T'ÜTİkiycIdie «Halîk eğitimi» denince ilik akıla
gelen «Geızici kurıslıar ve küre öğrcitımicnilıeri»
olur. Bugün bini ıgecımiyon kadınlı, erkekli öğrotrmen hallkıımızıa birltıalkıim el hünerleri, el sa
natla ru öğrıötmıekjteldir. Halikın eıkıonıoımik gü
düne güç IkaitmaJk durvuımunıdaıdır. Tüılkiye'de
ilikolkulldan ünıivıensıiltıoıye ıdeik 5 milyon öğrenöly*
120 bin öğretmen oıkultımaıktaıdır. Oysa bini geeımiıyen gezici 'kurls öğrıcıtmıcni 20 milyonun tekriilk eğitimiyle karşı kıarişıyaıdır. Ve bunlar, .köy
lere giden fc\k halik cğiltikndilerıiidir. Tıürlıü gik
Mülklerle karşı .karışııyaidırliar. Buna karşılık elle
ilime ayda 400 lira geçmez. Köylere gidenler
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Köy İşleri Balkanlı gına, ''kasabalara
gidenler
Millî Eğitim Balkanlığma bağlıdırlar. Elimizdeki
kamun telklif ime göre dic köy İcrdeıbilcr köylıerde, kaisaıbıadalklllcr kaıs:aib:alaılda eın az 7 yıl çaılış-'
tıkltan sonra sınavı kaızıamdığı taıkdinde şıehirlo.rıe .gclirme olanağına Ikaıvuışıacaıktır. Ama büyük
çoğunluk cimürlerinin somunaca köylerde çalışaaalktır.
Gicrçıclkitıcn büyük güçlükler,
fedakârlıklar
ve sorumluluklar içimde çalışan bu kurs öğretmiöndıenirii düşümmıeık, omlara güe vci'im'clk, onları
hlrtakıım ıteıme'l halklardan, ydk-ıum bırak'mıanıak
zoru ndayız.
iBir öncü, bir halk klavuzu olan bü öğr-etımcnleni belli bir yende 7 yıl kalmaya z/onlaanak
uımuıt kırıcı bir dunulmıdur vicrecıelkltiir.
Hclıe baıyan öğrieıtımenlerliın durumu ayrı bir
öncırn taşıımıalkltadı r. 18 ilâ 20 yaşıl arında olan bu
genç, kızlar önce 8 .ayılık bir kuns gürdülklten sıonra köy köy doiaışımalklta, köy kuzlarına birıtaikıım
el hünerleri öğretmeye çalıışımıak!laldırlar.
Bu
genç öğncılnvcnıkmc ilerisi için bir uımuıt .verımediıkçe çalışmalarını teşvik odeınToyiz. Onları,
•snlsyal, biırioıysel yanla fiyle düışünımieik zorumda yız.
1938 yılımdan beri kay gezici kursları de
vanı otmelktocıdir. Buna rağmen bugün halen 400
İcadın .450 erlkelk kurls öğretmeni vardır. Bu sa
yının azlığının nedenleri üzıerinde dıımnalk zo
rundayız.
Bu balkıımlardaın 7 yılı 5 yıla indıirımenıin ya
rarlı olacağı kami'sındıayum. Aslımda 5 yıl dolar
dolimaız bütün kuns öğretmenlerinin mesleik
okullarıma gelmeleri maıdldclten mümlkün de
lildir. Dıeğiiıl 5 yıl, 7 yıl 10 ilâ 15 yıl çalıştık
tan sıomrıa gelmıeıljerıi belki ancalk mümkün ola
caktır.
Aynıca fkuris öğretmenlerinin 2 yıllık öğre
nim verıen öğretimimi clkülarmida dileıdilkleri za:nan okuyalbilmeleri için yaş sınırının kalıdı.rı'1.ıaısı gerıelklildlr.
Bugün .'badın mıeısı]lo!k öğnetımen olkulunıdıa 127
'ğrionci olkuımıakta ve 40 a yalçını 35 yaşın üweinıde bulunımakaıdır. Bu olkuldalki uygulama,
i'özl'eımi. ve tecrübesi fazla olan bu öğrıe ne ilerin
jalıa fazla başarılı olduklarını geısticrımişltir.
Hem inısanları, tıcımel haklardan olan öğrenııe, sorumluluklar yüklenme, yükselimle, yer de
riştirme gıilbıi durumlardan mahrum ctıınelk hak
kına sahip değiliz.
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7 yulm 5 o kildir ilim esi, yaş sınırının kaldı
rılması, -köylene çok saıyııcla gezici 'kum öğrıet/nıeninlin gitımıeisine yol açacak ve buınlıann daha
verimli çalışımalarunı sağlıyacıaktır. Bu konuda
bir de önerge verıiıyuruım. Önıengıcımin dikkate alı
nacağını umar, saygılar sunanım.
BAŞKAN — Soıym Hasan Ünlü.
HASAN ÜNLÜ (Tünedi) — Sayın Balkan,
ımjuihtercım arkadaş'lamm huzurunuza gıeıtirilimiş
bulunan kanun teklifinin bininci m'aıdldcısikııde;
giazioi .kaıdııı ve erkek kursu öğneitımcn İlklerin dıa
on az yeıdii yıl başarı ilıe hiaırnct eibmiş ve 35 ya
şını doMunmıaımış sanaıt emsltllbüleri «ueKunları
anasından, ilhltiya'ca göne, açılacak iıaııtibanları
kazananlar, ilki yıl süneli 'kadın veya eılkek m'esİdk öğrieitımen okullarımı biltindiklben sıonna, akş'aım sıanat okulları ile bu sovüyeıdelki tıclknik eğdtliım kurumlan ateliyeılerümde, görevi emdirilirler,
(dliyor.
Aziz arkadaşlarım, buradaki 7 yıl hizımet
fazladır. Verirmiş bulunduğum takrir ilı« 7 yılın
5 yıla imdirıilımıeısüııi, aynı zamanda bu 5 yılın 3
yılının fiillleıı 'köylde va/Jil'e göıimıLiş olmasını uy
gun görüyorum. Teklifimin gerekçcisılrııi şl'ımıli
açıkihyo.ru/m.
7 yıl hizırnet göndüikten sonra bir öğr'eıbıtııon
imıtd'hana, yani açılacak bu imtdıbana kolay ko
lay gelip giremez. Yaşlılık dunumu, evlilik du
rumu ve diğıer selbepkr mânli olabilir. Bu selbep'lle bizim asıl .malksıadıımız -köye doğru' hizımıet
götünmek olduğuma göre ve bu ıköye de öğnetımieni göntdıerip bizimet göndürmıcyi tcımln eıtımcık
o'kluuğna göne 5 yıla karar v'eıımck sunotlıylc
5 yıl hizmet gören bir öğrctımenin imitüıhana
g-hiaııeısliııli uygun göıldıüğiilmıüz talkıdindıe dıallm iyi
olacaktır. 5 yıl hizımet gönen b-ir öğicfımie'iı bu
İmtlilbana girebilir, mnvaiffak olanlara böyle bir
iımkân sağlamı a yoluna gütmüş olabiliriz.
Diğer bir huısuıs, bunaıda goziel kurslanda
vazife görenlerin yeıdi yıl hiız.mıct görıdüktıen sıorına açılacak imtihanlara glirımıek durumuı var.
Bugün öğrıeıtınıenlerliıı, yani saaıalt «kulu mezunu
olan Ikimıseılenin, bu kuriaılara tâyini yöminıdieın
şjöyle bir usul takilbıeldilmıdkteldir. Öğricltımemlcr
ımezun olur oılmıaız kurla ile bir kılsunı Millî Eği
ttim Vıdkâleti -hizun-dtünıe, bir şısımı da Köy İşleri
Bakanlığı hizimıeltıiri'e venilii'. Millî Eği'ltiim Ve
kâleti hizımeitine giıımiş buılunıan öğrctmıeudene
'i'lçiöliende vcıyabut illende mevcut bulunan kurs
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la nda vazife göndünülüiyor. Köy İşleri Bakanlığı
ıhjizımeltinıe giinmiiş bulunan öğrctınüenler ma de
vamlı olarak 'hay kııralıanıınidıa hizımet vcr.eeıekler. Simidi, aynı clkulldıan mezun olan öğrenciılcr, yani öğretmenler böylece idarenin hatalı
ıbif işlemi nelticcısinldıe haksızlığa ve aida'leıbsdızliğe
uğnaımış bulunuyorlar. Şöyle kli, devamlı
şekilde ıköylde hizımet gönmıüş bu'kınıam bir öğrıatımen evlilik dolayıısıiyle eşi şahinde bulıunımuş
lo'lis'a daihi şjelhine tâyin edilmiyor. Hastalığı &Qıbeibiıyle doktor bir şahinde vazife görımeislJni uy
gun göndüğıü halde yine tâyin «dirilmiyor. Hal
buki öbür taraftarı mleımurlarla ilgili bulunan,
•bugünkü statü ve kanunlara göne 'CvliTık, aıynı
zjaımanda hastailık dunıumları hıalinlde, öğrictıııen
ide bir ımcımur okluğuna göne, taviiıye eıdlllen
yene nalklinin yapıkrıaısı şart ve zarurildiir.
•Cfeçen Baı/jarltleisıi gjüınü bu toünsiklıe Adalet
Parltiiü bir arkıaldaşıimıız bu hu'susu oritaya koy
du. Fakaıt şöyle bir çare bullunımaısı yokıına gîıM
Halk Eğıütiiım meıklctzinin Millî Eğitimi Balkanlığına 'tekrar bir karıaruaime ile a'lınmaısı yolunıikı
bir idıdıia onta-y.a altltı. Bıen bu iddıianm yanlış
•::ılif.luğunu, şu .miiısalılıe o ilbaya koyabilirim: Köy
hizımiciti okluğuna göne ş/üpheaiz Ha.llk Eğkiaı
Merkezli de bu hiızımelt'le meşgu1!
okluğundan
Köy İşleri Bakanlığına bağlı olması lâzirıgelir.
Ama, Millî TOğlitiım Bakanlığınla bağlanmadan,
ilci vekâlet anasında bir taıl'iirnaıtnıaımc ile köyde
vazif'e gönen kuıy öğrıeltımıeııi zamanı gıeklikç'C,
'bu gibi dunumılar onbaıya çı'lcitığı tekidinde, Millî
Eğıiıtimı Balkanlığına nakli ve Millî Eğit'im Bakanbğnnıda vazif'e gönen, sekinde vazife gören
kurs öğrıeltımıeni'niın de köyde vaı^iifıe gönme
dunumunu
ortaya koynıalk
lâzımıdır. Şe
hirde vazife gönen kura öğretmenindin kurs
la alâkası keısi'liyor. Köyde vaıziıfe gönen bir
kurs öğneıtım.eniıniın dıe şelhir hayaltıma inıbilbak et
ti tülemiyor. İşte bu hajtaları onbaldan kaklınmıak
liçin, verımıiş bukm'duğuım önerge ile bu beş yıl
lık mıüddeıtin üç yılını bilıfl'iJİ köyde hizmet gör
müş olmak ve en aşağı 5 yılı doklurımak kajyldı
ve şartiıyle imitilbana alınması lâızımdır şick'linide
bir önerge vermişimdir.
Diğer bir bulsuls; açılacak iımltihıanida, eğer
dleımin bahısiottiğiım niıahzurlar oıltadan kal'dırılımazısa o zaaııan şöhinddki kura öğnotımeni ile,
köydeki öğretmıen de bu itiLtihana ğinmiş olacaiktır. Ama şöhlrdeki kııns öğrıeıtımend dıevamh
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'hizmet venmiş olan bu sanat enotlıtüısü masu
nu öğretmen arkadaşlara bir imtihan
haıkkı
daha tanınışın. Şimdi eğer ben 35 yaşını dol
durmuş olan sanat enstitüsü mezunu öğretmen
arkadaşlara da asgarî bir sene imtihana tabi
tuıtularalk açılacak iki senelik kurslara tabi tu
tulmalarını öngörtü^' maihi.yet.te bir değişiklik
önergesini barıkanAığa takdim edeceğim. Eğer
Heyeti Uırnrjmiyeıiiz decıtoklerse binlerce sanat
encCitürjli mezunu ve emekleri geçmiş olan bu
değerli teknik arkadaşlarımıza hizmet etmiş
•oluruz.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Sayın Fakrı Uğr-acızoğlu, bu
yurun.
FAHRÎ UĞRAS1ZOĞLU (Uşdk) — Saym
Radikan, muhterem arkadaşlarım, benden evvel
'konuşan arkadaşlarım bu kanunun cık birinci
'maddesinde yer alan yodi yıllık müddetin beş
yıla indirilmesi noktasında
fikirlerini boyan
ettiler. Esasında önceleri Millî Eğitim Bakan
lığında ve halen Köy İlleri BrJkanlığı emrin
de hirr.no!; gören ıgezici kadın ve e:kok kursla
rı, köylerimizde fyadm ve erkekleri eğitmek ve
ıkendilerine lüzumlu pratik bllıgi ve becerileri
kazandı: maık amacını güder. Bu hizmeti görebiLmcık iyin kuralar, genellikle bir yıl veya ilki
yı;l bir köyde çalışır, sonra değişirler başka
ıköylere geçerler. Bu kursların ihdas edilme
sinin asıl maksadı köyl erimize bir takım el sa
natlarının, el maharetlerini g^tünmıoktir, köy
lümüzü y:tbtirmıj:iktir. Lu bakımdan, kurala
rın ©300 ihdası dçmok ki, bir köyde bir hizme
tti hedef tut'maıktjadır. Bu hbmoti hedef tut
mak için şüphesiz, kura öğretmelilerinin bolü
sürelerde köylerde kalmasında lüzum ve za
ruret vardır. Eğer bu kanunu
getirmekten
.maksat kurslarda çalışan, görevli bulunan ka
dın ve erkek öğretmenlere yeni bir takım tah
sil imkânları veya bunun yanında diğer okul
larda, şehir okullarında
görevlendinmeyi ka
nun hedef tutmuş olsaydı, bu arkadaşlarımızın
görüşlerine iltifat etim ok mümkün
olabilirdi.
Esasında hizmet, köyde köylüye bir takım bil
gi ve beceriler kazandırmayı, köylüye fayda
lı olmayı hedef güder. Binaenaleyh, bir öğeetmenln köyde yedi yıl veya beş yıl kalması bu
hizmeti lâyılkiyle görmesine sobep olmaz ka
naatindeyim. ilkokul öğretmenliklerinde on yıl
ıköyde hizmet gömmüş olanlara, şehir okulların
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da sıraya girmek üzere öncelik tanınır. Ve bu
tabiî bir haktır. Kanunda en az yedi yıl hizmet
görmüş olmayı, teklif sahibi öngörmüştür ve
bu teklif yerindedir. Hattâ bu arkadaşlarımı
zın, mağdur olmamak şartiyle hak ve menfa
atlerinin korunmasını teinin maksadiylc, bu hiz
met bcLki dana fazla olabilir, amma bunun faz
lasını biçmek haksızlık olur. Binaenaleyh, 5
yıllık müddet, azdır, kanunda yazıldığı gibi 7
yıl olaraik kalmasında her bakımdan fayda var
dır. Kaldı ki, kabiliyetli öğretmenler bu müd
deti doldurur doldurmaz imtihanları
kazanmr.ık sureciyle kadın ve erkek meskık öğretmen
okullarına girmek imkânına saıhlp olacaklarıdır.
Ancak kanunda yer almış bulunan 30 - 33 yaş
kaydının 40 yaşa çıkarılmasında fayda mülâ
haza etmekteyim. Bu takdiıde öğretmenler le
hine bir imkân sağlanmış olur ve asıl önemli
husus da bu imtihanları kazanmış olan öğret
meni erin e:ikok sanat enstitüleri atölye öğret
menliklerinde göre vlendiril'meLerini mümkün
kılmak lâzımdır. Bu husufta bendeniz gerek
yaş kaydının 43 a çılkarılması ve gerekse atöl
ye öğretmenliklerinde göc evlendir ilmeleri ba
kımından iki önerge takdim etmiş bulunuyo
rum. İltifat buyurursanız hem meslekin, hem
öğretmenlerin hem de kamu hbmotlorinin fayd-asına olacaktır.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Saym
buyurun.

Hasan Lâtif Sarıyüce,

HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Çorum) —
Muhterem Balkan, muhterem
millatvcıkilleri,
gezici köy kursu öğ re tanenleri gerçekten köyloıdc çak önemli hizmetler ifa etmektedirler.
Malûm, köy şartları içinde ilk okulu bitiren
öğrenciler dahi okuldan aldığı feyzi, okuldan
edindiği kültürü zaman geçtikçe yozlarınmak
suretiyle tamamen faydasız hale getirmekte ve
böylelikle de ilköğretim faaliyetlerinden bekle
diğimiz neticeler hâsıl cılnv.ınaıktadır.
Bunun
için köy kuraları ilköğretimin
üzerinde ger
çekten faydalı ve m emi «ket için de çok lüzum
lu fjnkjlyjnları olan faaliyetleridir. Yalnız köy
kursları çeşit itibariyle
münhasır sahalarda
kalmaktadır, ileride temenni clunur ki, bilhas
sa ekonomik alanda, bllhaosa tarım alanında
daha geniş sakalara yaymak suretiyle bu kurs
ların çeşiöleri ve sayıları çoğalsın. Mevzuu-
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muz bu olmadığı için şimdi bunun
üzerinde
CaKİfe duracak değilim.
Bu kanunla uzun zamandan beri köylerde
hizmet eden gezlej kursu kadın ve erkek öğret
menlerine şehirlere de gelebilmek imkânı veril
mek, böyle bir yol açılmak isteniyor. Ama
maalesef;' kanun, getirdiği hükümler itibariyle
yetersizdir ve derde deva olacak çapta, nite
likte değildir.
Demir burada beyanda bulunan kıymetli
bir arkadaşımız bu öğretmenlerin asıl vazifesi
nin köyde geçmesi gerektiği ve köyde çalıştık
ları takdirde faydalı olacakları hususunda gö
rüşlerini ifade etti;'er.Gerçek budur, ama bu
öğretmenlerin de uzun zamandan beri köyde
çalışmış olmaları sonunda uğradıkları maddi
ve mânevi zararlar sayısızdır. Çünkü bunlar
çoluk - çocuk sahibidir, çoluk çocuklarını, ev
lâtlarını okutmak, yüksek tahsile göndermek
durumundadırlar. Çünkü bunlar, memur olduk
ları için çocuklarını ancak okutmak, tahsil sa
hi!)! kılmak suretiyle bir istikbale kavuştnrabilirler. Ama malûm, bugün Türkiye'nin okuma
imkânları birtakım büyük şehirlerde toplan
mıştır. Eğer Avrupa'da olsak bunları bir köy
de bırakmakta, meselâ Almanya'da bu kurs
öğretmenlerini uzun zaman bir köyde tutmak
ta hiçbir beis yoktur. Fakat Türkiye öyle de
ğildir. Bir kere, geçinme imkânları bakımın
dan sıkıntı içinde oldukları gibi, bu öğretmen
ler, öbür taraftan çocuklarının istikballeri ba
kımından. da büyük sıkıntı içindedirler. Bu
kanun bu sıkıntıyı maalesef gidercıniyeeektir,
bir kere 7 yıl çalışacaktır, ondan sonra imti
hana girecektir, onckuı sonra da iki yıl tahsil
gördükten sonra, lütfen bir kasaba merkezin
deki. veya ilçe merkezindeki bir akşam sanat
enstitüsüne atelye hocası olarak, öğretmen ola
rak gelebilecek, yani muayyen bir tahsilden
sonra. Zaten Türkiye'de akşam sanat ensti
tülerinin bilhassa erkeklerin çalıştıkları ak
şam sanat okullarının sayısı çok mahdudtur.
Bu öğretmenlerin sayısı 10 binin üzerinde ol
duğuna göre, erkek ve kadın kurs öğretmenle
rinin sayısı .10 binin üzerinde olduğuna göre,
her sene aşağı - yukarı 100 - 150 kişiye belkide
şehire gitmek imkânı hâsıl olacak, diğerleri yine
yerinde sayacaktır. İmtihanla bunun yolunu
kısıtlamak suretiyle birçok öğretmenlerimiz
ömürlerinin sonuna kadar köyde kalmak su-
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retiyle belki de hislerden beklediği, kendileri
için kurtuluş çaresi olan imkânları hiçbir za
man bulamıyacaklardır. Bu kanun çok daha
"t'-aflı şekilde düşünülmeliydi ve bu öğretmen
lerimizin derdine deva olacak bâzı esaslar; ge
tirmeliydi. BJr öğretmenin mutlaka köyden
şehire 'gelmeside icabetmez. Ama, bu öğretme
nin, ömrünün sonuna kadar köyde kalması
kararlaştırılmış olan bir öğretmenin çocukla
rının okutulması için Devlet herhalde kendi
lerine birtakım imkânlar vermeliydi
ve bu
kanun esasları vaz'etmeliydi. Uzun zamandan
beri köyde kalacak bir öğretmene Devlet yi
ne de maddi elini uzatmalı ve ona da diğer öğ
retmenlerden farklı olarak birtakım ödenek
imkânları vermeliydi.
AHMIST ŞEVKET BOHÇA
— Madde ile ilgili konuş.

(Kastamonu)

HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Devamla) —
Madde ile ilgili konuşuyorum, madde budur
hocam. Madde ile ilgili konuşuyorum. Eğer
maddeyi okumadıysanız lütfen okuyunuz, mad
denin içerisinde olduğunu göreceksiniz. Bu ka
nun. bu haliyle kanunlaşacağa benzemektedir.
Onun için kanunu yenibaştan değiştinecek bir
lakım değiştirge önergelerini, benim düşündü
ğüm şekilde vermeye fırsat
bulamıyacağız,
ama hiç. olmazsa şuradaki 7 yıllık kaydın da
ha az bir seneye indirilmesi ve bu yolda veri
lecek önergelerin 'muhterem arkadaşlarımızca
da desteklenmesi çok yerinde olacaktır. Çün
kü bu 7 yıl, aslında bir tahsil imkânıdır, yani
aslında bir tahsil imkânıdır, yani şehire ge
liş imkân değildir. 7 yıl bekleteceksin, mek
tepten. çıkmış, köylerde kurs körmüş, burada
arkadaşlarımız izah etliler, okumak aşkı tah
sil aşkı belki de sönmüş olan bu arkadaşlara
tekrar bir imtihan hakkı vermek, bir nevi lü
zumsuz imkân gibi görünmektedir. Onun için,
bu 7 yıl kaydının mutlaka buradan kaldırılma
sı, o5 yaş kaydının da herhalde 40 yaşma çı
karılması çok yerinde olacaktır.
Hepinizi hürmetle selâmlarım.
BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi
vardır. Komisyon, adına söz istiyor musunuz1?
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
BAHRİ ÖZCAN SAN (Gümüşane) İstiyorum
efendim.
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Baş
kanlık kürsüsünden müşahede ettiğim bir hu
susu, tamamen müsamahanıza güvenerek arz
edeceğim.
4 maddelik bir kanunu görüşüyoruz. Konu
şan bütün arkadaşlar bu kanunun lüzumunu
ve faydası üzerinde ısrar eliyorlar, biran evvel
çıkması lâzımdır, diyrolar. Söz almıyan arka
daşların da aynı kanaati beslediğinden emi
nim. Ama ne eare ki, üç birleşimdir bu kanunu
bitiremiyoruz. Tabiî sayın üyelerin söz hakları
daima mahfuz ve mukaddestir. Asla aklınıza
biır şey gelmesin. Ama biraz Başkanlık Divanına
yardımcı olmanızı çok istirham edeceğim, şu bir
saat içinde bunu bitirebiliriz.
Buyurun sayın sözcü.
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
SABRİ ÖZCAN SAN (Gümüşane) — Efendim,
bu kanunun maksadı köye hizmettir, köylüye
hizmettir, köyün, köylünün kalkınmasını temin
maksadiyle tedvin edilmiştir. Bu öğretmenler
köyde hizmet maksadiyle vazife almışlardır.
Bütün hizmet hayatları köyde geçmek üzere,
köyde geçmek şartiyle vazifeye alınmışlardır.
Şimdi biz, bütün hayatlarını köyde geçiren bu
kadirşinas, fedakâr insanlara biraz daha iyi
imkân temin etmek maksadiyle, çocuklarının
tahsilini temin etmek maksadiyle yeni bir
imkân hazırladık. Bu imkân da 7 sene köylerde
hizmet gördükten sonra bir imtihan geçirecek,
iki yıllık bir okuldan, sonra da şehir sanat ens
titülerinde, sanat okullarında hizmet görecek
lerdir. Şimdi biz bu yedi yılı beş yıla indirirsek bir defa hizmet aksıyacak, asıl anagaye
zarar görecek bundan, sonra, köyden bu iki.
yıllık okullara akın olacak, hizmet iyi karşılaııamıyacaktır. Binaenaleyh, biz komisyon ola
rak beş yıla katılmıyoruz, bir.
İkincisi, bir arkadaşımız 35 yaş kaydının
40 a çıkarılmasını ifade buyurdular. Şimdi bu
rada kanunun neşri tarihinden sonra beş yıl,
35 yaş kaydı bahis konusu değildir. Binaenaleyh,
her hangi bir yaşta kendisine güvenen, imkâ
nını buna göre hazırlıyan her hangi bir gezici
köy kurs ökretmeni imtihana girebilir, bir, iki
sene okuyabilir. Beş sene geçtikten sonra 35
yaş kaydı bahis konusudur. Mâruzâtım bu ka
dardır, saygılarımla.

18 . 5 . 1967

O :1

BAŞKAN — Son söz olarak Sayın Muslihiddin Gürer, buyurun.
MUSLİIİİDDİN GÜBıER (Sakarya) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; Sayın
Başkanın haklı olarak sözlerinden mülhem ola
rak sözlerimi 3 - 5 cümle içinde hulâsa etmek
istiyorum.
Muhterem arkadaşlrım, geçici 1 nci madde
hakikaten halk eğitiminde büyük vazifesi bu
lunan ve bugün gezici kurs öğretmelerinin öğ
retici rolünü saymakla bitmiıyecek kadar faz
la olduğu bir 'gerçektir. Yalnız, burada benden
evvel konuşmuş olan bütün, arkadaşlarım bu
sürelerin daha da kısaltılmasını ve bu şekildeki kurs öğretmenlerine birtakım imkânlar sağ
lanmasından bahsettiler.
Muhterem arkadaşlar, bu kanun esasen köy
de hizmet verecek olan insanlara bir hak bah
şeden ve onların çocuklarının okumasını, keza
kendilerinim içtimai yönlerden şehirlere git
mesini sağlıyacak, onlara birtakım avantajlar
sağhyacak bir kanundur. Binaenaleyh, işi köy
de hizmet veren insanların menfaatleri yönün
den mütalâa ettiğimiz takdirde, ileri bir ka
nundur. Binaenaleyh, hakiki hizmeti köyde ve
recek olan biır gezici kurs öğretmeninin,, «kaıranuu geçici 1 nci maddesinde belirtilen yedi yıl
lık müddet yerindedir. Ve bu maddenin tedvi
ninde 35 yaşın da nazarı itibara alınmış olma
sını şahsan doğru görmekteyim. Sebebine ge
lince; geçici madde esasen şu anda 35 yaşında
olan gezici kurs öğretmenlerine, beş sene gibi,
bu kanundan istifade etmek hakkı da tanınmış
tır ki, benden evvel konuşan ve 40 yaşma çı
kartalım diyen arkadaşların olsun keza 35 ya
şında olup da buna imtihan tanıyalım diyen ar
kadaşların olsun kanunun geçici maddesi bu
hususu sarahaten göstermektedir. 35 yaş kâfi
bulunmaktadır. Onun için maddenin olduğu şe
kilde kabulünde, hakikaten köylünün hizmetin
de bulunan ve gittiğimiz yerlerde gittikleri
yerlerde halk eğitiminde büyük medeniyet
gösterdikleri sabit olan bu insanlara, bu şekilde
maddenin tedvininde büyük faydalar olacak
tır. Maddenin aynen kabul edilmesini huzuru
nuzda istirham ediyorum.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Yeterlik önergelerini
rum.

— 253 -

okutuyo

M. Meclisi

B : 104

Yüksek Başkanlığa
Konu aydınlanmıştır.
J nci ek maddenin yeterliğini arz ve teklif
ederim.
Uşak
Fahri Uğrasızoğlıı
Sayın Başkanlığa
Konu aydınlanmıştır. Müzakerenin yeterli
ğinin oylanmasını arz ederim.
Ankara
Kemal Bağcıoğlu
BAŞKAN — Yeterliği oyunuza sunuyorum...
Kabul edenler... Ftmiyenler... Kabul edilmiştir.
J nci madde ile ilgili verilen tadil önerge
lerini okutuyorum.
Meclis Başkanlığına
51)05 sayılı Kanuna 4 madde ve 1 geçici mad
de eklenmesine dair kanun teklifinin birinci
maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini
arz ve teklif ederim.
10k madde 1. — (îezici kadın ve erkek kurs
öğretmenliklerinde (o yıl köylerde olmak üze
re) en az 5 yıl başariyle hizmet etmiş sanat ens
titüleri mezunları arasında ihtiyaca göre açı
lacak sınavları kazananlar, 2 yıl süreli kadın
ya da erkek meslek okullarını bitirdikten son
ra, aksanı sanat okullariyle bu seviyedeki tek
nik' eğitim kurumlan atölyelerinde görevlen
dirilirler.
Yozgat
Yusuf Ziya Bahadınlı
Millet Meclisi Başkanlığına
5965 sayılı Kanuna 4 madde ve 1 geçici mad
de eklenmesine dair kanun teklifi 1 nci madde
sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve
teklif ediyoruz.
Samsun
İl yas Kılıç

Tunceli
Hasan Ünlü

Madde .1. — Oeziciı kadın ve erkek kursu
öğretmenliklerinde en az «'l yılı köyde geçmek
kaydı ile 5 yıl başariyle hijznıet etmiş ve 35 ya
şını doldurmamış sanat enstitüleri mezunları
arasında ihtiyaca göre açılacak imtihanları ka
zananlar, iki yıl süreli kadın veya erkek mes
lek öğretmen okullarını bitirdikten sonra, ak-
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şanı sanat okulları ile bu seviyedeki teknik eği
tim kurumları atölyelerinde görevlendirirler.
Meclis Başkanlığına
(lörüşülmekte olan 5965 sayılı Kanuna ek
lenmesi istenen birinci maddenin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ederim.
Ağrı
Abdülbâri Akdoğan
Madde 1. — (»ezici kadın ve erkek kursu
öğretmenliklerinde en az 7 yıl başarı ile hizmet et
miş ve 35 yaşını doldurmamış sanat enstitüsü
mezunları arasında ihtiyaca göre açılacak im
tihanları kazananlar ile 35 yaşın üzerinde olan
lara da bir defa imtihana tabi tutulması ne
ticesinde kazananların da iki yıl süreli kadın
veya erkek, meslek, öğretmen okullarını bitir
dikten sonra, aksanı sanat okulları ile hu sevi
yedeki teknik eğitim kurumları atölyelerinde
•görevlendirilirler.
Sayın Başkanlığa
j nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştilölmesini arz ve teklif ederim.
Madde 1. —.([ezici kadın ve erkek kurs öğ
retmenliklerinde en az 5 yıl başarı ile hizmet et
miş sanat enstitüleri mezunları arasında ihti
yaca göre açılacak imtihanları
kazananlar,
iki. yıl süreli kadın veya erkek meslek öğret
men okullarını bitirdikten sonra, akşam sanat
okulları ile bu seviyedeki teknik eğitim, kurum
ları atölyelerinde görevlendirilirler,
Not : Yaş haddi kaldırılmıştır.
Sakarya
Şerafettin Pakor
Yüksek. Başkanlığa
Kanunun .1 nci maddesinde «eğitim kurum
ları atölyelerinde» ifadesinden sonra «ve sanat
enstitüleri, atölye öğretmenliklerinde» ifadesinin
eklenmesini arz ve teklif ederim.
Uşak
Fahri Uğrasızoğlıı
Millet Meclisi Başkanlığına.
Birinci maddedeki «en az 7 yıl» ibaresinin,
«en az 5 yıl» seklinde değiştirilmesini arz ve
teklif ederim.
Hatay
Yahya Kan bola t
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YAHYA KANPOLAT (Hatay) — Geri alı
yorum.
BAŞKAN — Siz geri alıyorsunuz. Yahya
Kanpolat arkadaşımızın önergesi geri verilmiş
tir. Diğer önergeyi okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
Görüşülmekte olan 5965 sayılı Kanunun
birinci maddesindeki 7 "yiİni 5 yıla indirilmesi
ni oya arzını teklif ederim. Saygılar,
Trabzon
Ahmet Şener
Yüksek Başkanlığa
Ek 1 nci maddedeki 35 yaş kaydının 40 ola
rak değiştirilmesini arz ve teklif ederim.
Uşak
Fahri Uğrasızoğlu
Millet Meclisi Başkanlığına
Sıra Sayısı 176, sayfa 3, Millî Eğitim Komis
yonu değiştirisinin madde 17 nci satır sonuna
«örgün» ve «yaygın» kelimelerinin eklenmesini
ai'z ve teklif ederim.
Edirne
Türkân Seçkin
BAŞKAN — Önergeleri, aykırılıkları dere
celerine göre, tekrar okutup oylarınıza sunaca
ğım.
(Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Bahadınlı'nın önergesi tekrar okundu),
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI
MEHMET YARDIMCI (istanbul) — Katılmı
yoruz.
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oyunuza sunuyorum... Kabul edenler... Etmiycnlcr... Kabul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum.
(Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç ve Tunceli
Milletvekili Hasan Ünlü'nün önergesi tekrar
okundu),
İL YAS KILIÇ (Samsun) — Önergemi izah
için söz istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Kılıç, önergenizi izah sa
dedinde söz istiyorsunuz, lütfen kısaca izah
ediniz.
ILYAS KILIÇ (ıSamsun) — Sayın Başkan,
muhterem arkadaşlar, bir, iki dakikanızı almak
zarureti hâsıl oldu, özür dilerim peşinen.
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Sayın arkadaşlar, gezici öğretmenler biliyor
sunuz şehirde değil, köylerdedir. Binaenaleyh,
1 nci maddeye köy kaydının konulmasında fay
da vardır. Aksi takdirde, hiç köye gitmemiş olan
arkadaşlar, şehirde bâzı medeni imkânlardan ve
okuma imkânından daha fazla istifade etmek su
retiyle imtihana girecek, muvaffak
olacaktır.
Fakat bunun karşısında köyden köye gezen, oku
mak ve diğer bâzı imkânlardan malhrum olan ar
kadaşlarımızın imtihan kazanma imkânları eşit
lik bakımından kaybolacaktır. Bu mülâhazayla
önergemiz yerindedir, bilhassa köy kaydının kon
ması ve köyde bir hizmetin, prensip itibariyle
kabul edilmesi lâzımdır. Çünkü öğretmenlerin
mevcudiyeti köyde hizmeti tazammun ediyor. Bu
bakımdan, Sayın Komisyonun köy kaydının ko
nulması hususunda ısrar etmemesini ve bize yar
dımcı olmasını saygılarımla istirham ediyorum.
•#
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim?
MİLLÎ. EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI
MEHMET YARDIMCI (istanbul) — Katılmı
yoruz efendim. Çünkü zaten esasında mevzuubahscdilen bu kanunun ruhunda, prensibinde köy
öğretmenleri meselem var. Onun için katılmıyo
ruz.
BAŞKAN — Efendim, Komisyon duyduğu
nuz gerekçe ile önergeye katılmıyor, önergeyi
oyunuza sunuyorum... Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir.
Diğer önergeye geçiyoruz.
(Ağrı Milletvekili Abdüllbâri Akdoğan'm
önergesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI
MEHMET YARDIMCI (istanbul) —- Katılmı
yoruz.
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi
oyunuza sunuyorum.
Kalbıü edenler... Kabul etmiyenler... Kabul
edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum :
(Sakarya Milletvekili Şerafettin Paker'in
önergesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI
MEHMET YARDIMCI (Istan/bul) — Katılmı
yoruz.

— 255 —

M. Meclisi

B : 104

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor.
On enseyi oyunuza, sunuyorum. Kabul edenler...
Ka.bul etmiyenler... Kalbul edilmemiştir.
Diğer önergeyi tekrar okutuyorum.
(l r şak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'ımn,
<ove sanat enstitüleri atelye öğretmenliklerinde»
cümlesinin ilavesi hakkındaki önergesi tekrar
okundu.)
BAŞKAN — Komisyon katılıyor ııııı?
MtLLÎ EÖİTİM KOMİSYONU BAŞKANI
MEHMET YARDIMCI' (İstanlbul) — Katılmı
yoruz.
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmı
yor. önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul eden
ler... Kalbul etmiyenler... Kalbul edilmemiştir.
Diğer önergeyi tekrar okutuyorum.
(Tralbzon Milletvekili Ahmet Şener'in öner
gesi tekrar okundu.)
IBAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim?
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI
MEHMET YARDIMCI (İstanlbul) — Hayır.
BAŞKAN —• Komisyon katılmıyor. Önergeyi
oyunuza sunuyorum. Kaimi edenler... etmiyen
ler... Kalbul edilmedi efendim.
Diğer önergeyi okutuyorum:
(Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun
ÎÎ5 yaş hakkındaki önergesi tekrar olumdu.)
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI
MEHMET YARDIMCI (İstanlbul) - - Katılmı
yoruz.
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kaibul edilmemiştir.
•Diğer önergeyi okutuyorum :
(Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in öner
gesi tekrar okundu:)
TÜRKÂN SEÇKİN (Edirne) — Önergemi
izah için söz istiyorum.
BAŞKAN — İzah sadedimde kısaca, buyu
rum .Sayımı ıSeçikin.
TÜRKÂN SEÇKİN (Edinme) Sayın Başkam,
değerli milletvekillileri, bu kanun teklifi zayıf
bir gerekçeye dayamıyor. 12 yıl köy gezici kurs
öğretm emdiği yapmış kişilerin başarılı hizmeti
nin sonunda 6 aylık bir kuırstan sonra, meslekî
öğretimi okulu müfredatıma uygun bir imtihandam. geçmek kaydi'ylie saibi't görevlere ait akması
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giıbi sosyal sorumlara çözmek bakımlından ye
rimde. Aıtna teknik öğretmem okulu imtihanla
rını başarması nolktaa nazarı güç, olan Mır hu
sus lıdi. Bir ikısiıin öğretmenleri sabit görevle
re almak, yıpranmış olmalarımı değcrleımdirmek, müıkâfıatlaındıriıırak giıbi bir gaye güdüyor
sa, da, teknik öğretimdeki meslekî hiyerarşiyi
bozması noıktai mazaırımıı 102 nci Birleşimde
grup adına ifade eıtmiştik ve oır'ada yine Sena
to Millî Kğitim Komisyonunun görüşünde isa
bet, olduğuna değinmıiıştik. Ve, yine Senato Millî
Eğitim Komisyonu görüşü, Millet Meclisi Millî
Eğitim. Komisyonunda da bilâhara tasvip gör
müştü.
O şekil de şu idi : (J ezici kadın ve erıkek
köy kursu öğretmenliklerinde em az 7 yıl başa
rı ile hıiızmeıt etmiş ve o5 yaşımı doldurımaımış
sanat enstitüleri mezunları .arasında ihtiyaca
göre açılacak imtihanları kazananlar, ıen az
iki yıl süreli kadın vie eırıkek meslcik öğretmen
okullarını bitirdikten sonra aıkşam sanat okıılla.riyJe 'bu seviyedeki örgün ve yaygın telkuiık
öğretim kurunnlan'i at ely elerinde görevlendiri
lirler.
Bu, «örgün ve yaygın» kelimesi teknik öğre
timde geniş anlam ve mâna taşıyan terimler
mahiyetindedir. «Örlgüm eğitim» okul içi eğiti
mi, «yaygın eğitim» olkul içlinde olabileceği gibi
okul dışında da yapılabilen vıc telkniik ilerlemeyi, teiknülk gelişmeyi sağlıyacaik teknik. öğre
timim öğreinim prograımlarımda ve meslek dal
larında gelişmeyi icaıbett irecek, esasen ilk
5 Yıllık Plân. hedefleri içerisinde de öngörül
müş açıdan, «örgün» ve «yaygın» kclimelerinin
isabetli yeri vardır. Senato Millî Eğitim Ko
misyonu bunun ehemmiyeti üzerinde durmuş,
.kaibul etmiştir. Bilâhara, Millet Meclisi Millî
Eğitim Komisyonu da bunu aynen kabul etmişti.
Her nedense, bu defa, Millî Eğitim Komisyo
nu bu «örgün» ve «yaygım» kelimesini kullan
maktan imtina, etmiştir. Derler ki, eğitim
«örgün» ve «yaygın» kelimesini de kapsamak
tadır. Hayır arıkadaışlarım.
Yaygın eğitim bulgun, teknik alamda ilerle
mek istiyorsak, maması çok geniş olan bir eği
timdir. Kısa, süne içerisinde her yaşın insa
nına teknik im kanıl and aın yararlanmayı, işye
rinde, işjbaışmtda olkul içi eğitimi, yailıut okul
dışı eğitimi olarak değerlendirmekle mümkün
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olacaktır. Teknik öğretimin hedefleri de bu is
tikamettedir. Şaıyteıt, bu kelimelerin buradaki
geniş anlamlı .maniasının yerini değerlendirımiyecek olursak, teıknıilk öğretimde bir kısıtlama ya gidilmiş olur. Böyle 'bir kanun gelmişken,
kanunlar kısa süre için değil uzun süreler ih
tiyaca cevap vereciek nitelikte çıkarılmalıdır.
JİU bakımdan Türkiye'nin gerçekten kalkınıması'nı istiyorsak, tekniğe önlem veriyorsak tleiknıik
öğnetimde «örgün» ve «yaygın» kelimelerinin
anlam ve mânası 'geniştir, bu kelimelerin yvr
almasında .isabet vardır.
BAŞKAN — Sayın Seçkin, lütfen mücımelen önergenizi izah sadedinde konuşmanızı rica
edeceğim.
TÜRKÂN SEÇKİN (Devamla) — «örgüt»
dovamlılık arz eden okul içi eğitimdir. Yaş
aradığı verinedıen, birbirine dayalı okulların
öğretimidir. «Yaygın» öğretim ise her yaşın
insanına hitabeden bir öğretim sistemidir. Bu
nu geçen günkü konuşmamda belirttim. İspan
ya'da işyerlerine kadar vasıtalara bindirilmiş
o nitelikteki öğretmıenılerin işbaşı eğitimi yap
ın alsiıyle sağla milistir. («Türkiye'den bahset ve
Türkçe konuş» sesleri) Türkçe konuşuyorum.
Türkçe öğrenmeniz gereğinle inanırım.
BAŞKAN — Sayın Seçkin, esasa girmeden
önergenizi izah ediniz lütfen.
TÜRKÂN SEÇKİN (Devamla) — Efendim,
«yaygın öğretim kurumları» ınesıelâ, akşam sa
nat okulları yaygın öğretim, kız teknik olguıulaışıma enstitüleri yaygın öğretim içerisine
girer. Hattâ, Hacaibektaş'da kurulan köy kursu
öğretmemi yetiştiren bir yıil süreli okullar da
hi - ki «kurumlar» adı veriilmıekt'edir - bunlar da
«yaygın» öğretime girmektedir. Yine Ankara'
da ders âleti cinini yapan, filim, radyo, grafik,
diyapozitif hazırlıyan merkezler - ki 1962 de
açılmış bu yerler - iki öğretim şekline yer ver
in elktedir; «yaygın» ve «öngün». Binaenaleyh
gezici köy kursu öğretmenliklerinde başariyle
hizmet görmüşlerin ihtiyaca göre açılacak
sınavları da başariyle verdikten sonra iki yıllık
meslek öğretmen okulunda okuduktan sonra
hizmet al anla m gienıişlemıiş olacak. Bugün esa
sen erkek 'meslek öğnctmıeın okulu henüz açıl
mamıştır, yalnız kadın meslek öğretmen oku
lu açılmıştır. Ve açıldığından bu yana azalan
bir mezun verme durumundadır. Sebebi de,
bu kanunun getirilmiş tnuhunda yatan bu öğ
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renim süresi içıeri'sinde, bunların öğrenim sü
relerinin kıdemlerinle sayılmamış ve bu süre
içerisinde de maaş almamış olmalarıdır. 7 yıl
gibi uzun süre hizmet etmiş bir kişinin tekrar
öğrenimline devam etmesi, kıdeminden vazgeç
mesi güçlüğü kanşısrndadır. Bugün akşam kız
sanıat okulları var, adı akşamdır. Fakat öğre
nim yapar. Her yaş insanına hitaneder. Onun
için yaygın öğretimdir. Temennimiz odur ki,
bu kelime burada yer alsın ive yaygın öğretime
dalha geniş çapta imkân verilsin. Nitekim 249
aıkşam kız sanat okulu vardır. Her okula en
az 3 öğreıtmjen göreıv.londirilm'esi halinde 750 ye
yakın öğne'tm<eu istihdam etme durumu vardır.
Halbuki kız teknik öğretmen okulu kuruldu
ğundan bu yana bu yılki son sınıf öğrencileri
ni de mezun ettiği takdirde 226 mezun vere
cektir. Ancak akşam sanat okullarının 1/3 ne
cevap verilmiş olacaktır. Bütün «yaygın öğre
tim» diye nitelediğimiz akşam sanat okulları
nın! ihtiyaeının 10 yıl sonra cevaplanması müm
kün olacaktır.
BAŞKAN — Sayın Seçkin, istirham edece
ğim efendim. Kısa olmasını daha başından ih
tar ettim. Önergenizi izah edeceksiniz, bütün
maddemin esasını değil lefendim. Onun görü
şülmesi bitti.
TÜRKÂN SEÇKİN .(Devanda) — «Örgün»
ve «yaygın» kelimıclerinin ehemmiyetli üzerin
de durmak gerektiği için Sayın Başkanım, ara
ediyorum..
Erkek sanat enstitülerine dayalı akşam sa
nat. 'Okullarında ise endüstri! bölgelerinde tat
bikat vardır. Bunun dışında, aşağı - yukarı
yok gibidir. Bunlar da (A), (B), (C) kuru
gibi kurlar halinde ihtiyaca göre eğitim yap
maktadır. «Yaygın eğitim» budur. «Yaygın»
ve «örgün» kelimelerinin anlamını tanımaya ça
lışırsak faydalı olur kanaatindeyim.
Kanunumuz ileriye matuftur. Çırak, kalfa,
usta kanunlarının çıkması ile de ilişkin olacak
geniş iş sahalarında bu meslek 'dalının öğret
meni erine imkân sağlıyacaktır. Yine insan
gücünün işyerindeki eğitiminde geniş sahalar.
Binaenaieyh, teknik öğretimin elemaniaa'inı
yerleştirmesi bakımından çıkacak kanunlara
da matuf olması bakımından «örgün» ve «yay
gın» kelimıelerinin yeri vardır.
Önergeme müspet oy kullanmanızı rica, eder,
saygılar sunanım.
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BAŞKAN — Efıenjdim, komisyon önıerıgeyc
ıkatıllıyoır mu?
'MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI
MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Efendim,
.eğitim deyimce, bunların hepsini kapsaımaıktadır. Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Efendim, komisyon ömeırıgeıye
katilmıyor.
Önietfgeyiı oylarınıza sunaıyorum. Kabul >eıdenler... Kabul etmiyenler... Kabul 'ediltoem'iştıir.
Ek bir sayılı maddeyi oyumuza sunuyorum.
Kaıbul .edenler... Kabul 'etmilyenleir... Kabul edil
miştir.
Şimdi efendim, bir saatlik zamanımız dol
muştur. Yalnız bu kanunun bitimine kadar mü
zakerenin devamını listiyen bir önerge gelmiş
tir. Okutup oylıyaıcağım. Taıkdir Yüce Heye
tinizi nıdir.
B'aşfoanlığa
Halen görüşulmıelkte olan kanunun bitimi
ne kadar, bir saatlik kayıtlamaya tabi tutul
maksızın, müzaıkeremin devamını arz ve tek
lif ederiiz.
Benizli
Remzi Şenel

Toikat
Osman Saraç

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum.
Müzakereye devamı kabul buyuranlar lütfen
işaret buyursun... Kabul etmiyemler... Kaıbul
ledilmtiştir.
Şimdi, .komisyonca teklif edilen ek madde
2 den önce yenli bir ek madde 2 telklif ediliyor.
Bu husustaki önergeyi oıkutuyoımm :
Mıeıclis Başkanlığıma
5965 sayılı Kanuna 4 madde ve 1 geçi
ci madde eklenmesine daiiır kanun teklifi
ne, .aşağıdaki yazılı tleiklifimıin 2 nci madıde ola
rak kabul edilmıesini dilerim.
Ek madde 2. — İki yıl süreli kadın, ya da
erkelk meslek loukllarını bitirenlerden, en az
5 yıl akşam sanat okullarıiyle bu seviyedeki
teknik eğitim kurumları atölyelerinde çalışa
rak başarı gösterenler, birer sınav geçirdik
ten ve 6 aylık bir kurstan sonra kız, ya da 'er
kek sanat enstitülerinde öğretmenlik yapabilir
ler.
Yozgat
Yusuf Ziya Bahadınlı,
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim, böyle bir madde ilâvesine?
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI
MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Hayır.
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, Önerge
yi oyunuza sunıuyoîruım. Kabul edenler... Kabul
-etmıiy enler... Kabuıl edilmemiştir.
Ek madde 2 yi okutuyorum :
Ek madde 2. — Bu kanunun uygulanması için
gerekli yönetmelikler, Köy İşleri Bakanlığının da
fikri alınarak Millî Eğitim Bakanlığı tarafından
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı
ay içinde hazırlanır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen'L.
Sayın Kırca, buyurun.
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem.
arkadaşlarım, maddenin yazılışı zannıma göre
Anayasanın 130 ncu ıııadcsine aykırıdır. Anaya
sanın 1.30 ncu maddesi: «Bakanlıklar kendi görev
alanlarım ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin
uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı
olmamak şartiylc, yönetmelikler çıkarabilirler.»
der. Şimdi burada mevzuubahis yönetmeliğin ya
pılması vazifesi Millî Eğitini Bakanlığına veril
miş. Halbuki mevzuubahis âmme hizmeti, iki ba
kanlığın görev alanını ilgilendiriyor, Millî Eği
tim Bakanlığını ve Köy İşleri Bakanlığını. Köy
işleri Bakanlığının fikrinin alınmasından bahse
diliyor. Bu ibare umumiyetle, fikir alınması iba
resi umumiyetle istişari bir mütalâanın alınması
mânasına gelir. Millî Eğitim Bakanlığı Köy İş
leri Bakanlığından fikir alacak, ama istediği gi
bi yönetmeliği yapacak. Buna imkân yoktur.
Çünkü mevzuubahis gezici kadın ve erkek kurs
öğretmenleri halen Köy İşleri Bakanlığının gö
rev alanında çalışan kimselerdir. Fakat imti
hanla alınması istenen yer Millî Eğitim Bakanlı
ğının emrindedir. Böyle olunca bu gibi haller
de, diğer şıklarda da yapıldığı gibi, yönetmelik
her iki bakanlık tarafından bilmutabaka yapma
sistemini kabul etmek lâzımdır. Aksi halde endi
şe ederim ki, yönetmeliğin şu veya bu hükmünü
beğenmiyen her hangi bir ilgili bunu, Danıştayda
kolaylıkla iptal ettirebilsin.
Hemen belirtmek isterim ki, bu karışıklık, bi
zatihi Köy İşleri Bakanlığının bünyesindeki karı
şıklıktan doğmaktadır. Bu vesile ile Hükümetin
dikkat nazarına şunu arz etmek isterim ki, Köy
İşleri Bakanlığının kuruluş sistemi ve prensibi
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bakımından hatalıdır. Klâsik olarak muhtelif da
irelerin hizmet mevzularma giren, muhtelif ba
kanlıkların klâsik olarak hizmet mevzularma gi
ren daireler umumiyetle köye yöneldiği için. Çünkü, hizmette, içinde kente yönelen de vardır, Köy
İşleri Bakanlığı içinde toplanmıştır. Bu modern
toplum kalkınması prensiplerine uygun değildir.
Modern toplum kalkınması köye yönelen, hattâ
şehirde bâzı hallerde, meselâ gecekondu mahal
lerine yönelen hizmetlerin, değişik hizmetlerin en
alt kademede toplum kalkınması ajanları tara
fından koordine edilmesini ve alttan yukarıya
doğru gelecek olan bu koordinasyon isteklerinin
bir toplum kalkınması bakanlığı tarafından ele
alınarak, en yüksek seviyedeki koordinasyon hiz
metinin onun tarafından yerine getirilmesini ge
rektirir.
Aslında Bakanlığın kuruluşundan doğan hata
bu maddeye de aksetmiş bulunuyor. Yapılması
icabeden şey Köy İşleri Bakanlığının hizmetleri
ni kendi dairelerine iade etmek ve bütünlüğü
kurmak. Şimdi burada Halk Eğitim lünıım Mü
dürlüğünün bir başka bakanlığa bağlanması mah
zurlarını Tevhidi Tedrisat Kanunu prensipleri
bakımından dahi bunu münakaşa etmek mümkün
olabilir. Fakat bunun yanı sıra bir toplum Ba
kanlığı kurularak köye, gecekonduya bütün va
tandaş kütlelerine yönelen bu gibi hizmetlerin
koordinasyonu alt kademeden yukarı doğru sağ
lanmak lüzumuna Hükümetin bu vesile ile dik
katini çekmek isterim.
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz istiyen?... Buyurun Sayın Sarıyüco.
HASAN LÂTİF S ARI YÜCE (Çorum) —
Muhterem Başkan, muhterem milletvckileri, ikin
ci maddede yönetmeliklerin Millî Eğitim Bakan
lığı tarafından yapılması esası haklı olarak vaz'edilmiştir. Çünkü, Köy İşleri Bakanlığı bünyesi
içerisinde henüz yönetmelikleri yapılacak bir eği
tim ünitesi mevcut değildir. Millî Eğitim Bakan
lığı içerisinde bu mevzuda uzun zamandan beri
faaliyet gösteren bir Talim - Terbiye Heyeti var
dır, yönetmelikleri burası yapar. Yönetmelikler
de eğer kanunlara aykırılık vâridolursa, demin
bunu burada beyan eden Kırca arkadaşımızın da
söylediği gibi, Daniskaya başvurmak suretiyle
yönetmeliklerin kanunlara aykırı kısımları daima
iptal edilebilir. Yalnız bu ikinci maddenin-Mil
lî Eğitim Bakanlığına tanınan 6 aylık müddet
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kısmı çok uzun bir fasıladır. Çünkü bu, aşağı yukarı bu kanunun bir sene veya birbuçuk sene
sonra yürürlüğe girmesine sebebolacak nitelikte
dir. Kanun burada görüşülür. Senatoya gidecek
orada da görüşülecek. Ondan sonra biz Millî
Eğitim Bakanlığına altı ay daha vermek suretiyle
önümüzdeki ders yılı içinde bu kanunun işlemesi
ni önlemiş olacağız. Onun için buradaki müdde
tin altı ay değil, üç aya indirilmesinde zaruret
vardır. Bu yolda bir önerge takdim ettim.
İltifat buyurursanız, bu, altı ay üç aya inecek
tir ve böylelikle de Millî Eğitim Bakanlığına ta
nınmış olan müddet kısaltılmış olacaktır,
Saygılarımla.
BAŞKAN — Sayın Tğrasızoğlu, buyurun
oı'endim.
M. FAHRİ ITÖRASIZOĞLU (Uşak) —Muh
terem arkadaşlarım, kanunun ikinci ek maddesi;
kurs öğretmenleri için, bu kanun kabul edildiği
takdirde, lüzumlu yönetmeliklerin altı ay zarfın
da Millî Eğitim Bakanlığı tarafından çıkarılma
sını ve bu arada Köy İşleri Bakanlığının müta
lâasının alınmasını öngörmektedir. Bu hususta,
kanaatime göre, Anayasaya aykırı hiçbir durum
söz konusu olamaz. Zira, halk eğitimi hizmetleri
Millî Eğitim Bakanlığına aidolan hizmetlerdir.
Ve 789 sayılı Teşkilât Kanununda halk eğitim
hizmetleri, açık ve kesin ifadelerle İlköğretim Oenel Müdürlüğüne tevdi olunmuştur. Köy İşleri
Bakanlığı kurulduktan sonra, bâzı köy hizmetle
rinin Köy İşleri Bakanlığına devredilmiş olması,
bu teşkilâtın tamamen Köy İşleri Bakanlığına
geçmiş olmasını derpiş etmez. Esas olan kanun
dur ve bu kanunda halk eğitim hizmetleri Millî
Eğitim Bakanlığına aittir. Bu yönetmeliklerin
çıkarılması elbette Millî Eğitim Bakanlığının va
zifeleri arasında olmak gerekir. Bu bakımdan
altı ay müddet hem yerindedir, hem de Anayasa
ya ^ k ı r ı l ı k söz konusu değildir.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ünlü.
HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Sayın Başkan,
muhterem arkadaşlarım, benden evvel konuşan
arkadaşımız, Millî Eğitim Vekâleti ve ilgili Halk
Eğitim Merkezinin yönetmeliğinin Millî Eğitim
tarafından tanzim edileceğine dair bir kanun
hükmünün meveudolduğunu ve bu sebepten yö
netmeliğin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ha
zırlanması ve kurulmuş bulunan Köy İşleri Ba-
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kanlığının bu yetkiye sahib'olmadığı iddiasını ileri
sürdü. Lâkin burada böyle bir hüküm mevcut
ise de bugün Yüce Meclis, Köy İşleri Bakanlığı
nın teşkilâtını kabul ediyorsa ki, bu teşkilât ha
len mevcuttur, fiilî olarak vazife görmektedir,
Halk Eğitim Merkezinin de Köy İşleri Bakanlığı
emrinde çalıştığını bilmektedir sayın arkadaşım.
Böyle olduğuna göre, bu kanun hükmünü burada tadil ederek, aynı zamanda da bizim bugün
kü duruma uygun, yani iki Bakanlığın müsta
kil durumuna uygun bir teklifi kabul edebilir.
Böyle bir yetkiye sahiptir. Kaldı ki, Köy İşleri
Komisyonunda aynı mahiyette bir kanun teklifi
görüşüldü. Köy İşleri Komisyonunda teklifin bu
madde ile ilgili olan kısmı şu şekilde kabul edildi:
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leri bakanlıklarınca, kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten bağlıyarak altı ay içinde hazırlanır.»

|
I
|
I

Güven Partisi Grupu
Başkanvekili
İstanbul
Coşkun Kırca
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim bu teklife?
MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
SABRI ÖZCAN\SAN (Gümüşane) — Efendim,
komisyonun buna muvazi bir teklifi, şimdi Yük
sek Başkanlığa arz edilecektir.

:

BAŞKAN — Efendim, kanunda yazılı altı
aylık sürenin üç aya indirilmesi hakkında bir
«Madde 6. — Bu kanunun uygulanması için J önerge var. Buna müessir değildir. Okutuyoru m.
gerekli yönetmelikler Köy İşleri ve Millî Eğitim
Bakanlığı tarafından kanunun yürürlüğe girdi
Millet Meclisi Başkanlığına
ği tarihten en geç altı ay içerisinde hazırlanır.»
5î)65 sayılı Kanuna 4 madde ve 1 geçici mad
Bir müddet sonra bu teklif huzurumuza gel
de eklenmesine dair kanun teklifinin 2 nci mad
miş olacak. Bu teklif geldiği takdirde, bugünkü
desinde yönetmelik yapmak üzere Millî Eğitim
vaziyette Köy İşleri Bakanlığının bu yetkisini ta
Bakanlığına tanınan 6 aylık sürenin 3 ay olarak
nımadığımız anda, bu teklifi o zaman kabul etme
teklifini arz ederim.
miş sayılacağız. Eğer bu teklifi de göz önüne ala
cak olursak, bu anda huzurunuzda görüşülmekte
Çorum
olan ve demin Sayın Kırca'nm da beyan ettiği
Hasan Lâtif Sarıyüce
gibi, Anayasanın esprisine uygun olacak bir du
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?
rumu göz önüne alarak böyle bir değişikliğin ya
MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
pılması yerinde olacaktır. Ve önümüzdeki güçlük
SABRI'
ÖZCAN SAN (Gümüşane) — Katılmı
leri ve engelleri bu şekilde halletmiş olacağız. Biz
yoruz.
devamlı olarak sabit bir noktada ve sabit bir mad
denin hükmü etrafında toplanarak ve bu şekiJde
BAŞKAN —• Komisyon katılmıyor. Önergeyi
hareket ederek şu madde değiştirilmez, böyle bir
oyunuza sunuyorum. Kalbul edenler... Etmiycnkaide var, bunu böyle yapmıyalım,b öyle olur
ler... Kalbul edilmemiştir.
sa şu hatalar olur şeklinde beyanlar vermektense
Komisyonun teklifini okutuyorum.
ileriye şâmil olacak, birçok meseleleri içine ala
cak kaidelere göre hareket ederek böyle bir deği
Sayın Başkanlığa
şikliğin yapılması lüzumunu görüyorum. Sayın
Ek ikinci maddenin aşağıdaki şekilde değişti
Komisyonun böyle bir değişikliği nazarı itibara
rilmesini arz ve teklif ederiz.
almasını,'Saygılarımla arz ederim.
;Sözcü
BAŞKAN — Efendim, madde ile ilgili 2
Saibri Özcan San
önerge var, okutuyorum.
Ek madde 2. — Bu kanunun ek 1 nci mad
Yüksek Başkanlığa
de hükümlerinin uygulanması için .gerekli, yönet
2 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilme
melikler, Köy İşleri Bakanlığının fikri alınarak
sini arz ve teklif ederim.
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde
«Madde 2. — Bu kanunun uygulanması için
.hazırlanır.
gerekli yönetmelikler, Millî Eğitim ve Köy İş- |
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'BAŞKAN — Maddeyi değiştirmemişsiniz.
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
SABRI ÖZCAN SAN (Gümüşanc) — Birinci
madde ıhükmünc bağladık.
ıBAŞKAN — Sayın Kırca'mn teklifine katı
lıyor musunuz'?
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
SABRI ÖZCAN SAN (Oümüşane) — Katılmı
yoruz.
BAŞKAN — Komisyon Şaym Kırca'mn öner
gesine katılmıyor. Önergeyi oyunuza sunuyorum.
Kaıbul edenler.. Etmiyenler... önerge kabul edil
miştir.
Komisyon filhal katılıyor mu?
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
SABRI ÖZCAN SAN ((lümüşane) — Filhal ka
tılıyoruz.
BAŞKAN — Komisyon filhal katılıyor. Şim
di Sayın Kırca'mn bu önergesini ek madde 2 ola
rak oyunuza, sunuyorum. Kaibul edenler... Etmi
yenler... Kaibul edilmiştir.
Ek madde 3 ü okutuyorum.
Ek madde 3. — Birinci maddede sözü geçen
okullara alman kurs öğretmenlerine öğretim sü
resince maaşları verilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?...
Yok. Bir önerge var efendim, okutuyorum.
Yüksek .Başkanlığa
3 ncü maddenin sonuna aşağıdaki cümlenin
eklenmesini arz ve teklif ederim.
Uşak
Fallın
Uğrasızoğlu
Eklenecek cümle :
Özlük 'haklarından faydalanırlar.
BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu? «Özlük haklarından faydalanırlar» cüm
lesinin ilâvesini istiyor.
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI
MEHMET YARDIMCI (istanbul) — Katılmı
yoruz, efendim.
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor.
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kaibul edenler...
Kabul etmiyenler... Kaibul edilmemiştir.
Üçüncü maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Ek madde dördü okutuyorum.
Ek madde 4. — Okulu bitirenler öğrenim sü
resinin birbuçuk katı müddetle mecburi hizmet
yüklenir.
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Okulu terk edenlerin, başarısız duruma dü
şenlerin ve okulu bitirdikten sonra yükümlü
oldukları hizmet süresini tamamlamadan görev
den ayrılanların okulda geçen müddetleri kıdem
lerinden indirilir.
'BALKAN — Madde üzerinde söz istiyen?..
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kaibul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Şimdi efendim, geçici maddeye geçmeden ev
vel ek madde 5 ilâvesini teklif eden iki önerge
verilmiştir, bunları okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Aşağıdaki ibarenin görüşülmekte olan kanu
na ek bir madde olarak eklenmesini arz ve teklif
ederiz.
Tunceli
Samsun
Hasan Ünlü
İlyas Kılıç
«Köylerde gezici olarak öğretmenlik yapan,
kadın ve erkek öğretmenlerin ta'hsil çağındaki ço
cuklarına Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yurtlar
ile il ve ilçelerde açılmış özel yurtlarda öncelik
le yer verilir.»
Sayın Başkanlığa
Aşağıdaki ibarenin müzakeresi yapılmakta
olan kanuna ek 5 nci madde olarak eklenmesini
arz ve teklif ederim.
Komisyon Sözcüsü
(rüm'üşane
Salbri özean San
«({ezici köy kurs öğretmenlerinin ilkokuldan
sonraki öğrenimlerini yapmakta olan çocukları
na Millî Eğitim Bakanlığına bağlı veya Bakan
lığın yardım etmekte olduğu yurtlarda öncelikle
yer verilir.>x
-BAŞKAN — Saıyın Kılıç, siz önıerigıenıiızi izah
tsıaıdediiıüdc söz isliyorsunuz, lüıtfen • ;kıisa olsun
ofeııdlim, buıyurunuız.
• İLYAS KILIÇ (Samıisun) — Sayın Başkan,
ıniıLiıhterclm aı-.kaidaşlarıım, bu önerge okunduğu
zannıan iltiraızın öğrıcitmıton ankaidaş'landau gelimiş
'Oılrnaısmıdan inisan ha'klilkaıtıen üzünıtü himeidiyor.
Muhlter^m aılkaldaşlaom, bu meımlelkeıbtıe öğiHitl.naillerin tümjüylle, hangi şarjt'lar alltında ça
lıştığını bi'luııemiclk müıııılkıün değilldir. Biz bun
ların ilcimden geliyoruz. Anıcaik, hulsuisliye'tü olan
.hıaJ.lıeı-'i de bîr birmlclıen aiyırit eltlmıelk 'lâz'imıidır ve
bu yöıiklcn öğrcitlmen aıikaıdaışllarıımıziin bize yar
dımcı o'imaisı iktiza ekler. Şöyle ki, kanunun
1 nci nıardldesi mat'lalbı gezici öğneitıırten diyor,
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I>u öğıvitıuenkr her sene bâr köyden badka bir
kivye göçüyor. Böyle b:ir 'durumda olan ö^ııct•lii'ou çocuğu elkettdki her «enle bir .,nı,c,ik)t,(,]> tleğıişltlinnııcik d u r u m u n d a kn'la'enikttır.
Bunun
bir
takibe için, onun velisi için ne k a d a r /or şart
oi]|d uğurun k a k ü l cıknlek lâız-ıımıdır. B'öyle ışuıtlar
altında bulunan. bir öğr.(<tım<emin çocuğunu ımiJJî
'eğitimi yurltilarıuda v-uya il ve ilçe'lerde 'açılmış
olan özel yurltlaılda, y u r d a sadeıce giıimieık bakıımınidan kir önc.Ç'Ilk 'kailini etlmenin ire mahızmru v a r d ı r ? Bence fayldaısı varıdır. Diğıer öğr<etauen arkadaşlarımı uz sdkıiız sıem.e bir k ö y d e kala
biliyor ve ilki sene b'ir k ö y d e kalm'adılkltan w;mra, kenldi anzuısu yoksa, çocuğumu okultımak durmmım yelksa., k a r ı koca duruıitıu yoksa, rapor alınnaimiışsa bir noktadan diğer nıdktaya tâyin edlilııııcısıi nıüimlkiin. değilıdir, tıüzıülkterine görle. Bilimionailcyh, diğertori köyle değildir. (deı/icıi öğretm önlerim içinde butundıığiiı şartkırı
nazarı
iıtıilbarn, aıkıraık bu önengoye iltifat etnıelk, bura'(la arkadaşlarımı iç.in her hakle iyi bir h a r e k a t
'okrc'aikltır. IVi'rtüır a.Hkadaışlarımıın önengenıin k a p ısıaııuak. iisiteldıiği nıâ.traiyi a.n İladaki anma. ve s'aımiımiyeltle deısltdk'liıye'cıeklıerliıne ima myoruım.
Saygıllanıımı sunarılm.
B A Ş K A N — Kojmlıyyom katılıyor mu 6 '
MİLLÎ BĞ İT İM
îvOM İS YON 11 SÖZÜ VHü
ıSABBİ ÖZÜAN SAN (ıdümliişam'c) - Katılmı
yor'uz.
B A Ş K A N — .Ivoııniifriyoıı katılmıyor. Sayın
Kılıçün ötiiengeısini oyunuza saınaıyonumı. Kabml
'eldeuller... E'tmiiyemter.. Kaıbul edllmı eımkştlr.
Kmnıilsyoumn önengelslinii teikna r <Jkuituyo rumı.
MİLLÎ İ Ş İ T İ M K O M İ S Y O N U
SÖZOİİSİT
SABRI OZıCAN 8 A N
('(lümnişnme) — Bir, İlki
liıza/h/diA. bulumacaiktımı.
B A Ş K A N - - (Mıer'geyi okutayımı, sitmra ;söz
^o reyimi.
(Kamiısyom Sözcıüsü (i ümüşame
Mit!ie:tvc)kil(i
S-ıbri Öızean San'ın ön'engesi t e k r a r .olkunidu).
'BALKAN — Sayın Özcan San b u y u r u n .
M İ L L Î B a İ T i M KOMİSYON k
SÖZCÜSÜ
ıSABRİ ÖZCAN SAN (Oüııiıüşanıc) •— Ufıenıdlilm,
aıslımda önergemiz Sayın tlyals Kılıç'ın ötıongcısıiıy.lie pelk tarikti değirildi r. Aınealk, İlya's Kılıç. B'eyelkmdlimln önengielsindc «Sjeihir ve k a s a b a l a r d a iki yurtlıai'lda öne'.etl'ilkle yer verilir» kayıdı vaıilır.
B u n l a r özel okullar olur. B u kanutı'la öızei okul
lara bir y ü k taıhimil '(Vtınnflc yilb'i, bir vaıziyeft
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varılır. Bu itibarla ben öıreııgieıiıri taikdllım elıtiını.
Yeı'csa. Iköıylondıe çalışan öğreıhnııentcrkı i likit ilk ırl
çağni'daiki, tahı.-;iiil çağrnldıalk'i çoeulkila.riıira
oikutınaık içnn şıelhinknlde ve kals'aib'alanlda. Millî Lğijfâm
Bakanlığının yaıldıını ettiği yuntlarıda öıneieliıkle
yer venilıındsıi ffaydt taibiîldir. Bu itilbarla öııer«H^nvin kıaibrrlai'iıü iıs'tlîrlh-alm eıderiiın.
BAS/KAN
'ei'endeım.

Saıym Ciieieoğ

İMiyıiın

ıııız

A L İ (JÜCLOaLU (G'ireısırn) — Muhiterıoitn
•arlkıaidaş'laır, k a n u n u n yukatrda k a k ü l edilen nıadıdeterinıe göre, geızicıi kutis öğuletıınioııloi'i nruayyen
bir st^nı-yi ta.nıaıındıaldıkta'n sıonra, iki sienıeılik t a h ısili müıbaalkiip kıaisaıbaJaıldaiki. oikııllaıtla
va/zil'e
g'örecdkteıiine göre, bun İlana bu
niıçıh'a illiye tin
trrnınınıacsıtırn nıodenllerinl ben bıir t ü r l ü çözeınıiyoi'iını. Bir illvdkul öğndtnreni k ö y d e 10 - 15 se
ne kalıyor, lvaısaiba.ya ininrok için bunalıyor, tüle
çekiyor, ineııııemdiği çıolk oluyor. Hıerşeydieın e:vvtd
ika nııı nu çıkarırkeıiı nif'in'ldkîeltkı snisıya'l bıiinyeisiinıi, ınemteiketin i(;inıd'e buliünldıığu şaHtla.'n nıiitalâıa etı:ıııek en doğru harelketltir. I İkisi k a n u n
çılkanmıalk, hislerle
hitalbıotım.ek
sntHvtiiıyi'e
bir
k a n u n lanziım ederetk yÜLÛitllüğe koyıtnalk, iske
bu kanırıiida olduğu gibi sıık sı'lc .değişiklik öırergeleriylıe nıeelise gelmdk dionıdkltir. Bu brıkınıtkın böyle bir teiklif'in 'sıeıbeibini de aınliaıaıııyorıını. l']ğer böyle bir tekliti M'aa.rii' Vekâ'lielti «ıuinasib görüytırsa, b ü t ü n öğr'eltnılen çoenlklıarma,
teşıırril. eder ve bütün köyde olkıuyan öğrıeifcnrenle.rı'm çocıılkkırı da. aynı şcikiillde, Millî Bğilticn
Bakanlığının yardiıin etmiş olduğu y u r t l a r a tereihaaı alınır. O zaman biz, buna da poiki d'iıyebiliriz. K u r s öğrtdarı.eninin, diğer vazife
gören
ilketlçul öğrıdmenlerinıtltMi fa ilkini
anlıyainııyoi'uııı. İlıkoikul öğretmıeni enaz 10 - 15 sene köyde
kalır. H a t t â k a n u n l a r ı n a {i:ör(\ mektelbli bı'ıtiıvn
iikülkuıl öğretmeni eri enaz dört senle beş sene,
Ibilenredin İKMI iyice hatırlaınıyoruını bn m a d d e 
nin getirdiği hülkmü - altı Neme k ö y d e hiz/met
venmıcik nıieıobuıüyetindodir. d^aikat İm ıncebuniyetii biz illkiolkml öğrolmroniıre taıiııtmıyoi'uz an mı,
ibir kıırıs öğneıtnreıniue t u t u y o r u z , altı yeıdi s'ture
'slonra gtd meı'kıezde dku diyoruz. Honı mafişim
ıda al, onlda'n sonra mezun ok Kaısabada, şehirıde git ders yap, öğreıtıırenlik yap. Senin (HKUIğun da, nındraniiyotle gelsfın Maarif Vekâletinin
yıırltılıarınlda ralraıtt^a okusun. (Jıttkl öğretim emle
rim sutuı neklir ar'kaıda.slar0: B u r a d a k a n u n l a r ı
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'çılkarııiken, kanunlara oy vorarken hiıslsî olma*
ınıanıızı vıe bilhassa nLümldketin soısiyal şartları
yönlünden işi müıtallâa cdcnclk oy •kullıaııirn-anız.ı
rica ederim.
Hürjmdtierimle.
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖĞCÜSÜ
SABRİ ÖZOAN SAN (Gıünııüşane) — Önergemi
ıgeri alıyionumı efendim.
BAŞKAN — Aılkadaışımıız öne ilgilini gori
aldılar, şimdi geçici eik ıınaıddeye geliyoruz.
Oeçici ıdk madde — Birinci maddede yer
laılan yaş ikaydı kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren 5 yı'l mılkllddfclc •arannuıaz.
BAŞKAN — Madde üzeninlde saz isliye n var
mı ? Buyurun Sayın Paikei'.
ŞERAFıETTİN PAKER (Saikarya) —. Mühitenam Balkan, mulhıteneım arkadaşlar, geçici
ıraaıdıdıe üzeninde kıisıaeıa nıânuızaıtlta İmlunıma'k
üzere söız ailıncıış bulunuyorum.
1 ııci madde gönüşıülünkcn de bir ö;n,engie
verm iştim ve yaş haddinin kalldırı'lmasmı tekli i'
'dtlmiştim. Fakat arlkaldaişlar tarafından, Heyıeti
Uımomiiye tarafından rağbet gömmedi. Ben bu
nıaddc üzierindoki 5 yıllılk müddetin hiç. olmaz
sa yaş haıdldi kaldı rılımıaıdı gına göre, 10 yıl olanaik uzatılımaısmı telklif ediyorum. Esasen, her
(hangi bir yaşla tahdit cdilmıe kanaatimce andemokratiktir de. Çünlkü 40 yaşına, 45 yaşı
na gelip de öğrenime, çalışıma arzusunu, iştiya
kımı ıkaylbeıtımemiş 'arkadaşlarımız vardır. Bu
itibarla, bu gibi arikaldaişların çalışimalari'na ımâ" ni oimaimaımız lâzımıdır. Teklifim 5 yılın hiç olImaızıas 10 yıla çılkariillmiaisıldır.
Hürlmidtıleriml sunarımı.
BAŞKAN — Bir tadil önergesi oikutuyoruım.
ıSaıyın Başkanlığa
Geçici iinaddenin aşağıdaki şekilde dıeğişitirilırneısin! arız ve teklif'ederim.
'Sakarya
Şeraıfeltitiın Paike r
G'oçici Madde — 1 nei maddede yer akın yas
İkaydı Ikamunun yürürlüğe girdiği "tarihten itiIbiancn 10 yıl müddetle ananimaz.
BAŞKAN — Kolmilaiyon kaitiUyor mu?
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI
MEHMET YADRrOi: (İstanbul) — Katlim iyo
nuz.
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BAŞKAN — Koiiniıyyo'u kaıtılimııyor. Önerigicyii oyunuızıa sunuryoruım. Kabul edenler... Ka
bul etm iyiciller... Kalbul dd'ilimicımiişltıir.
Şimdi geçici cık mraddeyi evvelâ
oyunuza
ısıınıacağı/m. Sayın Kolmisiyon sözcüsü bu geçici
ımadde ibaresi her halde geçici ek nnadde ola
cak değil imi efendim? O şekilde tashih buyuruyiorsunuz.
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
SABRI ÖZOAN SAN
(Gümıüsanıe) — Evıt
•efendim. Dıaha avvic'l kabul eıdilen önergemizde
de bu taıslhilh teklifi varidi.
BAŞKAN — Geçici elk maddeyi ka-baıl eden'ler... Etımiyenler... I^aibul ddiliınişltir.
ıŞimdi Sayın Halsıan Lâtif Sarıyıüoe, sizin
bir talebiniz var. «Aşağıdaki tdkliifimin ek 5 nei
ımadde olarak.» diıyonsunuz. Elk 5 nei madde
geçti, efendim, Şiımldi dk ımaıdde 4 kabul edildi,
ondan sonra yeni bir 5 nei ek maıdidie ilâvesi
halkkınlda Sayın Kılıç, ve1 Sayın Özcan San ta
rafından verilen önonglelier neıdıdedikli, geçici ek
maddeyi de şimdi kabul ettik. Geriye rüeu editaisnih ederisiniz belki olur vleya geri alın, efen
dim bunu geçtik, çünlkü müzakere sınaisi geçti.
HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Çorum) —
lerek yeni bir ek madde 5 olmaz. Ama, geçici
elk madde 2 falan gibi binşiey dersteniz, bunu
Burada unutulan vıe dille gdtirilmiyen bir hu
sus var. 5 nei .niıalddeyıi C> ncı madde yapmak
suretiyle...
'BAŞKAN — (i da oimaız. Şimdi bakınız,
ek madde 1, ek madde 2, elkmaldde 3, ek ımadde
4 kabul edildi, ondan sonra geçici ek maddeye
geçildi, o da kaıbul edildi. Kabul edilen kışını
anasına yeniden bir makide ithal edemeyiz. Bu
nu geni almak miiımlk ündür. Gleç.ici ek maddıe 2
denseniz, bunun simidi sıraısndır, oikutup oyhyalını, gönüşel'im.
HASAN LÂlTİU ,SA1?1YİK)E (Çoruım) —
Geçiei rlk madde 2 olaralk ik;alb.ul ediyorum efendiım.
BAŞKAN — Aıfkaidaışmııız vonıniş
olduğu
önergeyi «geçici eik madde 2» olarak kabul edi
yor. Aynı şekilde verilmiş başka önergeler de
varmış, olkuJtuyornm efendim.
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'Millet MJCicMssii Başlkamilığına
Aşağııdaiki tdklıifiımim ok 5 ne i ımadldc ola
rak oya aramı diterim.
Çorıum
IlaLslam Lâtif Sarıyi'ıce
Ek maldde 5. •— Mjdslek öğretmem olku'llaıvıııa devaim .edoıı gezici kura öğretlmiem'liorlimin
terfihleri vazife sitıaısıınlda okluğu giıbi ister ve
cikulda öğrenci ilken tepfüh sı naşı gelmiş okul
ların bir üst dereıcleye terifiblıopi yapılır.
ıSayın Başkanlığa
Görüşülmekte odan 5965 s-aıyılı Kamuna aşa,
ğıdaıki geçici •mıalclldlon'ilıı eklemimesini arız vie tek
lif edenini. Saygılıarıımla.
Tra!bao.ıı
Ahlmıet Şener
Gieçici M:aıddıe — 35 yaşını geçmiş eılkek ve
kıaıdın ilçıe vıc köy toutis öğreltnuenillcrlindı'en em az
18 yıl öğrıotırncnılk ya/pmış olanllarmdam arzu
edenlerim. 1964 yılınlda çıikıan 328 sıayılı Kia'imnda okluğu «gibi em az 2 d'ofa ollmalk i'uzere bir im'tiİhamldam gleçdr'ilımdk sıırlejtiyle Aikşıaitıı Sanat
Okuln vloya aynı mıealldelkıi olkul ve mıüıelsıseısetere
öği'ieıtımen olaraık atanır.
Y'ıüfl<lsieık Baışkanlığıa
Aşıağıldafei ibaronin gönüyütmledate olan ka
mun teklifimin somuma geçici bir madde olarak
ekilenimosürn-i arz ve tdkl'iıf elder'im.
Saimısmm
İlyas Kılıç
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»• BAŞKAN — Kolmiaiyon katıllmıyor. Öııerıgeyd
oylarımızla saınuıyorium. Kalbu'l ddenlıer... Eıtınıiyenlcr... Kabul eldillmlomiiştdr.
Diğer önergeyi olkultuyoruıın.
(Oorılm Millldtividkili lialsian Lâtif Sarıyüce'nin ötıcırıgosi tekrar olkumdu).
BAŞKAN — Konnfeyoıtı katılıyor mu?
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
SABRİ ÖZCAN SA'N (Gıü/miüşane) — Efendim,
zaten öğnoniim ısıürıısiuce mıaaışiarını alıyor. 'Bu
ı-tobople katıimıylo ruz.
BAŞKAN — Kdmiısıyon Ikatılımıyor. Önergieyi
loyiarmiızıa sunuyorum. Kabul eldenlıer... Elhmiyemler... Kalbul leidilmiiışltar.
Diğer önergeyi olkultuıyoruım.
(Trabzon Millidtvdkilli Ahımlet Şener'in öner
gesi tc'krar okundu.)

BAŞKAN — Kabul odildd, gicçiei maldde.
Simidi bu ömengıelleni tdkrar ayrı ayrı okutup
oyla rınız'a sumacağımı.
(Samsun Millicıtivclkdl'i İlyaıs Kıllıç'ııı öneırıgevsi tokrar ofcuııudu).

BAŞKAN — Buıyurumuız Saıyıu Şener, öner
genizi izalb sadeıdinlde.
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın B'avsikan, ınuihıteneını arlkaldaışiarıım bu giibi miladideleni bu Mioclıilstcm, komıisiyoıı'Jaridam ve gerekse
Heyetli Uinnuımıiyielden goçdriirikıon bilhaısis'a eımlekli'li'k balkwıni]daıı geçici mıaiddole tiden istifade
ödeımiyen kişilerıe, birer haık taıuimalkta o'llduğuııııuz hepinizi ıı ımalıiımıudur. 35 yaşını gcçaıniş
•olup, bu tarihe kadar iımlkâniıiıı kaıybeltlmdış otlan
bu imtihana girip Vie bir liyaikat iınıtibaıtıı tabir
ettiler, bendeniz haisıs'altıcm ömerlgiemılde liyaikat
imtihanı tâbirini kull anıtı nyorutn, iımtilbam demişim'dir, liyaikait imtihanı bakkaldır. Meımurin
Kanumundaiki imtihan baışjkaldır. Liyaik:at imti
hanı çjolk baisit bir ş'clldllde ifaıde eldilir. O müra
caat olmadığı taikditldle l>ir mı omur üz(erimde li
yakat imtihanı yapılır. Ama, elsıats bir sınav yap
ımdık için, yarışıma imtihanı yapmıalk s:ıır,e,tiyle
bun'lara bu hakikim tamınmaısımida 328 sayılı Ka
nunun gieçiicıi maldldeısimlde bu vardı. Faikat bun
lar 40 ilâ 50 kişi amıc'alk varidi. Bunlara dia yine;
bir halk tanımı iMısıınida voya ilki haik tamımimalsmda bir geçici muald'dıe olaraik İni caıcrgleımle iltihalk
ederseniz zammederiilnı İki, bu aılkalda«larımız da
faydalanmış" oluıılar. Iiünniıotlerimle.

BAŞKAN — Sıayın Konıfeyom bu telklifV lk:atılıyor rau?
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
•SABRI ÖZC AN SAN (rîıümüşane) — Katılmı
yoruz.

BAŞKAN — Koimilsıyom Sayın Şener'in önıergjosinie kaltılıyoi' mıu?
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI
MRHMET YARDIMCI (îistaıvlml) — Katılımıyoruz.

20 yılını gezici kadın ve erfddk öğretim en
•0'lar'a.k bitiren kiimlslelıer açılacıaik Jdyafcaıt imti
hanında başarı gölsltierldilkleri talkldinde akşıaını
sanat dkulları ite lııu ısoviyeldekıi tdktııilk kurum
larım atelyelierdmide giönevlenlddııillirfeır.
Noıt : Bu önergie kalbuıl cıdilıdiği taikıdinde teıklıifin sıonunldaıki geçici mıa'didie tleikliftıeıı çıkarılır.
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BAŞKAN — Kımııisyon'kıaıtılımıyor. Öıi'-.M'gieyi
oyunuza sunuyorum. Kaibul odomlier... Ktmıiyetıloi'.. Kaibul odilııneımliş,tir.
Şimıdıi, mıaddlc 2 yo geçiyoruz. Tcikliftıe mad
de 5 o'laralk yaızıllmış'tır. okutuyorum!.
Madde 2. — Bu kanını yayıımı kirlilinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi oyumuza sunuyorum.
Kabul odenllor... Etim'iyenlicr... Kaibul edilımi-ştir.
;j, ııeıü .maddeyi oikütuıyioıruuı.
ıMmldıdıo !î. — Bu ikanuııu Millî Eğiıtlım I>a(kaııı yütıüitiüı-.
BAŞKAN — Madik' üzerinde Sayın Pakıor.
ŞERAEETTİN PAKKR CSaJkaıya) — Muh
teremi aıikadaışlarıım, maddede «1>u kanunu Mil
lî Uğitim Bakanı yürütür» deniyor. Bugün,
Halk Eğitim Genel Müdürlüğü diye bir genel
mıüdür;liiik vardır. Bu, Millî Eğitim Bakanlı
ğından ayrılmış Kıöy İşleri Balkanlığma bağlaııJırıış* daıru'nıiclaJclıi" ye beyoti umumiyesi do öğıleltune nünden
mıüitıeşclkkiklir. Şimdi yulkarıda
deniyor iki; «Köy 'işlevi Balkanilığınım fikri alı
na ralk, Millî Eğitim. Balkan! ığı tarafından ka
nun yürürlüğe giıldiği tarihten itibaren altı ay
içinde. hazırlanır.» Üçüncü mıadde de diyor ki,
«ıbu kanunu Millî Eğitilin Balkanı yürütür.»
Ha'l'on Halik Eğitini Genel Müdürlüğü kanu
nen Millî Eğitim Bakanlığına bağlıdır. Faıkat,
Halk
Eğitim (İcnıel Müdürlüğü toşlkilâ,tı da
Köy İşleri Balkan lığının omri altındadır. 'Böy
le biılbirini n aileselden bir durum v'andM'. Eısasen işin doğrusu Halik tö gibim Cjıenlel Müdürlü
ğünün telkraı- Millî Eğitim Bakanlığına bağlamimış dimi adıldı r. Amıma bugünkü ta'tlbikaıt böy
le olmadığına göre, bu niiaddenin hiç olmazsa
Millî Eğitim Balkanı ile Köy İşleri Balkanları
nın müşJtoroikon yürıütmıesi şeklinde bir belki i fi
miz vardır. Talelbimdz budur, saygılar sunarım.
ıBAŞKAN — Sayın Hais.au Ünlü.
HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Muhıteneım arIvadaşkırrm ek 2 ne i nıaldde göıüışülürikem Sa
yın Soışlkun. Kınca tarafından verilen bir önler
ce ile Köy İşleri Balkanlığı vıe Millî Eğitim Baıkanlığı tarafından yönetmeliğin nııüışıt o rolken
haızırlanacıağı kaibul edildi. Böyle olunca iki
başkanlık bu işle .meşgul olaea.ktır. Bu vaziyet
karşısında o ncü muıdidenin de «bu kanunun
Millî Eğitim Bakanlığı ve Köy İşleri Balkanlı
ğı tarafından yürütülür» şeklinde doğişitiril-
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mttsini lüzumdu görüyorum. Sayın Komıilsyiomdan da bunu rica ediyorum. Yani, kanunun
teknik durumu da budur. Ama bu yönldlen za,hnıete .katlanmıayıpda 'böyle bir hata yapılırca
vo Yüce M;ocl işiten dıe bu durumda bir kanun
eıikarsa bence yanlış olacaktır. Saygılarımda.
BAŞKAN — Sayın Akdoğan buyurun.
ABDÜLBÂRL" AKDOffAN (Ağrı) — Muh
terem aııkadaiŞ'Larımı, malûmu âliniz Köy İşle
ri Balkanlığımn hıenüz tcşikilâıt) kanunu Yüce
HJoydtdnizo gelmiş değildir. Bu barklımdan Köy
İşlei'i Balkan Iiğimin halihazırda yürüıtıtüğü ve
diğer 'balkan!ilk Lan ilgilendiren bir çoik kanun
ları varıdır. Enciği ve Tabiî Kaynalklar Bakan
lığına bağlı bulunan, Dovlnt Su İşlerinin bün
yesinde bulunan bâzı
kanunlarla Köy İşleri
Bakanlığına iu'tiıkal eıden YSE GVuel Müldürlüğünıü ilgilendiren
kanunlar da (>20ü sayılı
Devlet Su İışleri Kanunu ile yüratülmıcıktedir.
Arkadaşların komuışmıalarına baıkılırısa o zaıman
bu 'kanunları da doğişitimreık icalbelder. Muihıtemeklir ki, ileride Köy İşleri Balkan!ığınm ku
ruluş kanunları inceleninken İni Halik Eğitim
(İcnıel
Müdürlüğü beliki oibomı ait ikim ani Mıillî
Eğitim Bakanlığına bağlatılmış olarak kalacak
tır. Bu haîkimıd'an aHkaldaşların şimdiden, böy
le kuruluş kanunu gelııned'eu bu hususlar üze
rinde durmıasma lüzum yok. Millî Eğitim Ba
kanlığında kaim as nida' hiç bir maıhzur yolk.
Böyle, bu variyette eıkıtıikıtan sıonra biraz ev
vel arz eıttiğim gibi, ötdki baikanlııklarm kanunlariyle idare edilen halihazırda Köy İşleri
Bakanlığımın
.kuruluşları da bu îh'cyandaldır.
Bu bakımdan hic telâşa filân lüzum yok. Kamun
bu şekilde çıksın, bilâhara Köy İşleri Bakanlığı
(kuruIduktan
sonra eğer Halk Eğitim Gıeııel
Müdürlüğü, Köy İşleri Bakanlığı bünyesinde
kalacaksa zaten 'kanun oıboıuıat iıkıuan yürültülmesi balkımıııudam Köy İşleri Başkanlığına bağlı
olacak delmoktir.
ıSaygılarımıla,
BAŞKAN — Tadil ön'orgesiııl olkuıtuyorum
efendini.
Yüksek Başkanlığa
Kanunun yürürlük
maddesinin aşağıdaki
sekilide değişltirilmiesini arz ve felklif eideriız.
Uşaık
Fahri Uğrasızoğlu

Saika uya
Şerafettin Paker

M. Meclisi

B : 104

Y ü r ü ri ülk 'Maddesi
Madde 3. B u
kaiminin Mıillî Eğitini
K ö y İsılori Balkanları y ü r ü t ü r .

ve

B A Ş K A N — Komıisyou (katılıyor .mu efenKİ im?
EĞİTİM KOMİSYONU
SÜZOÖSİT S A B K İ
ÖZOAN S A N (Oümüşlhauie) — E t e n d i m h u k a 
nun Köy İşleri Balkanı!iğinin hizımetini ilgilen
d i r e n bir k a n u n değildir. S ı r t köy işleri hıizımcitlnde çakışan öğrdtım'enler.den
öğrenim ve
eğitim
göreceklerin Millî E ğ i t i m
Balkan! ığı
•cinirindeıki o k u l l a r d a ne şekilde
hizımieıt gıörieeelklei'dıir, ualsıl imitilhana
alıuacaiklandır k a ç
•s'ene çalışacaktandır, şeklimle yalnız eğimim. vıo
•öğret imi ilgilendirdiği için, h u k a n u n u n y ü r ü 
tülmesi Millî Eğitim Balkanlığı t a r a f ı n d a n olma.sı gayeli taıbiîdir. Bu itibarla önergeye .kat ılınıyoruz.'
BAŞ: iv A N — Komıisyıon
ötıerigeye 'katılmı
yor, oyunuza, s u n u y o r u m . K a b u l edenler... E t miyenler... Kalhul rdilımîamisjtir efıendilın.
Üçüncü nıaiddeyi oyunuza sunuyorulm. Ka
bul. edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir.
Teklifin tüm iti üzenimde lıelhtie vwya aleyhito
söz istiyen va.rnu efendimi?
T Ü R K Â N S E Ç K İ N ('Edirne) — T ü m ü üze
rinde Onup a d ı n a söz işitiyorum.
..BAŞKAN — Aleyhte, lettıtc:
T Ü R K A N S E Ç K İ N ( E d i r n e ) — Bchite.
B A Ş K A N — Ldhte b u y u r u n Sayın Seelkin.
C II. P. G r u p u adına vıe teJklifin lehinde.
P. II. P. ( İ R P P P A D I N A T Ü R K Â N SEÇ
KİN ( P d i r u c ) —- Sayın B a ş k a n , değerli ımilletvekiller.ij (îonol Kurulumuza. gelmiş olan bu
kanun teklifi uzun snüelde't d e üze'rinden geç
miş obnasıııa rağmen, geliş gerekçesi ve teklifi
itibariyle o l d u k ç a
olgunlaşmış olarak t e k n i k
eğitime y a r a r l ı olacak i s t i k a m e t t e çıkmak du
r u m u n a gelmiştir. İlk P>eş Yıllık Plân hedefle
rinin Millî E ğ i t i m açısından görüşüne de uy
gun olması ıbakımmdan, bilhassa 'belirli bir
meslek •adamıı yetiştirmeyi amıac bilen okulları
bitirenlerin üst okullara geçişini m ü m k ü n kıl
m a k için yetiştiği meslek alanında
gerektiği
k a d a r hizmet görerek. iş alammıı •kazandıraca
ğı i m k â n ve i s t i d a t l a r d a n da y a r a r l a n m a s ı .su
reliyle ımükâfat laiHİırılmıası gibi hir d u r u m u
.leyideder hale gelm'iş olan bu k a n u n elbette k i ,
g r u p u m r z için memnuniyet vericidir. P»u a r a d a
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Elâzığ, Ağrı ve Akşelhir'deki Kız S a n a t ensti
tülerine 19{).') yılından 'itibaren, bir yıl y u r t
çapında ders yıllarının 1 h i r süre uzatılması «ııretyile, ısadece bu 'okulların mi'ezunl arının gezi
ci köy k u r s u öğretmeııiliği h a k k ı n a sahibotmasının, y u r d a şâımil diğer okullar için d e öngörül
mesini ve bu yolda ç a b a l a r o k l u ğ u n u da d u y 
muş 'bulunuyoruz, (tarupumı adına bunu mümi
nin liyetl e kayekuleecğimizi
belirtmek isterimi.
Yani, b ü t ü n enstitülere, o okulları 'bitirenler
için gezici k ö y k u r s u öğretmeni ollma imkânı
t a n ı n ı r s a uzak çevrelere gidip, 'kurs cğitlminelen
sonra, bu h a k k a •sa.hîbolmak gibi bir külfetin
dışına çıkılmış, çevre ve1 bu okul mezunları da
yararlandırıiiıuış olur. Yine e r k e k kurslarının
bir kısmının Ulubarlııda üç yıl evvel, Reşadiyede bir yıl evvel, Çumra ve Bulanıkta. da ha
zırlığı yapılmakta, olan hölge yatılı k u r s u ça
lışmalarını hem yapılmuş olanları, hem de ya
pılacak olanlarını olumlu 'karşılıyoruz.
Bütün
temıeu'niiınıiz odur ki, gezici k u r s l a r b ü y ü k bir
güç. -de sarf edilse, memleketin ihtiyacı, yani
köy kalkmıması yönünden ancak 1(>0 yılda he
define v a r a c a k i s t i k a m e t t e d i r . Bölgesel yatılı
k u r s l a r haline getirildiği t a k d i r d e bu mesele
I ii - 18 yıl içerisinde çözülmüş ve köy kalkın
ması da. süratlendirilmiş
'olacaktır.
Böylece'
İkamın a. ilişkin olarak bir takım h a k l a r daha
kazandırılmış olacaktır.
Yine bu k a n u n ile İlişkin olarak gerek köy
gezici k a d ı n , gerekse erkede köy gezici k u r s l a larııı ye>;>;;\\]v nedeni K ö y .İşleri Bakanlığının
rında bâzı 'açıldıkların
var olduğu malûmumuzelur, sizlere de belirtebilirimi. 50 k a d ı n 18
karlar erkek k u r s u öğretmenliği açıktır. Ilım
ların yegâne nedeni k a d r o s u ile ilişkin olması
ve Köy İşleri Bakanlığının, 'bir ,'kadro k a n u n u
olmamasına dayalıdır. Binaenaleyh, Köy İşleri
Bakanlığı ikadro k a n u n u n u n bir an evvel .getiri
lip, m u h a k k a k ki, Genel K u r u l u n tasvibini göre
cektim, çıkarılmış olması k u r s l a r ı n d a h a a h e n k l i
çalışmasını temin edecek ve mıemleketin elbette
ki hayrına olacaktır. Bu k a n u n u olumlu karşı
lıyoruz.
(<. İi. P. ( I r u p u adına saygılar sunarım.
BAŞKAN
Kanun teklifim oyunuza sun
madan evvel, komisyonun İçtüzüğün 109 ucu
maddesi gereğince geçici ok madde ele y a p m a k
istediği, küçük bir İha re tashihine d a i r önergesi
var, o k u t u y o r u m .
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Yüksek Başkanlığa
Geçici ek maddekle yazılı (1 nei 'maddenin)
(ek 1 nei m a d d e ) olarak düzeltil menini İçtüzü
ğ ü n 109 u c u m a d d e s i gereğince arz ve teklif
iC'dei'iz.

Komisyon Başkanı
İstanbul
Mehmet Yardımcı
B A Ş K A N — Filhakika kabul b u y u r d u ğ u nırz geçici ek m a d d e d e
(1 nci m a d d e d e yer
alan yaş k a y d ı ) diye) haşlıyan' .'madde, ( L k 1 nei
.maddede) d'iyo başlaması lâzım. Bu hususu t a s 
viplerinize s u n u y o r u m . Kabul edenler... Etımiyenler... Ka'bul edilmiştir..
Simdi geçici ek m a d d e y i kabul b u y u r d u ğ u 
nuz şu tashihle t e k r a r oyunuza s u n u y o r u m . Ka
bul e'denler... Etnıiyenl'cr... Kaıbul edilmiştir.
K a n u n teklifimin t ü m ü n ü oylarınıza sunu
yorum. K a b u l 'e'denler... Etmiycnler...
Teklii r
Meclisimizce k a b u l edilmiştir.
H a y ı r l ı olsun efendim.
GEÇİCİ K O M İ S Y O N B A Ş K A N I M E H M E T
Y A R D I M C I ( İ s t a h b u l ) — Sayın Başkan bir
teşelkkür etmeme müsaade veril- misiniz?
B A Ş K A N — B u y u r u n Sayın Yar'dımcı.
M İ L L Î UĞİTİM K O M İ S Y O N U
BAŞKANİ
MKHMET
YARDIMCI
(İstanbul) — Sayın
Başkan, muhterem arkadaşlarım ömürleri boyun
ca köylerde yaşamaya mecbur tutulan gezici öğ
retmenlere şehir okullarında çalışına ve bu vesile
ile şehirlerde yaşama fırsatı veren k a n u n u kabul
b u y u r a n Yüce Meclise Millî Eğitim Komisyonu
Başkanı sıfatı ile şükranlarımı
arz etmeyi bir
vazife bilirim.
Hürmetlerimle. (A. P. sıralarından alkışlar)
2. — Türk Silâhlı Kuvvetleri
Personel
kanu
nu tasarısı ve Millî Savunma,
Maliye ve Plân
komisyonlarından
5 er üye
seçilerek
kurulan
dr cici Komisyon raporu (1/234) (S. Sayısı: 156)
B A Ş K A N — Kfendim, T ü r k Silâhlı Kuvvet
leri. Personel k a n u n tasarısına geçiyoruz. Sayın
Hükümetin ve ilgili Komisyonun lütfen yerleri
ni almalarını rica ederim.
52 nei maddede kalmıştık. 52 nei maddeyi oku
tuyorum efendim.
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Yedinci (Bölüm
Değerlendirme kurulları
1 - Değerlendirme kurullarının teşkili
•MADDE 52. — Değerlendirme
teşkili :

kurullarının

a) Yüksek Değerlendirme Kurulu, Yüksek
Askerî Şûra üyelerinden
( J a n d a r m a subayları
nın değerlendirilmelerinde J a n d a r m a Genel Ko
mutanı bu kurula k a t ı l ı r ) ;
b) Değerlendirme k u r u l l a r ı Subay Sicil Yö
netmeliğinde belirtilen üyelerden,
Kuvvet Ko
mutanlıkları ve J a n d a r m a Genel Komutanlığında
yeteri k a d a r k u r u l u r .
. B A Ş K A N —• Madde üzerinde söz ist iyen var
mı. efendim?.. Sayın Kılıç, b u y u r u n .
İLYAS K I L I Ç (Samsun) — Sayın Başkan,
muhterem arkadaşlarım, değerlendirme kurulları
verilen siciller ve alman notlar üzerinde değer
lendirme yapacaklarına
göre benim anladığım
mânada tarafsız, bu sicilleri vermiş, vazifesi bit
miş insanların bulunmaması lâzım bu kurulların
içerisinde. Aksi halde hem sicili kendisi verecek,
hem de aynı sicil üzerinde değerlendirme yapa
cak. Eğer böyle ise, ki, ben böyle anlıyorum,
Komisyondan bu mevzuda teknik malûmat rica
ediyorum. Eğer benim anladığım m â n a d a ise bi
raz beni şey ediyor, gıdıklıyor, tarafsızlık bakı
mından ve son uçlardaki sağlanması ioabeden eşit
lik bakımından üzerinde düşünmek iealbediyor.
Bu bakımdan, teknik bilgi aldıktan sonra, eğer
benim kanaatim yanlış ise bir diyeceğim yok.
Lğer benim düşündüğüm
istikamette ise, hem
^.cil veriyor ve hem de değerlendirmede bizzat
vazifelendiriiiyorsa b u n u n tarafsız, teminatlı ki
şiler tarafından ve sürekli bir şekilde çalışılarak
yapılması ve sık sık değiştirilmemesi, hem mües
sesenin ahenklilikle çalışmasının devamı, hem
müessesenin etrafa, vermiş olduğu huzur ve ada
let, bakımından uygun olur, kanaatindeyim. Ko
misyon açıklama ya/ptuktan sonra söz hakkım
mahfuz kalması, saygılarımı sunarım.
B A Ş K A N — Komisyon adına b u y u r u n
yın Sarıgöz.

Sa

GEÇİCİ KOMİSYON
B A Ş K A N I İSMAİL
S A R I G Ö Z (Rize) —• Muhterem arkadaşlar, de
ğerlendirme kurullarının müstakil olduğu, daha
evvelki geçen maddenin birinde, tâyin ve tesibit
cdilmiştir. Sayın llytıs Kılıç arkadaşımızın balı-
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settiği husus sadece yüksek değerlendirme ku
rulu için varittir. O da şu şekilde varittir: Mad
dede deniyor ki, «Yüksek Değerlendirme Kuru
lu, Yüksek Askerî Şûra üyelerinden teşekkül
eder.» Jandarma subaylarının yani, Yüksek De
ğerlendirme Kurulunca
değerlendirilecek olan
jandarma subaylarının değerlendirilmesinde Jan
darma Genel Komutanı bu kurula katılır. Yük
sek Askerî Şûra üyelerinin 'kimler olacağı özel
kanunu ile bellidir. Genelkurmay Başkanı, Millî
Savunma Bakanı, Kuvvet Komutanları ve As
kerî Şûra üyeliğine tâyin edilmiş olan diğer ge
neraller, ordu kumandanları. Bunun dışında Yük
sek Askerî Şûra üyesi olabilecek bir kimse mevcudolamıyacağı için, yalnız generallerin değer
lendirilmesinde bu husus varittir, böyle tesbit
edilmiştir. Fakat bir başka şekilde tesbit etmek
mümkün olmamıştır. Meslekin hususiyeti icabı
ancak bu şekil getirilebilmiştir. Keyfiyeti arz
ederim.
BAŞKAN — Sayın Nazmi özoğul.
NAZMİ ÖZOĞUL (Kdirno) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar im, Sayın Krrma Ko
misyon Başkanı izah buyurdular. .B.eıı birkaç
kelime ilâve edeceğim. 'Bulgun As'kerî Şûra. ge
nerallerin terfii bakımından sicil esasları, al
dıkları isicil esasları ve seçim esasları olmak üze
re generallerin terfileri bakımından karar ver
mektedirler ve Cumhuriyetin kurulduğundan
bugüne kadar da As'kerî Şûranın vazifesinde
ihmal yaptığına ait en ufak bir işaret olmamış
tır. Şimdi generallerin tor fi müddetleri zama
nında aldığı notlar bu Değerlendirme Kurulu
na gelecektir. Zaten bugüne kadar Askerî Şû
ra seçim 'esasını tatbik etmekte idi. Şimdi De
ğerlendirme kurullarına, -maddeler gelince gö
receğiz - ayrıca takdir notu verilmektedir. Za
ten Askerî Şûrada da bu seçim şeklinde evvel
ce ifade edilmişti. Askerî Şûrada ıgeneraİlerin
değerlendirilmesi, seçim bakımından her hangi
bir yanlışlık yapılacağını kabul etmek, hattâ
akıldan bile geçirmek dbğru değildir. Kuman
danları dereceye göre sıralarlar, tabiî hepsi ge
neral olamıyacağı için, Ikadro icabı hepsi gene
ral olamıyacağı için ancak, derecede daba üstün
not alan arkadaşlarımız terfi imkânı buluyorlar.
diğerleri kadro mevcııdolsa, hepsini terfi ettir
mek imkânı olsa mutlaka Askerî Şûra yapabi
lir, fakat imkân dâhilinde olmadığı ve böyle bir
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şey düşünülemiyeceği için bu usul yerindedir
ve doğrudur ve asla Şûranın her bangi bir ehli
yetsizlik göstereceğini 'kabul etmek yerinde de
ğildir. Maddenin aynen kabulünü arz ederim.
BAŞKAN — Sayın Kılıç, buyurun.
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem ar
kadaşlarım, konuşmaların iyi dinlenmesi ve
iyi 'değerlendirilmesinde fayda vardır. 'Bura
da !hiç kimse, kimsenin hata yapacağını 'hesaba
katarak konuşma nuştır. Herkes, konuşan arka
daşlar kadar bunun nasıl olduğunu veya nasıl
olması lâzımgeldiğini bilir ve bilerek buraya
çıkmaktadır Benim üzerinde durma'k istediğim
nokta şu veya bunun yanlış yapacağı nokta
sında değildir. iBeıı bu müessesede yetişmiş' bir
insan olarak 'kimin ne şekilde hareket edeceğini
kendi kanaatime göre biliyorum. Benim üzerin
de durmak istediğim husus şu: İBir reform ka
nunu getiriyoruz ve yepyeni bîr sicil esası ku
ruyoruz. IBu esasa göre, bu teknik değerlen
dirmenin Yüksek Askerî Şûra önünde değil,
başka bir kurul tarafından yapılmasını, Yüksek
Askerî Şûranın önüne neticelerin gelmesini vo
Yüksek Askerî Şûra bu neticeler üzerinde tak
dir ha'kkmı, not hakkını ve diğer haklarını kul
lanmasını savunuyoruz. Yeni 'kurulan 'bir .mü
essesenin her hangi bir teknik hesabının Askerî
Şûra önünde yapıl masının karşısındayım. Yok
sa Şûranın nasıl çalıştığım, neyin üzerinde dur
duğunu, nasıl durduğunu ve nasıl çalıştığını
her halde biz de Sayın Özoğul arkadaşımız ka
dar 'biliyoruz. Hiç kimsenin, her banigi 'bir şe
kilde, şu veya bu şekilde hareket ettiğini savu
nmuyoruz. Lütfen doğru anbyalıın ve ona göre
mütalâa edelim.
Şimdi Sayın Komisyon Başkanı arkadaşımız
bir noktada 'varittir diyor yani, 'mecburen top
lanacaktır. 'Ben şahsan, yeni 'bir kanun tedvin
edildiğine göre, yeni 'bir esas 've yeni bir 'sis
tem getirildiğine igöre, bu sistemde böyle bir ni
zam, böyle bir müessese kurulabilir .mi, 'kurula
maz 'mı? Diye komisyondan soruyorum. Kurul
duğu takdirde daha faydalı olacağı kanısında
yım. Saygılarımla.
BAŞKAN" — Madde üzerinde
yoktur.

söz istiyen

ABDÜLBÂBİ AKDOuAN (Ağrı) — Ben istiveceğim 'Sayın Başkan, müsaade eder misiniz?
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Akdoğan. Baş
ka söz is'tiyen var mı efendim 52 nci madde üze
rinde ? Yok.
ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Muhte
rem arlkadaşlar, Askerî Personel Kanununun
53 ncü maddesi bu terfi sistemini getiren iki ana
esası bünyesinde bulundurmaktadır. Birincisi,
Yüksek Askerî Şûra üyeleri tarafından bu de
ğerlendirmenin yapılması, ikincisi İç Yönetmeli'kte belirtilecek olan, daha ileride çıkacak olan
iç yönetmelikte belirtilecek olan kumandanlar
tarafından değerlendirmenin yapılmasıdır. Yal
nız bir husus var, hakikaten Komisyon Sözcü
sünün de (burada 'buyurdukları gibi, yüksek rüt
beli generallerimizin terf ilerini kim yapacak?
Bu hususta da komisyon tamamen yani bir şey
lik olmadığını, Ibunları denetleyecek ye terfi
ettirecek bir kurum olmadığını, fakat yine ay
nı şe'kilde generalleri'm.İ!zin kendileri 'tarafından
yapıldığını ileri sürdüler. Bunun hiç olmazsa
asgari haddi ise meselâ bir tümgeneralin terfii
'düşünüldüğü zaman bir orgeneral veya korge
neralimizin hangi esaslar çerçevesi içinde bu
tümgeneralin terfiini 'düşünecektir?. Eğer Sa
yın Komisyon bu hususta bir izahatta bulunur
larsa bizi bir bilgiye kavuşturmuş olurlar.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Efendim, 52 nci ma'ddenin
(h) fıkrasının
değiştirilmesi teklif
ediliyor.
Önergeyi olkutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun
52 nci maddesinin (b) bendinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederim.
«b) Değerlendirme kurulları, Subay Sicil
Yönetmeliğinde, her meslek ve sınıfın yetkili tem
silcilerini de içine almak suretiyle belirtilen üye
lerden Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Ge
nel Komutanlığında yeteri kadar kurulur.»
Balıkesir
Mesut Ozansü
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor
mu efendim?
GEÇİCİ -KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL
SARIGÖZ (Rize) — Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor.
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir.
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Ayrıca 54 ncü maddenin kaldırılarak o mad
denin 52 nci maddeye (c) fıkrası olarak ilâve
edilmesi teklif ediliyor. Önergeyi okutuyorum:
İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU
monu) — Kısaca izah edeyim.
BAŞKAN — Bir dakika
okutayım da...

efendim

(Kasta
Önergeyi

Yüksek Başkanlığa
54 ncü maddenin kaldırılarak 52 nci madde
ye (c) fıkrası olarak ilâve edilmesini arz ve tek
lif ederim.
Kastamonu
İ. H. Yılanlıoğlu
BAŞKAN — Buyurun Sayın Yılanlıoğlu.
İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım,
dikkat buyurulacak olursa burada kanun madde
leri kanaatimce çok lüzumsuz şekilde uzatılmış
tır. 52 nci maddenin başlangıcında «Değerlendir
me kurallarının teşkili» deniyor ve kimlerden te
şekkül edeceği de yazılıdır. 54 ncü madde «De
ğerlendirme kurulları üyelerinin nitelikler;» di
ye bir madde var. «Yüksek değerlendirme ve de
ğerlendirme kurulları üyelerinin terfi edecek
subaylardan en az bir üst rütbede bulunmaları
şarttır.» deniyor. Şimdi zaten bu maddeye iki
tane fıkra eklenmiştir, bu maddeyi kaldırıp buvaya, (c) fıkrası olarak ilâve edecek olursak mad
deleri lüzumsuz yere çoğaltmamış oluruz ve mü
nasip şekilde bu maddede fıkra olarak, değerlen
dirme kurullarının teşkili bahsine girmiş olur.
Önergemin kabulünü istirham ederim.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Komisyon
mu?

önergeye katılıyor

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI
SARIGÖZ (Rize) — Katılmıyoruz.

İSMAİL

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önergeyi
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir.
52 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Muhterem arkadaşlarım, 53 ncü maddeye geç
meden önce müzakerelerin beşer dakika ile tahdidedilmesi hakkında verilen önergeyi okutuyo
rum.
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Yüksek Başkanlığa
Görüşülmekte olan Askerî Personel Kanunu
nun bir ay içinde ancak elli maddesi görüşülebilmiştir. Ordu mensuplarının hararetle bekledikle
ri bu kanunun biran önce ikmali için müzakere
lerde konuşmaların beşer dakika ile tahdidini arz
ederiz.
İstanbul
Antalya
Tekin Erer
Ahmet Torgay
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Aleyhinde
söz istiyorum efendim.
BAŞKAN — Önerge haleyhinde Sayın Sclmazer, buyurun.
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Sayın Bal
kan, sayın milletvekilleri, bu kanunun çilem asını
ve süratle çıkmasını canı gönülden elbette ar
zuluyoruz. Fakat Başkanlık Divanının almış ol
duğu bir karar gereğince, ilk bir saat diğer kısa
kanunlara tahsis ediliyor. Yine burada verilen
önergelerle Askerî Personel Kanununun konu
şulmasına haftanın üç gününde birer saat bıra
kılıyor. Öyle maddeler var ki, bu maddeler üze
rinde belki beş dakika yetmiyebilir. Ama öyle
maddeler do var ki, belki bir dakika da çok ge
lebilir. Bu bakımdan bunun kabul edilmemesini
ve Başkanlık Divanının, biraz evvel kabul etti
ğimiz, kanunda gösterdiği usul dışı müsamaha
nın bundan sonra yapılmaması bu kanunun sü
ratle çıkmasını sağlar. Bu bakımdan bu beş da
kikalık kısıtlama önergesinin bâzı maddelerde yetmiyeceğini sizlere arz eder, önergenin kabul edil
memesini rica ederim.
BAŞKAN — Sayın Solmazer bir dakika. Baş
kanlık bundan önceki kanunun müzakeresinde
ne gibi usul dışı müsamaha gösterdi, bunu açık
lamanızı rica ederim.
İRFAN SOLMAZER (Devamla) — Evet Sa
yın Başkan, onu arz edeyim. Bir defa kanunun
tümü üzerindeki görüşmeler gayet kısa ve veciz
olarak belirtilmesi lâzım gelirken birçok yeni ye
ni temenniler ortaya sürülerek o kanunda bahis
'konusu edilmiyen birçok yeni hususlar ortaya ge
tirilerek uzun bir konuşmaya müsamaha ettiniz.
İkincisi, yine bir madde üzerinde konuşma ya
pılırken o maddeyle ilgisi olmıyan önergeyi izah
sadedinde, o maddeyle ilgisi olmıyan bir 26 da
kikalık konuşmaya müsaade ettiniz. Burada arz
etmek istediğim husus budur Sayın Başkan, ö:;ür
diliyerek arz ederim,
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BAŞKAN — Başkanlığı durup dururken töh
met altında bırakmayın. Müzakereyi bağından
sonuna kadar takibetseydiniz, bilâkis kanun tek
lifinin çabuk bitmesi için ne gibi çaba sarı etti
ğimi görürdünüz.
Buyurun Sayın Tekin Erer.
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Bu kanun'
için çaba, Askerî Personel Kanunu için çaba yok
ama,..
BAŞKAN — Efendim, bu ithamınızı da size
iade ederim. Benim şu kanunun veya bu kanu
nun çıkmasında hiçbir hususi menfaatim yok.
Kendi politik vaziyetlerinize Başkanlığı da alet
edemezsiniz efendim.
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Başkanlık
Divanının kararı ile oluyor bu işler.
BAŞKAN — Bu ne biçim söz efendim? Size
bir de ihtar veriyorum.
Buyurun Sayın Erer.
TEKİN ERER (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlar, Askerî Personel Kanunu geçici madde
lerle beraber 230 maddeyi bulmaktadır. B'r aylık
bir zaman İçinde 50 madde ancak görıHilebiJ m iş
tir. Bu hale göre Askerî Personel Kanununun
ikmali, ancak beş aylık bir zamana ihtiyaç göste
riyor. Bunu biran evvel çıkarmak, biran önce bü
tün ordu mensuplarının hararetle ve hasretle bek
ledikleri bu kanunu istifadesine arz etmek için,
konuşmaların beşer dakikayla tahdidi çok yerin
de olacaktır kanaatindeyim. Esasen bu kanun da
ha; önce de görüşülmüş, birinci müzakeresi yapıl
mıştır. Teklifime müspet oy vermenizi istirham
ederim.
BAŞKAN — Önergenin lehinde ve aleyhin
de birer arkadaş konuşmuştur. Başka söz ist iyen
var mı? Olmadığına göre, önergeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiycnler... Kabul
edilmiştir.
53 ncü maddeye geçiyoruz, maddeyi okutuyo
rum.
I I - Terfi işlemi
Madde 53. — Terfi edecek üsteğmen - yarbay
rütbesindeki subayların terfi işlemleri değerlen
dirme kurullarınca, general ve amiral olacak al
baylar ile general ve amirallerin terfi işlemleri
Yüksek Değerlendirme Kurulunca bu kanunda
yazılı esaslara göre yapılır.
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?
Yok. İki tane değişiklik önergesi vardır, okutu
yorum.
Sayın Başkanlığa
T. S. K. Personel Kanun tasarısının 53 ncü
maddesindeki üsteğmen ibaresinin çıkarılarak ye
rine yüzbaşı ibaresinin konulmasını arz ve tek
lif ederim.
Tokat
İrfan Solmazer
Yüksek Başkanlığa
Tasarının 53 ncü maddesinin 1 nci satırında
ki üsteğmen kelimesinin Yüzbaşı şeklinde düzel
tilmesini arz ve teklif ederim.
Geçici Komisyon Başkanı
İsmail Sarıgöz
BAŞKAN — İkisi de aynı mahiyette, bir ta
nesi zaten komisyondan geliyor. Sayın Solmazer'in teklifine katılıyorsunuz değil mi?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL
SARIGÖZ (Rize) — Aynı mealde ikisini de, be
raber oylayın.
BAŞKAN — Ben de onu arz ediyorum, öner
geleri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Vâki tashihle birlikte 53 ncü maddeyi oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
I I I - Değerlendirme kurulları üyelerinin
nitelikleri
Madde 54. — Yüksek Değerlendirme ve değer
lendirme kurulları üyelerinin, terfi edecek su
baylardan en az bir üst rütbede bulunmaları şart
tır.
BAŞKAN — Madde •üzerinde söz istiyen var
mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 55. — Yüksek Değerlendirme kurulu
ve değerlendirme kurulları terfi edecek subay
ların terfi işlemlerini aşağıdaki esaslara göre
yapar :
a) Rütbe terfii sırasındaki subayların sicil
notu ortalamasını tesbit eder, bu işlemi yapar
ken sicillerden birisinin tarafsız verilmediğini
tesbit ederse bu sicili iptal eder.
Sicillerin hangi hallerde tarafsız verilmemiş
sayılacağı, Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.
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b) Kurul üyeleri, terfi edecek subayların
şahsi dosyalarını ve o rütbedeki sicil raporlarını
incelemek suretiyle Subay Sicil Yönetmeliğinde
gösterilecek âzami ve asgari hadler arasında bir
değerlendirme notu verirler.
Kurulca verilecek değerlendirme notu, sicil
tam notlarının 1/6 sini aşamaz. Bu miktar Yük
sek Değerlendirme Kurulu için bir misli artırı
lır.
Bütün üyelerin verdiği notların ortalaması
subayın değerlendirme notunu teşkil eder. Değer
lendirme notunun tesbitinde şu esaslar göz önün
de tutulur :
1. Önceki rütbelerde normal terfi edip etme
diği,
2. Sağlık durumu,
3. Gördüğü kurslar, ek öğrenimler ve bun
lardaki basan dereceleri,
4. Kıta veya meslekî tecrübesi,
5. Atanma sınırlamaları,
6. Aldığı mükâfatlar,
7. Aldığı cezalar,
8. Muharebe tecrübesi,
9. Meslekine ait eserleri,
10. Yabancı dil durumu,
11. Verdiği sicillerin isabet derecesi,
12. Akademik sicil ve mektup sicil raporları.
c) Sicil notu ortalaması ile değerlendirme
notunun toplamından elde edilen neticeye göre,
subayların yeterlik dereceleri tesbit edilir. Yeter
lik derecelerinin tesbitinde toplam kıymetin eşit
liği halinde subayların bulundukları rütbedeki
kıdem sıraları esas alınır.
d) Yeterlik derecelerinin tesbitinden sonra
hiçbir subayın sırası değiştirilemez. Bunlar 41 nci
madde esaslarına göre yeterlik gruplarına ayrılır
lar.
BAŞıKAN — Masdide üzerinde söz istiyen
var mı? Söz istiyen yok. Değişiklik önergele
ri var, okuıtacağum.
Yükseki Başkanlığa»
Tasarının 55 n«i maldldesd, aşağidaki deği
şiklikler yapılmak suretiyle ilişik şekilde oldu
ğu gibi yeniden düzenlenımişjtir.
Maddenin bu şekli ile kabulünüzü arz ve
teküf öderim.
Geçici Eoımisıyon' Başkanı
İsmail Sarıgöz
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Yapılan Değişiklikler :
1. (ib) Bendinin 2 nci fıkrasındaki (notla
rın 1/6 sini) ibaresi (notunun altıda birini)
şökliaıdc düzeMlmiıgıtir./
2. (b) Bendinin 3 ncü fıkrasmdaJki
(değerlendirime notunun testbitmıde şu esaslar gaz
önünde bulunidurulur)
cümlesi (değerlendir
me notunun tespitinde' bulunduğu
rübbenin
», ibökleıni'e süresine ait aşağııdalki hususlar önün
de bulundurulur) şeklinde değiştirilmiştir.
3. (1) nolu fıkradaki (rütbelerine) keli
mesi (rütbesine) şeklimde düzıeltilmişltir.
4. Değerlendirme kurulun değerlendirmesine esas olacak objektif kıstaslar yeniden sı
ralanmış ve 5 nci sıradaki (muharebe) keli
mesi (savaş) olarak düzeltilmiştir.
5. <(c) Bendinin 1 nci satırındaki (netice
ye) kelimesi (sonucu) ve 2 nci satırındaki
(toptan kıymettin) kelimesi (yeterlik notunun)
şeklinde değiştirilmtişltir.
6. (,d) Bendinin sonuna (geıuer'al - amiral
ler yeterlik gruplarına ayrılmazlar
yeterlik
derecelerine göre sıralanırlar.) cümlesi eklen
miştir.
IV - Snıbaylarıd Terfi İşlemleri
Madde 55. Yüksek Değerlendirme Kurulu
ve değerlendirme kurulları terfi edecek subay
ların terfi işlemlerim aşağıdaki esaslara göre
yapar :
a) Rütbe terfi sırasındaki subayların sicil
•notu ortalamasını tesıbit eder. Bu işlemi yaparıken sicillerden birisinin tarafsız
verilmediği
ni tespit ©derse bu sicili iptal eder.
Sicillerin hangi hallerde tarafsız verdlm<emiş sayılacağı, Subay Sicil Yönetmeliğinde
gösterilir.
ıb) Kurul üyeleri, terfi edecek subayların
§ahsi dosyalarını ve o rütbedeki sicil raporla
rını incelemek suretiyle, Subay Sicil Yönetme
liğinde gösterilecek azamî ve asgarî hadler
'arasında, bir değerlendirme notu verirler.
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rütbenin bekleme süresine ait aşağıdaki hu
suslar göz önünde bulundurulur r
1. Önceki rütbesine normal terfi edip et
mediği,
2. iSağtok durumu,
3. Gördüğü kurslar, ek öğrenimler ve bun
lardaki başarı dereceleri,
4. Kıta veya m'eslekî tecrübesi,
5. Savaş tecrübesi,
6. (Atanma sınırlamaları,
7. Meslekine ait eslerleri,
8. Yabancı dil durumu,
9. Verdiği sicillerin icabet derecesi,
10) Akademik sicil ve mektup sicil rapor
ları,
11. Aldığı mükâfatlar,
12. Aldığı cezalar,,
c) iSicil notu ortalatması ile değerlendirme
notunun toplamından elde edilen sonuca göre
subayların yeterlik dereceleri teabit edilir. Ye
terlik derecelerinin tesbitinde
yeterlik notu
nun eşitliği halinde subayların
bulundukları
rütbedeki kıdem sıraları esas alınır.
d) Yeterlik derecelerinin tesbirtimden son
ra hiç bir subayın sırası değişıtirilom'ez. Bun
lar 41 nci madde esaslarına göre yeterlik grup
larına ayrılırlar.
General - .amiraller yeterlik
gruplarına ayrılmazlar, yeterlik
derecelerine
göre sıralanırlar.
Sayın Başkanlığa
T. S. K. kanun tasanısmm 55 ncâ madıfe'inin (ıb) fukra.sMiın 3 noü paragrafı Senatoca ka
bul ed'!ılım:iş mıetin hallinde 'kabıitllünü.
Yine (b) fılkraısınm numaralı bencile niniıı
önoeDk sıra'larmın aşağıdalki şclkild'e değhtıirilnıeyini arz ve teklif od^rcım.
2 nci, 5 nci benldierinln 9 ile 10 ncu bend'ler
arasına konullmaenı ve bendlerin bu şelkiCde ye•n'iden numaraılammasını arz ve tcfklif öderim.
Tolkat
İrfan Solımaacr

Kurulca verilecek değerlendirme notu, siıcil tam notunun altıda birini aşamaz. Bu mik
t a r Yüksek Değerlendirme Kurulu için bir
misli arttırılır.

BAŞKAN — Kjamltoyon Sayım Solınıaz/er'in
öıılerıgıesine katılıyor mu?
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL
SARIGÖZ (Rize) — Biz öniergemtiade bu değiBütün üyelerin verdiği notların ortalaması,
rjlklclklerii yapitılk, biaim önergeımizıe kendileri
subayın değerlendirme natunu teşkil eder. De
'kaıtıhyorlarsa kemdi önergelerini geri alsınlar,
ğerlendirme notunun tesbitinde, bulunduğu I Yoksıa .katılmıyoruz,
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BAŞKAN — Israr ediyor musunuz önerge
mizde, yoksa kcımiayonun son ıtelklifini kabul
adıyor musunuz ?
İRFAN SOLMAZER
(Tcıkatt) — Kcmisyonun önergesiyle benlim önergıeım arasında
numara balkımınıdan faılklar varıdır. Söz İBtiyo-.
ram.

(merciler dışında hiçbir malkaım ve şahısa bilgi
vıerdkn'cız.
BAŞKAN — Konnilsyonun tadil
önergesi
var, galiba ımaıdlde tamamen değişiyor. Bunu
da oıkultuyarum.

BAŞKAN — Buyurun efendim.
İRFAN
SOLMA ZER
(Tclkalt) — Sayın
Balkan, .sayın ımlilleıtvdkii'lleri, ömengemin 1 nci
ikisini koımisyonun teklif öttdğd yeni önengeye
laynen uydulu için bunun hakkında bir şoy
isaylcım'ijyaruım. Yalnız bu (ıb) fıkrasının numa
ralı bendle rinde öncelik sıraıları olması Kızıımgelen 'bir düzen talklilbiddilmişftir.
Bu düzıenln
içinde 2 numarada yazılan sağlıik durumu ile 5
numarada yaradan atanma sınırlandırıimaları,
kişinin elinde olmıyan, terfie lâyık müspet si
cil almış, değeıilenddrımıcldc iyi not almış ikisinin
(kendi kuburu olmıyan ve bir tanesi idareden,
diğeri de sıhhi dunumdan kemdi (kusura olmı
yan hımıular olduğu için bu öneıc! İlkten çek
öncelik sırası taşıyan çıdk ileride ol'an bu ilki
ıbcnldin yarine konulmasını, heılhalde kjımigyan
da dikkatle tetiklik ederse 9 ve 10 neu nıaıcMelcr arasına yerılejLirilmıcısılinıille, milfeeikıilm onlar al
dıkları eczalar, mıillkâf atlara yeni bir numara
vendiller, 11 ve 12 numarayı vardiler. Bu önse
llik sı raisinin daha iyi o'lıduğu kanaaitin'deyiım, arz
ederim.
BAŞKAN — Kcımkyon katılıyor mu?
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI
İSMAİL
SARIGÖZ (IİİBO) — Katılmıyorum.
BAŞKAN — Eifomdiiım 'kamiislyan 'katılmıyor,
•üıi/engeyıi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler..
Flmiyc<nlcr... Kalbul eldl'lımomi^'Jir.
Şimdi komisyonun getirmiş oildıığu yeni
55 ned ve biraz evvel c/kurumuş olan maıdld'eyi
loıyuuza sunuyorum. Kalbul edenle r... EtmiyenLe.r... Kabul odilmişjtdr.
Klbrdüm, bir yanbşlılk olmaımaısı için tekrar
löd'ıyoruım, komıiııyoınun kabul 'dıtiğiniz öner
gesini 55 nci madde olarak tekrar aylarınıza
ıSLinuyjrıan. Kabul «denler... Eltımiyenler... Ka
lbul edilmiştir.

Tasarının 56 «nıcı madetsinin aşağıdaki şe(laillde değıiştiirilmieslni arz ve tcJklif ederimi.
Geçic'i Kornıisyon Başkanı
İsmail 'Samgö'Z

58 ııeı maddeyi ckultuyioruını.
V - Doğe.dendirmıe kurullarının çalınmaları
. Madde 56. — Değıeıllienldiııme kurularının
çalınmaları gizili yluniıtailür. Kanunen yeltkilli

Yıüjkısdk Başkanlığa

V - Değıerfıenidinme 'kurullarının çalışmaları
Madde 56. — Değerlendirme
kurullarının
içaliişma'la^rı gizli yürütülür. Kanunen
yelilkili
ımereiler dışında hiçbir maikann ve kişılıye bilgii
verilmez.
BAŞKAN — Şahıs, kişi olmuş, söz isıtiyen
var mı efendim? Ydk. Evevlâ kcımûsyo'nuh öner.gıeslni oyunuza sunuyorum. Kalbul
edenler...
Etim iye nıler... Kalbul edilmigıür.
Bu önergeyi 56 ncı maidde olaırafk oyunuza
ısunuyoTum. Kalbul edenler... E»tımiy enler... Ka
lbul edilmiştir.
57 ned maddeyi cTvuJtuyo.ruım.
VI - Değeriendirım.e (kurul üyeler inlin bağıımsızlığı
Madde 57. — Dcğcrlenldlruıııe kurul üyeleri
kararlarında hağıımisızdırlar.
BAŞKAN — Madde üzerinde söız istiyen
var ımı? Yclk. 57 nci ımalddöyi oyunuza sunuyo
rum. KaJbül edenler... Eltımiytenler... Kalbul edil
miştir.
'58 noi maddeyi e ikultuyoruım.
VII - Yönıcıtımleliık
Maidıde 58. — Değerfcndirimıe
kurullarının
çalgına usulleri, 55 nci maddenin (h) fıikrasınıdalki esasları ne şdki.l.lıe değerlendireceği, ka
rarlarını nasıl alacağı, sair hususlar Subay Si
cil Yenici Emdiğinde gösterilir.
BAŞKAN — Maidde üzerinde söz kltiyen var
ımı? Yclk. Kom'iı/îiyomın bir tadil öncngiceli var
ıdır, okutuyorum.
Yüksıdk Başkanlığa
Tasarının 58 nei maddesinin 1 nci satırınIdî'Jki (Fılkrasınıdaiki) 'kclıllmiosinin (bendinıdelki)
sclklirnde dıeğiştiıllllımo.îilni arz vıe teklif öderim.
Gieçiei Kamisycn Başkanı
İsımail Sarıgöz
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BAŞKAN — önergeyi oyunuza smmuyoruım.
Kabul edcmfler... BtımiyenJıer... Kabul ,ediimıişıtir.
Bu tadille bıenaibler 58 nıci maddeyi oyunuza
samuyoııulm. Kabul edenler... Eteniydiler... Ka
bul edıilımiişitir.
59 ncu maddiqyi dkujtu^oruım.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
özjed Mküm'ler
I - Savaş talkdinnamıeısd alanlar
iMadde 59. — Savaş talkdirnaımıesi ailan su(baylara bir defaya mahsus oOımalk üzene ilki yıl
İkide m verilir. Savaş talkdirmıamieısine halk kara
manlardan öleni enin kıldanilerıi veriillerldk bu ka
munda aranan kaideline ve rü'tlbie terfii şartları
na balkıllnıalkısızun terfileri yapılır ve yeni du
numa göne dul ve yabilnılterirne eımeık'li maaşı bağ
lanır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz islt'iyem?
Yolk. Maddeyi oyumuza sunuyorum. Kaibul edem1er... Etımiyıenller... Kabul edlmişltir.
60 neı madldıeıyii ofcutıuyoruım.
II - Eisfır subaylar
Maiddle 60. — Esir düşen suıbayların esir
Idla^ltıLÜkleıaıiiC dair ikıta ve kurum âmirlıer'imıcıe
>\)Liya bunlarım yelklhığunda %ıtllerince; yor, ta
rih ve olaıy belhıtilımidk suneıtiylle tanzim. eldilloccfk raporlara: göne :
ıa) Esardtito Iralunldıiklanı sünede suç iışledlk'lıeri -eısir subaylar içiinlcldM en yulkısldk rütbırı'ıi veya lodıcîml'i subayın yazılı billiroBİ veya
iTiaıtcıliLie bulunanlar tarafından imzalı ollarak
yapılan ve belgece dayanan ihbarlar üzerine
Millî Savununa Balkanlığmca teçlkıil edilıeeıek
kurul raporuna göne saıçılm gönülemlıer askerî
yangı orıgıanlarınıa scvık ledilir. Yargılama sionuicu.mıalılkûım danllar hakkında 37 ncii madde hüIkjüınılierii uygulanır.
ib) Es'areltîton dönem ısUbaylarldam terfie enı£tel haleri olmadığı anlaşılanlarla, ismiadolunam
ısudları sabit olmayanlardan :
1. Esir diişımiddem ovvdl terfi santiarını (ka
panmış olanlar derhall terfi eıtlt'iriilereik niaisıpları
ıcımeal tarihine götürülür.
2. Normal beikllamıe sürelerimi do'Murmuş
(olanlar esir düşim'edcn evvel törfi şartlarımı ka-
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tzaııımamış feciler, 2 yıllılk sidilii
sağlanıncaya
Ikadar bdklleıtildilktem sonra sicili nıostu orıtalaıma,1arı ve dcğerlemdiıımıc notlarına göne aynı rü>tibedıdki diğer tenfi edecıdk subaylarla yciterlik
Ignuplamasına giner ve terfi işlenirinle tabi tu
ttururla r. Terfie hak kazandıkları takdirde ter
fileri yapılır ve nasıp'ları emlsal tarihine ğcltünüiür.
•3. Emlslalerindon bir rütbeden fazlla
geri
kalmış olanlar, İrer nültbödc 2 yıllık sicil sağ
lanıncaya kadar belklelt'iMilkbom sonra sicil notu
lontalamıal'ariınıa ve dcğıarlendirimic mutlarıma göre
'aıynı rültlbclddki diğer terfi edıeddk subaylarla
yeter'liik gruplamasına giner ve terfi işileımine ta•bli tutulurlar. Terfie halk kazandıkları takdirde
Menfileri yapılır ve niaisıpları etmi-sail tarihine
igöltürülür.
•e) Yukarıdaki esaslara göne yapılacak ter'filorde kadro münhali aranmaz.
BAŞKAN — Madde ürerinde buyurun Sa
yın Yılanlıoğlu.
İSMAİL -HAKKI YILANLIOĞLU (Kastaımonu) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım,
malûmunuz esaret savayla olur. öyle haller
vardır ki, bir subay, kumandanından aldığı
mühim bir vazifeyi yapmak için düşmanın içi
ne bile girer ve elinde olmıyarak 'esir düşer.
Bu büyük bir fedakârlıktır. Şimdi dikkat et
tim, maddeyi dikkatle okudum, siz de dinledi
niz, okudunuz. Savaşta ben büyük fedakârlık
yapıyorum, ondan sonra esir düşüyorum, esa
rette kalıyorum. Üç, dört, beş yıl maddi ve
mânevi zarara uğruyorum, maddi ve mânevi
sıkıntıya duçar «oluyorum, ailemden, yurdum
dan ayrı kalıyorum, ondan sonra geliyorum
memlekete, bir de tahkik ediliyor, hakikaten
bir suçum da yok, verilen vazifeyi yaplm.ışım,
kaçmamışım ve bu suretle esir olmuşum, diğer
arkadaşlarıma nazaran sıkıntı çekmişim, çile
çekmişim, bir takım maddi ve mânevi kayıp
lara uğramışım, geliyorum emsallerimle aynı
muameleye tabi oluyorum.
Arkadaşlarım, savaşa katılanlara, savaşta
yararlık gösterenlere dair bir madde vardır,
savaş takdirnamesi verilir, iki yıl kıdem tanı
nır, deniyor. Güzel ama o savaş takdirnemesi
nasıl verilir, tabiî ayarlanır o işler. Şimdi bu
rada bana kalırsa kanun koyucusu olarak bu

- 2 7 4 -

M. Meclisi

B : 104

esaretten dönmüş olan subaylar emsallerine na
zaran bir şey tanımalıyız, terfi hakkı tanıma
lıyız. Bu hususta acaba komisyon ve Hükümet
ne düşünür.? Ve böyle bir şeyi yerinde bulur
lar mı? Bunu öğrenmek istiyorum.
Hürmetlerimi e.
BAŞKAN — Sayın özoğul, buyurun.
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Çok muhte
rem arkadaşlarını, Kore savaşlarında, Kunuri'de bilhassa 22 - 23 Nisan muharebelerinde bâ
zı arkadaşlarımız, subay arkadaşlarımız esir
düştüler ve bil âhara Mançurya'da muayyen
bir müddet esir kaldıktan sonra memlekete
geldiler. Şimdi bu kanun düzenlenirken, tama
men esaslar nazarı dikkate alınmıştır. Esarette
bulunan subay, astsubay ve erlerimiz komünist
lerin yaptığı bütün baskılara rağmen onlaî'Liı. istedikleri eğitimi sistemine girmemişler
ve esir oklukları halde disiplinli hareket et
mişler. Bu bizim aldığımız malûmat, 'gelen ar
kadaşımızdan, Erkânı Harbiyenin ilgili makam
ların ve bircim arkadaşlarımızdan aldığımız
malûmat değildir, diğer Amerikan istihbaratın
dan alman bilgiye göre de Amerikalılar ve di.
ger esir olan milletlerin de Türk subaylarının,
Türk astsubaylarının ve Türk erlerinin bu ide.
olojiye karisi sapasağlam olduklarını, biılhassa
kumandanlarının emirlerine orada dinledikleri
ni ifade etmişlerdir, sabittir. Şimdi o kuman
danların verdiği raporlara göre terfi edecekler.
Arkadaşlar bu kanun ehliyeti esas tutmuştur.
Kıtada çalışan arkadaşlarımız üç sene terfi
müddetinde üç sene ayrı ayrı sicil alacaklardır.
Ve bu arkadaşlar bu sicil notlarına göre, li
yakatlerine göre öncelik alacaklar ve öyle terfi
edeceklerdir.
Esaretle bulunan arkadaşlarımız
mutlaka
o muharebe dolayyıiyle esir olmuşlardır. Çün
kü benim yakın arkadaşlarım esir olmuştu. An
cak lüz, bu arkadaşlarımıza orada bulunduğu
müddet zarfında o notlar alınmadığı halde
yani, halihazırda kıtalarda bulunan, Türk Or
dusunun içinde bulunan subay arkadaşlarımız
her sene sicil notları alacaklar, bunların ye
kûnları birleşecek. Esaret müddetince ordaki
kumandanın ve ilgililerin verdiği raporlarla
aynı terfi imkânı sağlanıyor ki, bu da kanu
nun ileri görüşüdür. Bir eşitliği sağlamıştır. O
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bakımdan madde yerindedir. Aynen kabulünü
arz ederim.
Hürmetlerimle.
BASICAN — Sayın Çataloğlu buyurun efenÎSMAÎL ÇATALOĞLU (içel) — Sayın Başkanım, sayın arkadaşlarım, subayların görevi,
esir olmamak için bütün tedbirleri muharebe
lerde almaktır. Buna rağmen esir olmak ka
derde varsa, vâki olur. Ancak, subayların
terfi sisteminde bunların liderlik vasıfları,
eğitimde gösterdikleri kabiliyetler de nazarı
itibara alınır. Esir olan bir subayın kıtaya
emrü kumanda edemiyeceğine göre, birkaç sene
sonra yurda döndüğü zaman bunun her hangi
bir kıtaya kumandanlık yapıp yapamıyacağmı
tecrübe etmeden buna rütbe vermek askerlik
geleneklerine uygun değildir. Bunun için ko
misyon tarafından teklif edilen maddenin ay
nen kabul edilmesi lâzımdır. Çünkü, askerlikte
başka terlü terfi sistemi yoktur. Mutlaka bir
tecrübe devresinden geçmiş olması lâzımdır. *
Arz ederim efendim.
BAŞKAN — Komisyon adına, buyurun Sa
rıgöz.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL
SARIGÖZ (Rize) — Muhterem arkadaşlar, esir
subayların durumunu tanzim eden 60 n o mad
de hakkında Saym Yılanlıoğlu
arkadaşımız
esaretten dönen subaylara bir imkân tanın
ması mümkün değil mi, dediler ve böyle bir
husus talebettiler.
Biz, bu maddenin çıciş'ltli fıkraları ile esir
olmuş suibayları-n durumlarımı şöyle tanzim edi
yoruz :
Eğor b'ir subay esir »okluğu zaman bir üst
rütbeye terfi etme imkânını ihraz etmişse o
esaretten döner dönmez onu bir üst rütbeye
terfi ettiriyoruz. Hiçbir kaybı olmuyor. Fa
kat, bir subay esir olduğu zaman bir üst rüt
beye terfi edecek imkânı ihraz
etmemiş,
yani, kâfi bekleme süresini doldurmamış ve si
cil alaımaımıış ise onu yeniden 'dıeğerleıi;dirm<eye
tabi tutuyoruz. Talkıdır buyu raca ğırnız gibi
esareti hiç kimse arzulamaz, arzulıyarak kat
lanılacak bir hâdise de değildir. Şüphesiz su
baylar için, herkes için ağır bir vaziyettir. Ama
uzun sürecek esaret devreleri içersinde ku
mandanlık formasyonunu kaybetmiş olan bir
subayı, esir oldu diye getirip terfi ettirmek,
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âdeta esarete prim vermek olur. Onun ku
mandanlık vasıflarını,
liderlik vasıflarını muhafatfa -eıdfrp etmdcliğinli, IkaıyPjetimi'şöe
tekrar
bunları kazanabilmek imkânlarını vermek için,
uzun sürecek esaret yılları esnasında terfi
edoınemişse, onu ikişer yıl her rütbede değer
lendirmeye tâbi tutmak suretiyle rütbelerin
bekle-me sürelerimi ilkmal eittm,e|dien, sicil aldığı .
takdirde, terfi imkânını getiriyoruz; 3 ncü fık
rada. Bunun dışında, esir olmuş olan astsu
baylara da, ilerde gelecek aynı hükümlere tâbi
olacaklar. Yapılabilecek bir hususun olmadı
ğını takdir buyurursunuz. Arz ederim.
BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. önerge
de yok.
60 ncı maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.
61 nci maddeyi okutuyorum.
III - Harlb gaibi subaylar
Madde 61. — Harb gaibi olup da sonradan
dönen subaylar 60 ncı maddenin (a) fıkrası
uyarınca askerî yargı organlarına sevk edilir
ler. Neticede beraet edenlerin terfileri esir su
baylar hakkındaki esaslara göre yapılır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?
Yok.
Komisyonun bir tadil önergesi var okutuyo
rum.
Yüksek Başkanlığa
Tasarının 61 nci maddesinin 1 nci satırın
daki (Fıkrası) kelimesinin (Bendi) şeklinde
değiştirilmesini arz ve teklif ederim.
Geçici Komisyon
Başkam
itsunail .Sarıgöz
BAŞKAN — önergeyi -oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul ecllilmiştir.
Bu tadilât ile birlikte 61 nci maddeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
62 nci maddeyi okutuyorum.
IV - Enterne edilen subaylar
Madde 62. — Yabancı devletler tarafından
enterne edildiği mahkeme kararı ile sabit olan
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subaylar hakkında 60 ncı madde hükümleri uy
gulanır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?..
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
63 ncü maddeyi okutuyorum.
V - Sıhhi izin süresi içinde terfi sırasına giren
subaylar
Madde 63. — Bulundukları rütbelerde terfi
şartlarını tamamlamış ve terfi için gerekli ye
terlik grupuna girmiş subayların sıhhi izin sü
relerine tabi bulunmaları terfilerine engel teşkil
etmez.
Sıhhi izin süreleri bekleme sürelerinden sa
yılır.
BAŞKAN — Söz İstiyen?.. Yok. Maddeyi
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir.
64 ncü maddeyi «okutuyorum.
VI - Sınıfı değişen subaylar
Madde 64. — Çeşitli sebeplerle sınıf değiş
tiren subaylara fakülte ve yüksek okullarda
okuyanların terfilerinin ne şekilde yapılacağı
Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.
BAŞKAN -r- 64 ncü madde üzerinde söz is
tiyen? Yok. 64 ncü maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
65 nci maddeyi okutuyorum.
VII - Fakülte ve yüksek okullardan mezun
olanların nasbi
Madde 65. — Fakülte ve yüksek okullardan
mezun olup askerlik eğitimlerini de başarı ile
bitirerek subay nasbcdilenlerin subaylık nasıpları hangi tarihlerde olursa olsun kademe ve
üst rütbeye yükselmelerinde esas olacak nasıpları fakülte ve yüksek -okullardan mezun olduk
ları takvim yılının (30 Ağustosu) itibar olunur.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?
Yok.
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
66 ncı maddeyi okutuyorum.
VIII - Açıkta bulunan subayların terfileri
Madde 66. — Açıkta bulundukları müddet
zarfında terfi sırasına giren subayların yargı-
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lanmaları neticesine kadar terfileri yapılmaz.
Bunlardan yargılama neticesi beraet edenler
mütaakıp 30 Ağdstosta terfi edecekler ile bir
likte değerlendirmeye tabi tutulur. Bunlardan
terfi edenlerin nasıpları emsalleri tarihine gö
türülür. Kademe terfi şartlarını haiz olanların
kademe terfileri emsalleri tarihinden geçerli ol
mak üzere derhal yapılır.
GEÇlCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL
SARIGÖZ (Rize) — Efendim bu maddeyi Dev
let Memurları Kanununa bir paralellik temin et
mek için geri alıyoruz, komisyon olarak.
BAŞKAN — Efendim, Sayın Solmazer'in de
aynı mahiyette bir önergesi var. Madde kâfi de
recede açık değildir, komisyona geriverilmesini
teklif ediyor.
Efendim, 66 ncı maddeyi gerek Komisyonun
talöbi, gerek Sayın Solmazer'in önergesi gere
ğinle komisyona geriverilmesi hususunda tasvi
binizi rica ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
67 nci maddeyi okutuyorum.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli hükümler
I - Genelkurmay Başkanlarının görev süresi
Madde 67. — Genelkurmay
Başkanlığına
tâyin olunan orgeneral ve orarairallerin yaş
haddi 68 dir. Bu makama atanan orgeneral ve
oramirallerin görevde kalış süresi normal ola
rak 3 yıldır.
BAŞKAN — Komisyon başkanlığının bu
maddeyi yeniden tedvin ederek getirdiği bir
önergesi vardır. Önergeyi okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Tasarının 67 nci maddesinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederim.
ismail Sarıgöz
Geçici Komisyon Başkanı
I - Genelkurmay Başkanının yaş haddi ve
görev süresi :
Madde 67. — Genelkurmay
Başkanlığına
atanan orgeneral ve oramirallerin yaş haddi
altmış sekizdir. Bu makama atanan orgene
ral ve oramirallerin görevde kalış süresi üç
yıldır. Bu süre yaş haddini geçmemek üzere
Bakanlar Kurulu kararı ile birer yıllık süre
lerle üç yıl daha uzatılabilir.
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyeııt
Sayın İsmail Çataloğlu, Sayın Nazif Nasulı Ara
lan, Sayın Nazmi üzoğul. Sayın İlyas Kılıç,
Sayın Çataloğlu, buyurunuz.
İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Bu mad
deden, benim anladığıma göre, Türkiye'de Genel
Kurmay Başkanı olabilmek için 65 yaşını doldur. muş olmak lâzımdır. Bir harb zamanında, ka
bul ettiğiniz Askerî Personel Kanunu gereğince,
ehliyet gösterip de terfi eden subaylarımız Ge
nel Kurmay Başkanlığına lâyık nitelikte ise, 65
yaşına kadar Türk Ordusu Genel Kurmay Başkansız mı kalacaktır, beki ivecek miyiz biz bunu?
Binaenaleyh bu maddenin başka bir şekilde de
ğiştirilmesini arz ederim. 65 yaş diye, böyle bir
yaşın, muayyen bir yaşın, muayyen bir vazife
için konulmasının tamamen alcy'hlndcyim. Ko
misyonun bu hususta izahat vermesini rica ede
rim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Nazif Nasuh
Aralan.
NAZİF NASUH ARSLAN (Sivas) — Sayın
Başkan, sayın arkadaşlarım, bu madde Genel
Kurmay Başkanları için bir imtiyaz niteliğinde
dir. Genel personel rejimine bir istisna getirmek
tedir. Niçin? Şu müzakeresini yaptığımız kanun
la bu madde tenakuz halindedir. Askerlik mes
leki bir taraftan yıpratıcıdır, diyoruz. Bir ta
raftan da getiriyoruz 68 yaşma kadar bir kim
seyi Genel Kurmay gibi bir makamda tutmak
mecburiyetinde kalıyoruz. Sureti kat iyede mah
zurludur. Binaenaleyh, ben bu maddenin 65 ya
şında dondurulması tarzında bir önerge verece
ğim. O şekilde kabulü lâzımdır. Ta mam iyi e bir
çelişme içindeyiz. Öyle zamıcd"yorum ki, bu mad
de objektif ölçülere göre ele alınmamıştır. Arzım
budur.
BAŞKAN — C. II. P. Grupu adına Sayın
Ferda Gülcy, buyurun.
C. II. P. GRUPU ADINA FERDA GÜLEY
(Ordu) — Muhterem arkadaşlarım, bu madde
tasarıdaki şekliyle gerçekten zayıf halde hazırlan
mış idi. Komisyon okunan ve dinlemiş bu1 ".iv"! ığunuz önergesiyle bu maddeye gereken vuzuhu,
sağlamlığı kazandırmıştır. Bir defa metinde
Genel Kurmay Başkanlarının görev süresi denil
diği halde, matlap böyle olduğu halde metin yal
nız görev süresini değil, görevde kalış sürenini de
ğil yaş haddi unsurunu' da ihtiva ediyordu. Bi
naenaleyh, Komisyon önergesinde ınatlapla me-
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tin arasındaki uygunluğu sağlamıştır. Bu met
nin son cümlesi «Bu makama atanan orgeneral ve
oramirallerin görevde kalış süresi normal olarak
üç yıldır.» şeklinde idi. Normal olarak üç yıldır,
mefhumu muhalifi, anormal olarak uzatılabilir.
Yani, gerektiği hallerde uzatılabilir. Kim uzatır,
ne kadar uzatır? Bunu 68 yaş haddinden istihracetmek gerekiyordu. Komisyon bu cümleyi ay
dınlığa ve sağlam metne kavuşturmak suretiyle
işaret ettiğim za'fı gidermiştir. Bu makama ata
nan orgeneral ve oramirallerin görevli kalış sü
resi, normal kaldırmış, üç yıldır demiş. Bir defa
üç yıldır demiş, sonra başka bir kısım daha getir
miş, yani maddenin metniride - eski deyimle meknuz olan, tatbikatta da mevcudolan hali sarih
olarak getirmiş. Diyor ki, vaktiyle 1959 senesin
de çıkan, bu madde ile ilişkin olarak çıkan T. C.
Emekli Sandığı Kanununun 40 ncı maddesini de
ğiştiren 7333 sayılı Kanunun esprisi içinde diyor
ki, Komisyon önergesi; 3 yıl sonra gerekirse Ba
kanlar Kurulu kararı ile birer senelik sürelerle
yaş haddini aşmamak üzere bu makama atanmış
olan orgeneral ve oramirallerin hizmet süreleri,
üç sene daha uzatılabilir. Yani, üç sene hizmette
kalırlar, sonra gerekiyorsa Bakanlar Kurulu kara
rı ile birer sene, birer sene, her defasında birer
sene için, vaktiyle 7333 sayılı Kanunda olduğu
gibi, üç sene daha Genel Kurmay Başkanlığı gö
revinde kalmalarına mesâ vardır. Aslında metin,
bunu demek istiyordu. Bunu demiyordu, bunu
demek istiyordu. Komisyon, önergesi ile bunu
diyor.
Burada bu makama gelmiş olan, bu Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin hazerde Başkomutanlığı de
mek olan Genel Kurmay Başkanlığı makamına
gelmiş olan sayın komutanların, amirallerin ve
generallerin hizmetleriyle, fonksiyonlarlyle iliş
kin hizmet süreleri ve yaş hadleri tanzim edilmiş
tir.
BAŞKAN — Sayın Ferda Güley, bir dakika
nız kaldı.
FERDA GÜLEY (Devamla) — Bir tâviz,
efendim, umumi statüyü değiştirici her hangi bir
hal yoktur. Emekli Sandığı Kanununun 40 ncı
maddesi yaş hadlerini tesbit etmiştir, 65 tir. Bu
nunla istisnai olarak Genel Kurmay Başkanı olan
orgeneral ve oramirallerc 68 i getiriyor. Tatbikat
da zaten böyle idi. Ve esasen tatbikatta da böyle
bir kanun var idi. Nasıl ki, profesörler, profesör-
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ler kurulunun kararı ile 65 yaşını doldurduktan
sonra yaş haddi aranmaksızın hizmete devam et
mek imkânını buluyorlar, hizmetlerinin Özellikle
ri dolayısiylc. İşte burada da hizmetinin ve iş
gal ettiği makamın ve görevin husıujiyederi do
layısiylc bu maddede Genel Kurmay Başkanları
için 68 yaş haddi getirilmekte ve 6 neneye kadar,
3 senesi başlangıçta kanunla, diğer 3 sonesi de Ba
kanlar Kurulu kararı ile birer, birer verilmek im
kânını getirmektedir ki, tatbikat da böyledir. Bu
rütbeye gelenler 62 yaşında, daha evvel kabul
buyurduğunuz tablo gereğince G2 - 63 yaşında
orgeneral olurlar...
BAŞKAN — Sayın Güley, vaktiniz dolmuş
tur. Lütfen bağlayınız.
FERDA GÜLEY (Devamla) — Ve pekâlâ
da Genel Kurmay Başkanı olurlar.
O. II. P. Meclis Grupu olarak Komisyon de
ğiştirgesini kabul etmekteyiz. Saygı ile arz ede
rim.
BAŞKAN — GÜven Partisi Gı-ııpn ad 1:1 a Sa
yın Solmazcr.
G. P. GRUPU ADİNA İRFAN SOLMA ZER
(Tokat) — Sayın Başkan, say m milletvekilleri,
67 nci maddede Genel Kurmay Başkanlarının gö
rev süresi hakkındaki Güven Partiyin'n görüşle
rini arz edeceğim.
Evvelâ bir noktaya işaret edeyim; önümüze
sayın Komisyon tarafından getirilen Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu tasarısı Ko
misyonca ittifakla, toplantıya katılan üyelerin
ittifakı ile kabul edilerek sunulmuştur. Bura
daki Türkçeleştirme hususunda Komisyonun ti
tizlikle verdiği önergeler için bir şey söylemiyeceğim ama, esas hakkında bir çojk maddelerde
değişiklikler getirmiş olduğunu görüyoruz ve
buna bir türlü mâna verıemiyoruım şahsan.
Bunu arz ettikten sonra, bir sürprizle karşılaşitirk, bu 67 nci maddede Genelıkuıımay Baş
kanlarının hizmetleri hakkında, görev suresi
hakkında tanzim edilen maddeye Güven Partisi
olarak itiraz etmiyecektik ve normal buluyor
duk. Şimdi Komisyon burada «normal, olarak»
ibaresini çıkardı ve bu makama atanan Orge
neral ve Oramirallorin görevde kalış suresi 3
yıldır, dedi ve ilâve hükümler getirdi. Burada
ki «normal olarak» tâbirinin çıkmaması lâzım
gelir. Çünkü bir sayın orgeneral bu makama
atandığı andan itibaren tehlükeli hizmetler ya-
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pıyor; uçakla, sağa sola gidiyor, Azrail Türki
ye'de trafik kazaları şeddinde kol geziyor. Bir
sakatlanma, bir arıza olabilir. Cenabı Haldim
her kula verdiği bâzı hastalıklar ve illetlerle
malûl olabilir. Bu makam üç yıldan evvel hiç
bir surette boşalmaz. Hiç bir surette boşalmaz.
Bu bakımdan, «normal olarak» tâbiri belki da
ha hukukî bir terim olarak düzeltebilirler. Bu
kalmalıdır.
İkincisi, hizmet suresinin birer yıl, birer yıl
üç defa uzatılmasına biz muhalifiz. Sadece bu
makama atanan general ve amiraller
tâbirini
de koymak istiyoruz buraya. Bir orgeneral olmıyabilir, bir harp anında. Bu, kanundur, de
vamlılık arzediyor. General ve amiral dedikten
sonra mesele yok. Bu makama tâyin edildi mi
bu hizmette görev göreeok demektir. Orgeneral
ve oramiral olması şart değildir. Belki hepsi
Yüksek Şûra Üyesi olacaktır, belki o an için
şartları icabedecek orgeneral, oramiral olmıyacaktır, «general ve amiral» tâbirini koyalım.
Onun için «orgeneral ve oramiral» tâbirini çı
karalım ve buradaki hizmet süresini biz dört yıl
olarak teklif ediyor ve Bakanlar Kurulu kara
rı ile bir defada iki yû birden uzatılmasını tek
lif ediyoruz. Bu değişikliği kapsıyan bir öner
geyi Yüksek Başkanlığa sunuyorum. İltifat et
menizi Güven Partisi adına arz ederim.
BAŞKAN — Sayın Nazmi Özoğul, buyurun.
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, bu kanunun al
tında Geçici Komisyonun bir üyesi olarak benim
de imızaım var. Zannetmesinler ki muhterem ar
kadaşlar, bu getirilen önergeler Komisyon üye
leri tarafından konuşulmamış, reye vaz'edilme
miş, incelenmemiş, Geçici Komisyon Başkanı
kendiliğinden imzayı altına atıp, bir unvan ko
yarak getiriyor bunu buraya böyle bir şey ba
his mevzuu değildir.
Arkadaşlar biz, bu kanun geldiği zaman en
serî olarak bu Meclisten geçmesi için derhal
Meclise şevkettik ve bâzı değişikliklerin de ya
ni, Senatoca kabul edilen ve bâzı normal deği
şikliklerin Millet Meclisinde değiştirilmesi dü
şüncesi ile, zaman faktöründen
faydalanmak
için sevk ettik. Ve ondan sonra da Senatonun
bütün teklifleri alındı, komisyonda uzun uzun.
15 arkadaşımız geldi ve bâzı arkadaşlarımız ge
lemedi, orada münakaşa yapıldı ve önergeler
öyle verildi.
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Şimdi arkadaşlarım,
maddedeki «normal»
teriminin daha vuzuha kavuşmasını düşündük.
«görevde kalış süresi normal olarak üç yıldır»
deniyor. Bir orgeneral 61 yaşında da orgeneral
olabilir. Evvelki, Meclisten geçen metinde 68
yaş kabul edilmişti. Senatodan geçen metinde
de 68 yaş mevcut idi. 61 yaşında bir orgeneral
Genelkurmay Başkanlığına gelir. Fakat üç se
ne dolduğu zaman en verimini verebileceği ve
Türk Ordusuna en çok faydalı olabileceği bir
sırada, kanun maddesi dolayısiyle, üç sene son
ra otomatikman emekliye sevkedilebilir. Bugün
orgeneral rütbesine gelebilen bir zat birçok or
dunun bütün kademelerindeki çalışmalarından
sonra ancak o rütbeye gelebilmiştir ve Erkânı
Umumiyede daha hizmetli duruma girebilmesi
için bunun daha vuzuha varması, bu maddenin
açık tarafı kalmaması düşüncesi ile 68 yıl, üç
yıl olduğuna göre üç yıldan sonra devam ede
cek müddetlerin birer yıl, birer yıl uzatılması
düşünüldü ve kanunun 68 yaşından sonraki kıs
mı da kabul edilmedi. Bugün modern ordular
da, Amerikan Ordusunda, beş yıldızlı orgeneral
emekliye sevkedilemez. Bugün Eisenhowor iste
diği gün orgeneral elbisesini giyer ve Erkânı
Harbiye Umumi Riyasetinden yani, onların il
gili şeyinden tahsis edilen odaya gider, orada
oturur ve ordu hakkında lüzumlu olan, dışarda
görebildiği bir bilgiyi verebilir. Biz bu kanunu
hazırlarken, tabiî reyle bu işler oldu, halledildi.
Ve diğer milletlerde olduğu gibi meselâ, Ameri
ka'da olduğu gibi, ölünceye kadar bu rütbenin
devamı değil de bir yaş haddi olarak 68 yaş ka
bul edildi. Yani, biır taviz verilmiş durum yok
tur. Orgenerallik rütbesi, bilhassa Erkânı
Harbiyei
Umumiye Reisliği makamı, bugün
Türkiye'nin savunmasının, istikbâlinin savunma
sının bütün plânlarını Erkânı Harbiyei Umu
miye Reisliğine gelen bir zat bilmektedir. Bu
gün Erkânı Harbiyei Umumiye Reisliğinde bâ
zı generallerimiz, üzülerek ifade edeyim, asker
liğin bâzı sevk ve idare esaslarıdır, Erkânı Harbiyede çalışır fakat, diğer odada bulunan plâ
nın zamanında kullanılmıyacağı için bildirilme
sine- lüzum görülmez. Bu bakımdan madde çok
esaslı incelenmiş ve tetkik edilmiştir. Türk Or
dusunun en faydalı duruma gelmesi bakımın
dan «normal» kelimesinin daha vuzuha kavuş
ması düşüncesiyle 61 yaşındaki bir orgeneralin
üç sene olunca 64 olacak ve her senede bir Hü-
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fkiimete uzatma yetkisi vermek suretiyle 68 yaş
olarak kanunun âzami yetkisini tanımak imkânı
bu suretle sağlanmış olur.
BAŞKAN — Sayın Özoğul vaktiniz doldu.
NAZMİ ÖZOĞUL
(Devamla) — Bağlıyo
rum efendiım.
Arkadaşlar, general kelimesini koyamıyacağız. General kelimesi anormal haller için düşü
nülebilecek hareketlerdir. Bugün orgeneral rüt
besinde bulunan subaylar ancak Erkânı Harbi
ye Reisliğine gelebilirler.
Çünkü, halihazırda
orduda 1,2 general kadrosu mevcuttur. Normal
esaslara göre kanun hazırlanacağı için «gene
ral» değil «orgeneral» kelimesinin yerinde kal
masını arz ederim.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sayın Kılıç, buyurun.
ILYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan,
muhterem arkadaşlarım, görüşülmekte olan ta
sarının 31 nci maddesine bakarsanız, orada bek
leme süreleri var. Bu bekleme sürelerini bu ka
nunun esprisindeki kıdemler de kalkdığma gö
re hosabederseniz hiç aksama yapılmadan bir
subay arkadaş 64 yaşında orgenerallik mevkii
ne yükselmektedir. Normal aksamayı da bir se
ne koyarsanız tanı 65 yaşında orgeneral oluyor.
Ölçüler böyle olduğuna göre, bir Genelkurmay
Başkanlığını yapacak kişiyi
bulamıyacak mı
yız? Bir an için böyle kabul edelim. Belki Ha
va Kuvvetleri, onların da kıdemleri kalktığına
göre, bu şartlar altında 65 yaşına geldi, tamam.
Genelkurmay Başkanı yapmak için bir orgene
ral bulmak mümkün değildir. Binaenaleyh, 65
yaşma kadar mesleğinde ve mesleğinin her
branşında ve sahasında, kademesinde, her ka
rargâhında pok çok bilgi ve tecrübeyi uhdesin
de toplamış olan bir kişinin, bir say m askerin
65 yaşına geldi diye emekliye ayrılması müm
kün olmıyacaktır. O halde 68 yaş haddinin kon
masında bence büyük bir sakınca yoktur. Bu
doğrudur, bir.
Hizmet süresine gelince : Bu şekilde bu im
kânlar içinde gelecektir. Tabiî uzun vadeli, bu
gün için değil. Bugün için 62, 63, 64 ve 65 ya
şında bir orgeneral bulmak mümkündür. Ama
kanun, uzun vadeli bir zamanı kapsadığına gö
re, ilerde bulunamıyacaktır bu ölçülere girdiği
miz takdirde, 65 yaşında da ayrılması uygun
olmıyacağma göre, üç sene, onun tecrübelerin
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den ve geçmiş hizmetlerinden gelecek nesillerin
istifade etmesi bakımından, fazla bir şey değil
dir. Ancak, buradaki «normal» kelimesinin kal
masında bir mahzur yoktur. «Normal» kelime.
si kalabilir. Binaenaleyh, «Genelkurmay Başka
nının yaş haddi 68 dir. Hizmet süresi normal
olarak üç yıldır» demekte de bir mahzur yok
tur. Bence fayda da vardır. Birtakım politik,
ileride çıkacak birtakım politik şeyleri önleyebi
lir. Binaenaleyh, bugünkü kanunun şu esprisi
ve bugünkü kapsadığı mânada 64 ilâ 65 civarın
daki bir orgeneralin üç sene, bir veya iki sena
de uzatılmak suretiyle hizmet görmesinde bir sa
lanca yoktur. Geçmiişte de ıbur.uıı mecalleri var
dır. 68 yaş da bugün için fazla bir yaş değil
dir. Bence maddenin «normal» kelimesi hariç
aynen muhafazasında bir mahzur yoktur. Say
gılarımla.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Sarıgöz.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL
SARIGÖZ (Rize) — Muhterem arkadaşlar,
67 nci maddo üzecindc söz alan arkadaşları
mın madde hakkındaki görüşlerini cevaplan
dırmaya çalışacağım.
Çataloğlu arkadaşımız dediler ki, Genel
kurmay Başkanı olabilmek için G5 yaşında ol
mak mı lâzımdır?
Evvelemirde bu hususları vuzuha kavuşturalnlmok için, maddenin ımekaııizmasını arz öt
meye çalışacağım. Bu kanunun tatbik edildiği
andan itibaren Genelkuımay Başkanlığına yük
selecek olan subaylar 62 yaşında orgeneral ola
bileceklerdir, bekleme sürelerine göre. Fakat,
62 yaşında orgeneral olan bir kumandanın
Genelkurmay Başkanı olacağı mânasına anla
mak mümkün değildir. 63 yaşında da olabilir,
64 yaşında da olabilir. Örgene millikte kanunen
bekleme süresi olan 3 yılın sonundaki 65 ya
şında da olabilir. Bu takdirde 65 yaşında bir
orgeneral Genelkurmay Başkanı olduğu tak
dirde üç sene daha bu markamda, bu görevde
kalabilecektir. 68 yaş hududuna gelmektedir.
Bugünkü dutumda ise 60 yaşında, 61 yaşın
da, 62 yaşında orgeneralliğe yükselmiş gene
rallerimiz vardır. Madde, Genelkurmay Baş
kanlığını üç. yıl olarak tesbit ediyor. Hangi
yaşta olursa olsun, üç yıldan sonra bu görev
den ayrılması mukarrerdir. Ancak Genelkur
may Balkanının tâyini Bakanlar Kurulunun ka-
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rarma bağlı olduğu cihetle, burada bu maka
ma tâyin edilen bir orgenerali, her yıl Bakan
lar Kurulu karar vermeık şart iyi e, üç yıl da
ha Bakanlar Kuruluna bir istihdam yetkisi
veriyor. Bu makama gelmiş, bu rütbeyi ihraz
etmiş liyaka.tli bir askerin burada üç yıl da
ha kal'abi'lme.siu'o imkân vermek yetkisini her
halde Bakanlar Kuruluna tanımak gayrihukukî ve gayriâdil bir hal tarzı almasa gerektir.
Sayın Nazif Aslan aııkadaşımız «Bu yaş
hadleri süresi Genelkurmay Başkanına bir im
tiyaz nitcliğiıiıdc'diır.» dediler. Şu mâruzâtımız
muvacehesinde, arkadaşımız da belirttiler, böyle
bir imtiyazı biz sureti .katiye.de kabul edemi
yoruz.
Güven Partisi adına konuşan Sayın İrfan
Solmaze.r arkadaşımız, kanun tasarısının ko
misyon metrini okudular, dediler ki, «Bu,
ittifakla Heyeti Umumiycyc sevk edilmiştir.
Komisyon başkanı sık sık maddeler hakkında
tadil önergeleri vermektedir.» Filhakika öyle
oldu. Nasıl olduğunu da Heyeti Umumiyeyc
arz etmekte fayda olduğunu zannediyorum.
Çünkü sık sık arkadaş!arımızın tarizine mâruz
kalmaktayız.
Bu kanun, geçen Dönemde Meclisimizce ka
bul edildi ve Cumhuriyet Senatosuna gitti.
Cumhuriyet Senatosunda bu kanun görüşüldü.
100 madde ürerinde, 24 ünde esasta, diğerle
rinde de redaksiyona taallûk eden değişiklik
ler yaptı. Tekrar metin Karma Komisyonumu
za geldi. Geven sene biz bunun üzerindeki ça
lışmalarımızı ikmal etmek üzere son maddele
rine gelmişıken Millet Meclisi Başkanlığı ta
rafından Anayasa Komisyonundan istenen bir
mütalâa ile Senatodaki müzakere müddetinin
tecavüz edildiği, geçirildiği kabul edildi ve
kanunlaştığı ilân edilmek üzere Reisicumhura
gönderildi. Devlet Reisimiz de veto ettikten
sonra geçen yılm son günlerinde tekrar komis
yonumuza intikal etti. Biz, Meclis tatile gir
meden evvel ve kanunun tekrar görüşülmesini
temin edebilmek maksadiyle komisyon olarak
toplandık. Arkadaşlarımız- ittifakla
Millet
Meclisi metninde değişiklik yapabilecek, mü
zakere ile değiştirebilecek bir zaman imkânı
bulamadığımız için Heyeti Umumiyeye şevki
ne ittifakla karar verdiler, vakıa budur.
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Yine Solmazer arkadaşımız dediler ki, bu
maddeden normal kelimesi çıkmış kalması lâzım
dır. Biz kalması için bir zaruret görmüyoruz. Ay
nı zamanda bu madde orgeneralle oramiralleri
tanzim etmektedir. Diğer generallerin yaş had
leri, rütbeleri, yaş hadlerini tanzim eden mad
denin karşısında yazılmıştır. Bu madde demek
istemiyor Genel Kurmay Başkanı olacak bir ge
neral mutlaka orgeneral veya oramiral olacaktır.
Öyle bir kayıt yoktur maddede. Ama bu makama
gelmiş olan orgeneral ve oramirallcr için yaş had
dini ve görevde kalış süresini gayet vazıh ölçüler
içinde getiriyor.
11 yas Kılıç arkadaşımız dediler ki, bu kanun
daki sürelere göre 64, bir sene kaybetmiş olabilir,
C5 yaşında orgeneralliğe gelen bir kimse bu rüt
bede, bu suretle üç yıl kalabilme imkânını kazan
maktadır. Bendeniz başlangıçta da arz ettiğim,
62 yaşında orgeneral olabilmek mümkün, iler
halde arkadaşımızda bir toplama hatası var.
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Toplarsanız be
nim arz ettiğim gibi çıkıyor.
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın efendim.
Sayın Sarıgöz, siz madde hakkında ögrüşmenize
devam ediniz.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL
SARIGÖZ (Devamla) — Şimdi arkadaşlarımıza
bugünkü durumu arz etmek istiyorum.
7332 sayılı bir Kanun vardır. Bu kanunu
aynen okuyorum.
(Madde 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 40 ncı maddesine aşağıda }Tazılı
(E) fıkrası eklenmiştir.
E) Erkânı Harbiyci Umumiye Reisinin yaş
haddi vazifesinde kalması lüzumlu ve faydalı gö
rüldüğü takdirde Bakanlar Kurulu karariyle bi
rer senelik müddetlerle üç sene uzatılabilir.)
Biz de bugün mer'i olan düzeni Bakanlar Ku
rulunun kararma vabeste olmak şartiylc, aynen
buraya aktardık. İltifat buyurmanızı istirham
ederim.
BAŞKAN — Soru. Sayın Çataloğlu, buyu
run.
İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Efendim,
67 nci maddeyi okuyorum. «Genel Kurmay Baş
kanlığına tâyin edilen orgeneral ve oramirallerin
yaş haddi 68 dir.» Bu birinci cümle.
BAŞKAN — Efendim, Komisyon başka bir
teklif getirdi.
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İSMAİL ÇATALOÖLU (İçel) — Teklif ay
ındı;1.
BAŞKAN — Müsaade buyurun da okuya
yım.
«Genel Kurmay Başkanlığına atanan orgene
ral ve oramirallerin yaş haddi 68 dir. Bu maka
ma atanan orgeneral ve oramirallerin görevde
kalış süresi 3 yıldır. Bu süre yaş haddini geç
mem ele üzere Bakanlar Kurulu kararı ile bir yıl
lık sürelerle üç yıl daha uzatabilir.»
Şimdi buyurun efendim.
İSMAİL ÇATALOÖLU (İçel) — Aşağı-yu
karı aynıdır, ufak bir değişiklik vardır. Fakat
ikinci cümle var, «Bu makama atanan orgenral
ve oramirallerin görevde kalış süresi normal ola
rak üç yıldır.» Şimdi bunun birinci cümlesinden
çıkan mâna şudur: Genel Kurmay Başkanlığına
atanan bir zat 68 yaşında yaş haddine uğruyor.
3 senede süresi dolduğuna göre, 65 yaşından ev
vel Genel Kurmay Başkanı olamaz mânası çıkar.
Halbuki yeni Personel Kanununun diğer madde
leri gereğince harbde taltif gören bir arkadaş
kumandanlığın gördüğü lüzum üzerine çabuk ter
fi eden generaller 40 yaşında Genel Kurmay Baş
kanı olur. Nasıl bir tezat olduğunu bu durum
meydana çıkarır.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon Baş
kanı.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL
SARIGÖZ (Rize) — Efendim, evvelemirde şu
hususu arz etmem lâzım. Sayın Çataioğlu'nun ifa
de ettikleri gibi, harbde fevkalâde yararlıklar
göstermek suretiyle 40 yaşında orgeneral veya
oramiral olmak mümkün değil. Böyle bir duru
mun olduğunu kabul etsek dahi maddede sarahat
var. Diyoruz ki, «Bu göreve atanan orgeneral ve
oramirallerin bu görevde kalış süresi 3 yıldır.»
Hangi yaşta atanırsa atansın. Bunun dışında uza
tıl ab ilme müddeti de Bakanlar Kurulunun kara
rma ve yıllık kararlara inhisar etmek suretiyle
3 yıl daha mevcuttur. Bunun dışında Genel Kur
may Başkanlığına bir generalin veya bir amira
lin hangi yaşta orgeneral veya oramiral olursa
olsun, kalabilme müddeti bahis mevzuu olmamak
icabeder. Kaldı ki, ben konuşmamın başında arz
ettim, 68 yaş bu rütbe için, bu makam için âzami
yaş haddidir, kalan yaş haddidir. 55 yaşında da,
Sayın Çataloğlu arkadaşımın ifade ettiği gibi,
mümkün olursa 40 yaşında bir orgeneral veya
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bir oramiral de bu makama atanırsa 3 yıl kalacak
tır. 3 yıl sonra o görevde kalabilmesi ancak Ba
kanlar Kurulunun bunu hor yıl karar vermek su
retiyle 3 yıl daha uzatılabilmcsi şartına bağlıdır.
68 yaş haddi, bu ma'kama, meselâ 65 yaşında, 64
yaşında atanmış olan yani orgenerallik rütbesinin
limitinde atanmış olan bir orgenerale 3 sene da
ha kalabilme imkânını bahşetmek içindir.
BAŞKAN — Efendim müsaade ederseniz
67 nci madde üzerindeki görüşmeleri bitirene ka
dar birleşime devam edelim, zaten 5 - 10 dakikalık
bir işimiz kaldı.
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Sorum var
Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Solmazer.
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Sayın Ko
misyon Başkanı 67 nci maddenin orgeneraller ve
oramirallcr için tedvin edildiğini belirtti. Halbuki
bu madde Genel Kurmay Başkanlarının vazife
süreleriyle ilgili bir maddedir. Bu bakımdan tav
zih edilmesi lâzımdır.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL
SARIGÖZ (Rize) — Bu madde Genel Kurmay
Başkanlığına atanan orgeneral ve oramirallerin
yaş hadlerini tâyin ve tesbit eden bir maddedir.
Görev sürelerini ve yaş hadlerini...
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Soru 2 :
Üç yıl bu hizmette bulundu, üç yıl sonunda yaşı
62 oldu. Bu takdirde Askerî Şûraya doğru bir
nakil var mı?
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL
SARIGÖZ (Rize) — Şüphesiz mekanizma bugün
de böyle işlemekte. Yaş haddi olan 65 e kadar
Şûra Âzası olarak kalacaktır.
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Orgeneral
ve oramiral yerine general ve amiral demekte ni
çin mahzur var?
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL
SARIGÖZ (Devamla) — Efendim, biz generalle
rin ve amirallerin yaş hadlerini madde numarası
hatırımda kalmadı, Yüce Meclisin bundan evvel
ki oturumlarda kabul ettiği bir maddede geçti.
Burada istisnai olarak yalnız bu makama atanan
orgeneral ve oramiraller için yaş haddi koyuyo
ruz, öbürleri için belli.
BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Kılıç.
1LYAS KILIÇ (Samsun) — Bilfarz 62 ya
şında Genel Kurmay Başkanlığı yapmış 64 yaşın
da ayrılmıştır. Maddenin ifade ettiği mânaya
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göre 68 yaşına kadar emeklilik süresinin uzatıl
ması lâzım değil mi?
Hayır, derseniz söz olacağım.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL
SARIGÖZ (Rize) — Hayır.
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kılıç. Efendim
bir hususu rica edeyim. 67 nci madde üzerinde
başka söz istiyen var mı? Ona göre tatil kararı
alacağım. .
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Şimdi Komis
yon değiştirgesi elimde olmadığına göre yanlış
ifade edersem lütfen Komisyon düzeltsin.
Genel Kurmay Başkanının yaş haddi: Genel
Kurmay Başkanlığına atanmış orgeneral ve oramirallerin yaş haddi 68 dir. Hizmette kalma müd
detleri 63 tür, Hükümet kararnamesi ile bunlar
yılda bir defa olmak üzere 3 defa da uzatılır. De
ğil mi? özet olarak bu. Böyle olduğuna göre,
şöyle bir şey kabul edelim; 56 yaşında, çünkü bu
kanunun bir hükmü de şu, öncelikle terfi esası
var. Kabiliyet esasına göre kıdem aslını oradan
kapatıyor. Böyle üstün kabiliyetli bir subay ar
kadaş 56 yaşında orgeneral oldu ve kıdem sıra
sında da önde olduğu için Genelkurmay Başkanı
olarak atandı. 3 senesini doldurdu 59, 3 tc Hü
kümet uzattı 63 yaşında vazifesini ikmal etti.
Şimdi böyle durumda olan bir orgeneral be
nim anladığım ve hukuk anlayışına göre, Genel
Kurmay Başkanlığı yapmış olduğu için, münha
sıran 68 yaşında emekli olacaktır. Genel Kurmay
Başkanlığı yapamamış orgeneraller 65 yaşında
emekli olacaktır. Bu hususu Komisyon açıkla
ması lâzım, Hürjııetlerimle.
BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır efen
dim, Komisyon adına söz istiyor musunuz?
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL
SARIGÖZ (Rize) .— Söz istiyorum efendim.
BAŞKAN — Buyurunuz.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL
SARIGÖZ (Rize) — Muhterem arkadaşlar; Sa
yın Kılıç arkadaşımız dediler ki: «Bu kanun li
yakat esasına göre terfi prensiplerini, terfi esas
larını getiriyor. Binaenaleyh, kıdemleri kaldı
rıyor ama liyakat esasına göre 56 yaşında bir ge
neral orgeneralliğe yükselebilir.» Böyle bir şey
yok. Bu kanun liyakat esasını getiriyor ama, rütbelerdeki bekleme sürelerini tam olarak bekledik
ten sonra bir liyakat esasına göre terfii getiriyor.
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Bir üst rütbeye herkesi terfi ettirmiyor. Ancak,
bu kanundaki esaslara göre terfi edebilecek no
tu, sicil notunu alabilecek olan subaylar terfi ede
cek. Ne zaman? Rütbelerine mahsus bekleme sü
relerini doldurduktan sonra. Binaenaleyh, 56
yaşında orgeneralliğe yükselebilme, sureti katiyede bahis mevzuu değil. Ancak, bugün kıdemle
rini almış olan, yani bugünkü statüden istifade
eden generaller için bu bahis mevzuudur.
İkincisi, dediler ki, «Böyle bir orgeneral Genel
Kurmay Başkanlığında 3 yıl kalıp, 3 yıl da Ba
kanlar Kurulu karariyie uzatılıp ve fakat 65 ya
şından evvel buradan çekilmesi gerekirse, benim
anlayışıma göre 68 yaşma kadar emekliye sevk
edilmemesi gerekir.» Değil böyle. Maddede sara
hat var. Diyoruz ki, görevde kalış süresi 3 yıl
dır, 3 yıl da Bakanlar Kurulu karariyie uzatılır
6 yıl. 7 yıl burada kalması mümkün değildir.
Sonra kimler için bu? Maddede tahsisen belir
tiyoruz. Genelkurmay Başkanlığına atanmış
orgeneral ve oramiıral için orada kalabildiği
müddetçe. 65 yaşından evvel oradan ayrılırsa
Sayın Solnıazer arkadaşımız önerge verdiler,
dediler ki (Askerî Şûra üyeliğine nakledilir.)
emeklilik haddini Genelkurmay Başkanına ta
nıdığımız 68 yaşma kadar olan değil, 65 yaşı
na kadar olan süre içerisinde emeklilik süre
sini orada ikmal eder, 65 yaşını doldurunca
emekliye sevk edilir. Bunun başka bir şekilde
anlaşılması mümkün değil, nasıl bu neticeyi çı
karıyor, ben anlıyamadım.
NASUH NAZİF ARSLAN (Sivas) — Sual
soracağım.
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Arslan.
NASUH NAZİF ASLAN (Sivas) — Şimdi
farzedelim ordudan orgeneral, yoktur, varsa
da tabib ve saire gibi yardımcı sınıfta orgene
ral vardır. Bu takdirde Genelkurmay Başkan
lığına başka bir orgeneral gelemiyceek midir?
BAŞKAN — Efendim böyle bir soru olur
mu? Türk Ordusunda meslekten orgeneral olmıyacak yalnız tabip orgeneral olacak, Bu ka
dar farazi sual olur mu? İstirham ediyorum
Sayın Arslan.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL
SARIGÖZ (Rize) — Efendim, bir nüansı var.
Sayın Solmazer arkadaşımızın sorusuna biraz
evvel cevap verdim. Dedim ki, Genelkurmay
Başkanlığı yalnız
orgeneral ve oraımirallere
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tahsis edilmiştir. Bir general de, bir korgene
ral do, belki bir tümgeneral de buraya gelebi
lecektir. Ama, hangi rütbeye gelirse gelsin bu
görevde kalış süresi, bu kanunda tesbit edi
len süre ile tahdklcdilmiştir, ondan sonra han
gi. rütbeye yükselirse yükselsin Askerî Şûra
üyesi olarak gidip emeklilik süresinin ikmali
ni bekliyecektir. Başka bir şekil yoktur.

Millet Meclisi Başkanlığına
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 67 nei maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ederim,

BAŞKAN — Yeterlik
rum c İlendim.

Genelkurmay Başkanlığına tâyin olunan or
general ve oramirallerin yaş haddi 68 dir. Bu
makama tâyin olunan orgeneral ve oramirallerin
görevde kalış süresi üç, y.kkr. Ancak, yaş had
dine kadar olan süre içinde birer yıl Bakanlar
Kurulunca karar vermek şartiyle üç yıla ka
dar görevleri uzatılabilir.

önergesini okutuyo

Sayın Başkanlığa
Durum anlaşılmıştır. Kifayetin kabulünü arz
ederim.
Edirne
Nazmi Özoğul

İzmir
Mehmet Ali Aytaş
67 nei madde:

BAŞKAN — Yeterliği kabul edenler... Ka
bul ctmiyenler... Kabul edilmiştir.

BAŞKAN — Efendim, Sayın Nasuh Naziıf
Arslan'm önergesini tekrar okutuyorum. En
aykırı teklif bu oluyor.

Madde ile ilgili dcğişiklki önergelerini oku
tuyorum.

(Sivas Milletvekili Nasuh Nazif Arslan'm
önergesi tekrar okundu).

Millet Meclisi Başkanlığına
Taşanımı G7 nei maddesinin aşağıdaki tarz
da değiştirilmesini arz ve teklif ederim.

BAŞKAN — Komisyon bu teklife
yor mu?

Sivas
N. Nazif Aralan
«Madde G7. — Genelkurmay Başkanlığına
tâyin olunan orgeneral ve oramirallerin yaş
haddi 65 dir. Bu makama atanan orgeneral ve
oramirallerin görevde kalış süresi normal ola
rak 3 yıldır.
Sayın Başkanlığa
Türk Silâhlı Kuvvetler Personel Kanunu
nun 67 nei maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim.
Madde 67. — Genelkurmay Başkanlığına tâ
yin olunan general ve amirallerin tâyin olunan
general yaş haddi 68 dir. Bu makama atanan
general ve amirallerin görevde kalış süresi
normal olarak 4 yıldır. Hizmet süresinin iki
yıl daha uzatılmasına Bakanlar Kurulunca ka
rar verilebilir.
Tokat
İrfan Solmazer

katılı

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL
SARIGÖZ (Rize) —• Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — Komisyon bu teklife katılmı
yor. önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul ctmiyenler... Kabul edil m emiştir.
Sayın Solrnazcr'in tckllıfini okutuyorum.
(Tokat Milletvekili İrfan Solrnazcr'in öner
gesi tekrar okundu),
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL
SARIGÖZ (Rize) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN —• Komisyon katılmıyor, önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Efcmiyeııler... Kabul edilmemiştir.
Sayın Mehmet Ali Aytaş'm önergesini tek
rar okutuyorum.
(İzmir Milletvekili Mehmet Ali
önergesi tekrar okundu),

Aytaş'm

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL
SARIGÖZ (Rize) — Katılmıyoruz.
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BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir.
Komisyonun teklifini okutuyorum.
(Geçici Komisyon Başkanlığının önergesi
tekrar okundu),

18 . 5 .1967
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BAŞKAN — Komisyonun teklifini oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir.
Bu kabul ettiğiniz önergeyi 67 nci madde
olarak oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir.

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
(Devam)
10. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in,
Meclis çalışmalarına 22 . 5 . 1967 Pazartesi gü
nüne kadar araverilmesine dair önergesi,.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar. Meclis
çalışmalarına 22 Mayıs Pazartesi gününe ka
dar araverilmesi ile ilgili bir önerge vardır,
okutuyorum.
Başkanlığa
19 . 5 . 1967 Cuma günü Gençlik ve Spor
»Bayramına rasladığmdan, Meclis çalışmalarına

22 . 5 . 1967 Pazartesi gününe kadar araverilmesini arz ve teklif ederim.
Amasya
Nevzat Şener
BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiy enler... Kabul edil
miştir.
Kabul buyurduğunuz önerge gereğince,
22 Mayıs 1967 Pazartesi günü saat 15,00 te tek
rar toplanmak üzere, Birleşimi kapatıyorum.
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Perşembe

Saat : 15,00
1
A - BAŞKANLİK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
.1. — Yerli ilâç endüstrisinin sosyal, sağlık ve
ekonomik cephelerini bütün ayrmtılariyle ay
dınlatmak ve bilgi edinmek üzere kurulması ka
bul edilen Meclis Araştırma Komisyonuna üye
seçimi.
IS - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK
İŞLER
II

SORULAR, GENSORULAR VE GENKL
GÖRÜŞME
III
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN ÎŞLER
X I . — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel
kanunu tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve
Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku
rulan Geçici Komis}Ton raporu (1/234) (S. Sa
yısı : 156) [Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 19661
2. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı
Uzunhasanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali
Dem ir'in, 5965 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Millî Eğitim Ko
misyonu raporu (2/349) (S. Sayısı : 176) [Da
ğıtma tarihi : 26 . 12 .1966]
IV
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
1. — Yeniden kurulacak vakıflar hakkın
da kanun tasarısı ve Adalet, içişleri, Maliye ve
Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (1/239) (S. Sa
yısı : 183) [Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1967]
X 2. — Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardım
lara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu

kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve imar ve iskân, İçişleri ve Plân
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan
Geçici Komisyon raporu. (1/231) (S. Sayısı :
159) [Dağıtma tarihi : 28 . 11
19661
X 3. — Karayolları Genel Müdürlüğü 19'62
bütçe yılı Kesınhesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı
tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve
Sayıştay Komisyonu raporu (3/151, 1/34) (S.
Sayısı : 149) [Dağıtma tarihi - 3 . 8 . 19661
X 4. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1963
bütçe yılı Kesınhesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı
tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve
Sayıştay Komisyonu raporu. (3/251, 1/49) (S.
Sayısı : 148) rDağıtma tarihi - 3 . 8 . 19661
X 5. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1963
bütçe yılı Kesınhesabına ait. uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 bütçe
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu
(3/390, 1/52)
(S. Sayısı :
150) [Dağıtma tarihi - 3 . 8 . 19661
X 6. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel
Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Kesifi hesabına ait
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yıh Ke
sinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyo
nu raporu (3/115, 1/46) (S. Sayısı : 151) [Da
ğıtma tarihi : 3 . 8 19661
X 7. — Devlet Hava Meydanları işletmesi
Genel Müdürlüğünün 1962 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet
Hava Meydanları işletmesi Gene] Müdürlüğü
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve
Sayıştay Komisyonu raporu (3/155, 1/35) (S.
Sayısı : 152) [Dağıtma tarihi : 2 . 8 . 1966]
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X 8. — Devlet Hava Meydanları işletmesi I ve Adalet Komisyonu raporları (2/140) (S.
Sayısı : 90) [Dağıtma tarihi: 24 3 . 19661
Genel Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesinhe14. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs
sabına ait uygunluk bildiri minin sunulduğuna
ve 12 arkadaşının, 56MÜ sayılı Basın Kanunu
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet
nun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırılma
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
sına dair kanun teklifi ve İçişleri, Turizm ve
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve
Tanıtma ve Adalet komisyonları raporları
Sayıştay Komisyonu raporu (3/372, 1/54) (S.
(2/41) (S. Sayısı : 128) [Dağıtma tarihi :
Sayısı : 153) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966]
9 . 7 . 19661
9. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya öner,
15. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Ca
eski Amasya Milletvekili Kesat Arpacıoğlu, eski
hit
Ortaç ve 78 arkadaşının, 6183 sayılı Âmme
Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gündoğan ve İs
alacaklarının tahsili usulü hakkındaki Kanuna
tanbul Milletvekili llhami Sancar'm, Dilekçe
23 . 10 . 1962 tarihli ve 85 sayılı Kanunla ilâve
Karala Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964
edilen geçici 5 nci maddesinin değiştirilmesine
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner I dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (2/118) (S. Sayısı : 103) [Dağıtgeleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu
ma tarihi : 26 . 4 . 19661
(Millet Meclisi : 5/4; Cumhuriyet Senatosu :
16. —• Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un,
4/66) (S. Sayısı : 20) [Dağıtma tarihi :
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun
27 . 1 . 19661
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
10. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in,
nun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ada
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun
let komisyonları raporları (2/131) (S. Sayısı:
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki
170) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966]
399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
17. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi nü
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu Faik
nu raporu (Millet Meclisi : 5/5; Cumhuriyet
özer'in bakiye cezasının affı hakkında kanun ta
Senatosu : 4/68) (S. Sayısı : 21) [Dağıtma tari
sarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/244) (S.
hi : 27 . 1 . 19661
Sayısı: 172) fDağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966]
11. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
38. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Raıgıp
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
üner'in Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin
lindeki 1494 sajalı Kararın Genel Kurulda görü
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayısı: 173)
misyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhuri
[Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966]
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı :
19. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
19; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 522) [Da
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıl
ğıtma tarihi : 28 . 1 . 1966]
ması ve 114 ncü maddesinin değiştir ilmesine dair
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu
(2/348) (S. Sayım: 174) [Dağıtma tarihi:
12. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı
23
. 12 . 1966]
Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli silâh
20. — Polis vazife ve salâhiyet Kanununun
lar ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tarih
25
nci
maddesinin değiştirilmesine dair kanun
ve 6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/163)
15 nci maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine
(S. Sayısı : 188) [Dağıtma tarihi : 21.1.1967]
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
21. — Cumhuriyet Senatosu
Kastamonu
poru (2/146) (S. Sayısı : 23) [Dağıtma ta I
rihi : 1 . 2 . 1966]
Üyesi Ahmet Nusret Tuna ve 9 arkadaşının,
Meıhmetoğlu Murat Çalışkan'a vatani hizmet
13. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tek
Fikret Turhangil ve 9 arkadaşının, Tababet ve
lifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları
şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 12 1Î
(2/302) (S. Sayısı : 216) [Dağıtma tarihi :
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım I 21 . 2 . 1967]
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22. — Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâ
zı maddelerinde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve Plân Komisyonu raporu.
(1/238) (S. Sayısı : 233)
[Dağıtma tarihi :
3 . 4 . 19671
23. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki
3658 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu
raporu (Millet Meclisi 5/30; Cumhuriyet Se
natosu 4/73) (S. Sayısı : 237) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 . 1967]
24. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm,
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki
3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu
raporu (Millet Meclisi 5/33; Cumhuriyet Se
natosu 4/71) (S. Sayısı : 238) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 . 1967J
25. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm,
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki
3657 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu
raporu (Millet Meclisi 5/32; Cumhuriyet Se
natosu 4/72) (S. Sayısı : 239) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 . 1967]
26. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm,
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki
3659 sayılı Kararırı Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu
raporu (Millet Meclisi 5/31; Cumhuriyet Se
natosu 4/76) (S. Sayısı : 240) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 . 1967]
X 27. — Yalova Kaplıcaları İşletme İda
resinin 1957, 1958, 1959, 1960, 1961 ve 1962
malî yılları hesabına ait rapor ile bilançosunun
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkere
leri ve Sayıştay Komisyonu raporu. (3/142,
3/143, 3/145,. 3/146, 3/147, 3/148) (S. Sayı
sı : 248) [Dağıtana tarihi : 2 . 5 . 1967]
X 28. — Tekel Genel Müdürlüğü 1958 yılı
döner sermaye hesaplarına ait bilanço ile mu
rakıp raporunun sunulduğuna dair Başbakan
lık tezkeresi ile Tekel Genel Müdürlüğünün
1958 yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildirimi-

nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ve Tekel Genel Müdürlüğü 1958 bütçe
yılı Kesinhesap kanun tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/127, 3/129, 1/24) (S. Sa
yısı : 249) [Dağıtma tarihi : 3 . 5 .1967]
X 29. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1959
yılı döner sermaye hesaplarına ait bilanço ile
murakıp raporunun sunulduğuna dair Başba
kanlık tezkeresi ile Tekel Genel Müdürlüğü
nün 1959 yılı Kesinhesabma ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ve Tekel Genel Müdürlüğü 1959
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı ve Sayıştay
Komisyonu raporu (3/128, 3/135, 1/123) (S.
Sayısı : 250) [Dağıtma tarihi : 3 . 5 .1967]
X 30. —• Petrol Dairesi
Başkanlığının
1963 'bütçe yılı Kesinıhesabma ait uygunluk
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Petrol Dairesi Başkanlığı
nın 1963 bütçe yı'li Kesinhesap kanun tasarısı
ve Sayıştay Komisyonu raporu. (3/157, 1/40)
(S. Sayısı : 252) [Dağıtma tarihi : 5 . 5 .1967]
X 31. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1964
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezke
resiyle Petrol Dairesi Başkanlığının 1964 bütçe
yılı kesinhesap kanun tasarısı ve Sayıştay
Komisyonu raporu (3/551, 1/249) (S. Sayısı :
253) [Dağıtma tarihi : 5 . 5 .1967]
X 32. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesinhesabma ait
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve Sahiller
Sağlık Genel Müdürlüğünün 19'63 bütçe yılı
Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu. (3/109, 1/42) (ıS. Sayısı :
254) [Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1967]
X 33. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğünün 1964 'bütçe yılı Kesinıhesabma
ait uygunluk bildiriminim sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve Sahil
ler Sağlık Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay
Komisyonu raporu. (3/434, 1/18)6) (S. Sayısı :
255) [Dağıtma tarihi : ö . 5 . 1967]
34. — Siverek kazasının Dağbaşı Yukarı
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasamoğlu Hani'den doğma 1317 doğumlu Cuma Karakılıç
(Özmodanlı) nm cezalarının affı hakkında ka-

ımn tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu.
(1/103) (S. Sayısı : 277) | Dağıtma tarihi :
12 . 5 . 1967]
35. —• Manisa ilinin Çaprazkcbir
ma
hallesi 146 No. lu hanede nüfusa kayıtlı Ali
Remzioğlu Fatma'dan doğma 1 . 8 . 1928 do
ğumlu Mehmet Necati Gümrükçüoğlu'nun ce
zalarının affı hakkında kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu. (1/102) ('S. Sayısı : 276)
[Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1967]
36. — Otuzbir kişiye vatani hizmet tertibinden
aylık bağlanması hakkında kanun tasarısına dair
Cumhuriyet Senatosu 'Başkanlığı tezkeresi ve
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu
(Millet Meclisi 1/64; Cumhuriyet Senatosu 1/738)
Millet Meclisi S. Sayısı: 131 e 1 nci ek) (Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 908) [Dağıtma ta
rihi : 13 . .5 . 1967]
X 37. — Tekel Genel Müdürlüsünün 1960 yılı
döner sermaye hesaplarına ait 'bilançosu ile dene
tim raporunun ve uygunluk (bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 1960
bütçe yılı Kesinihesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (1/26, 3/131, 3/163) (S.
Sayısı : 284) [Dağıtma tarihi : 13 .. 5 . 1967]
X 38. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1961 yılı
döner sermaye hesaplarına ait (bilançosu ile dene
tim raporunun ve uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile
1961 (bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sa
yıştay Komisyonu raporu (1/31, 3/139, 3/612)
(S. Sayısı: 285) [Dağıtma tarihi: 13 . 5 . 1967]
X 39. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün
1963 hütçe yılı Kesinihesalbına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair iSayıştay Başkanlığı
tezkeresi ile 1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (1/45,
3/322)
(S. Sayısı: 286) [Dağıtma tarihi:
13 . 5 . 1967]
40. — Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle
Tra'bzon'da bir üniversite kurulması hakkında
kanun ve buna ek 19 . 9 . 1963 tarihli ve 336
sayılı Kanunla 16 . 2 . 1965 tarihli ve 535 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerine birer fıkra ek
lenmesi ve bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısına dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet

Meclisi Millî Eğitim ve Plân komisyonların
dan seçilen 7 şer üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu. (Millet Meclisi 1/338; Cum
huriyet Senatosu 1/739) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 234 e 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu
S. Sayısı : 903 ve 903 e ek) | Dağıtma tarihi :
15 . 5 . 1967]
V
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
1. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'rıun. 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal
Bayram ve Genel tatiller hakkındaki Kanunun
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve içişleri
Komisyonu raporu (2/258) (S. Sayısı : 178)
[Dağıtma tarihi : 30 . 12 . 1966]
2. — Ankara Milletvekili Hasan Türkay ve
3 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun 60 ncı maddesine bir fıkra eklenmesi
ile yine 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nuna bir madde ilâve edilmesine dair kanun
teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Çalışma ve
Plân Komisyonları raporları (2/203)
(S. Sa
yısı : 193) [Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1967]
3. —• Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının Ta
rım Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı mad
delerin eklenmesine ve bu kanunun bir madde
sinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ti
caret, Maliye ve Plân komisyonları raporları
(2/75) (S. Sayısı : 132)
[Dağıtma tarihi :
14 . 7 . 1966]
X 4. — Ankara ve İstanbul şehirleri içme,
kullanma ve endüstri suyu temini hakkında ka
nun tasarısı ile istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ile 9 arkadaşının teklifi ve İçişleri, Enerji
ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonları rapor
ları (1/197, 2/235) (S. Sayısı : 209) [Dağıt
ma tarihi : 14 . 2 . 1967]
X 5. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113)
(S. Sayısı : 135) [Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1966]

— 5
G. — Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Grenci I
12. — Vakıflar Genel Müdürlüğü görev ve ku
Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zirai Karanti
ruluşu hakkındaki Kanuna bic ek ve bir geçici
na Genel Müdürlüğüne bağlı kurum, okul ve ku
madde eklenmesine ve bu kanuna bağlı (1) sayılı
ruluşlara döner sermaye verilmesi hakkında kanun
cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun ta
tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporu.
Mehmet Ali Demir ve 9 arkadaşının kanun tek
(1/311) (S. Sayısı : 242) [Dağıtma tarihi :
lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 7 şer
24 . 4 . 1967]
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/259)
13. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi
(2/71) (S. Sayısı : 227) [Dağıtma tarihi :
Mehmet Ünaldı'nm, 7033 sayılı Kanunun 1 nci
8 . 3 . 1967]
maddesine ekli ( A / l ) sayılı cetvelin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve içişleri ve Plân komis
X 7. — Su Ürünleri kanun tasarısı ile Cum
yonları raporu. (2/145) (S. Sayısı : 244) [Da
huriyet Senatosu istanbul Üyesi Eifat öztürkğıtma tarihi : 24 . 4 . 1967]
çine; Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 10
14. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi
arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak
Yusuf Demirdag ve 154 arkadaşının, 5434 sayılı
Üyesi Tevfik tnci'nin, Su ürünleri kanunu tek
Kanuna ek 2.8.1960 gün ve 42 sayılı Kanuna,
lifleri ve Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret.
16.7.1965 gün ve 696 sayılı Kanunla eklenen ge
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
çici maddeye bir fıkra eklenmesi hakkında kanun
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporu.
ru (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210)
(2/215) (S. Sayısı : 245) [Dağıtma tarihi :
[Dağıtma tarihi : 17 . 2 . 1967]
24 . 4 . 1967]
15. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı
8. — Ankara Üniversitesi' kuruluş kadro
ile Denizli Milletvekili Z. Nihat özel'in, Ankara
ları hakkındaki 5239 sayılı kanuna ek kanun
Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân Komisyonları
sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Millî Eğitim
raporları (1/312) (S. Sayısı : 232) [Dağıtma
ve Plân komisyonları raporu. (1/306, 2/328)
tarihi : 31 . 3 . 1967]
(S. Sayısı : 246) [Dağıtma tarihi : 2 4 . 4 . 1 9 6 7 ]
16. — Cumıhuriyet Senatosu Istanibul Üyesi
9. — An/kara Üniversitesi kuruluş kadrola
Rifat
Öztürkçinp'nin Gümrük ve Tekel Bakanlığı
rı hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun ta
teşkilât ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Ka
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
nuna iki madde eklenmesi hakkındaki 4607 sayılı
porları. (1/344) (S. Sayısı : 235) [Dağıtma ta
Kanunun 1 nci maddesini değiştiren 122 sayılı
rihi : 5 . 4 . 1967]
Kanunun değiştirilmesi hakkında kanun teklifi
10. — Tütün Tarım Satış kooperatifleri
ve Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonları rapo
ve bölge birlikleriyle, Türkiye Tütün Ekicile
ru. (2/401) (S. Sayısı : 243) [Dağıtma tari
ri Genel Birliği kanun tasarısı ile İznıir Mil
hi : 25 . 4 . 1967]
letvekili Mustafa Uyar ve ."""* arkadaşının tek
X 17. — Türkiye Elektrik Kurumu kanun
lifi ve Tarım, Gümrük ve Tokel, Maliye, Tica
tasarısı ve Denizli Milletvekili Hüdai Oral ve
ret ve Plân komisyonlarından ueçilen dörder
24 arkadaşının teklifi ve Bayındırlık, imar
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/208,
ve iskân, Sanayi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar,
2/18)
(S. Sayısı : 236) [Dağıtma tariki :
içişleri, Maliye, Ticaret, Tarım, Ulaştırma ve
6 . 3 . 1967]
Plân komisyonlarından 3 er üyeden kurulu
Geçici Komisyon raporu. (1/294,2/20) (S. Sa
11. —. Tarım Bakanlığı Teşkilâtında çalışan
yısı
: 251) [Dağıtma tarihi : 3 . 5 . 1967]
veteriner hekimlere ödenek verilmesi hakkında
kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Balı
18. — Trabzon Milletvekilli Haandi Orhon ile
kesir Üyesi Hasan Âli Tünker'in teklifi ve Ta
Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şeref Karım ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden ku
yalar'm, çeşitli teadül ve teşkilât kanunları ile
rulu Geçici Komisyon raporu. (1/337, 2/434)
diğer kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutar
(S. Sayısı : 241) [Dağıtma tarihi 21 . 4 . 1967]
larının değiştirilmesi hakkındaki 28 . 2 . 1958

ıtar'ih ve 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları. (2/390;
2/421) (S. Sayısı : 256) [Dağıtma tarihi :
4 . 5 . 1967]
19. — Halik Bankası ve Haillk Sandıkları hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Cumhuriyet
Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in,
5652 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ticaret ve
Plân komisyonlarının raporları. (1/200, 2/171)
(S. Sayısı : 257) [Dağıtma tarihi : 5 . 5 . 1967]
X 20. — Türkiye Cumhuriyetıi Hükümetıhifl<n
En Ziyade müsaadeye Mazkar Millet Tarifesi
nin onaylanması hakkında kanun tasarısı ve
Dışişleri, Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Plân ko
misyonları raporları. (1/229) (S. Sayısı : 258)
[Dağıtma tarihi : 5 . 5 . 1967]
X 21. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel
Andlaşmasma Ticaret ve Kalkınma ile ilgili
IV ncü kısmın eklenmesine dair protokol ve ek
lerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, Tica
ret, Maliye ve Plân komisyonları raporları
(1/79) (S. Sayısı : 259) [Dağıtma tarihi :
5 . 5 . 1967]
X 22. — Türkiye Vakıflar Bankası Türk
Anonim Ortaklığı Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bâzı maddelerine fıkralar
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Ticaret, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları, (1/213)
(S. Sayısı : 260) [Dağıtma tarihi : 5 . 5 . 1967]

im Sarıgöllü ve 11 arkadaşının, Devlet Ope
rası kuruluşu hakkında kanun teklifi ve Ma
liye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân komisyon
larından 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon
raporu. (1/333, 2/199) (S. Sayısı : 273) [Dağıt
ma tarihi : 6 . 5 . 1967]
26. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin
değiştirilmesine, bir maddesinin kaldırılmasına
ve bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine
dair kanun tasarısı ve Maliye, İçişleri, Millî
Eğitim ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden
kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/332) (S. Sa
yısı : 274) [Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1967].
X 27. — Bâzı maımuilemnıliızin tevsik edilecek
ihraç fiyatlarında vergi, resim, hare ve ben
zer tesirler icra eden sair mükellefiyetleri berta
raf etmeyi öngören usul ve şartların ihdası hak
kındaki Bakanlar Kurulu Kararnamesinin on&ylanmasma dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Te
kel, Maliye, Sanayi, Ticaret ve Plân komisyonları
raporları (1/109) (S. Sayısı : 264) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 5 . 1 9 6 7 ]
X 28. — «Bâzı mamullenim'izin tevsik edile
cek ihraç fiyatlarında vergi, resim, hare ve ben
zer tesirler icra eden sair mükellefiyetleri berta
raf etmeyi öngören usul ve şartların ihdası hak
kında karar» m kaldırılarak yerine ikame olunan
karar hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararname
sinin onaylanmasına dair kanun tasarısı ve Güm
rük ve Tekel, Maliye, Sanayi, Ticaret ve Plân
komisyonları raporları (1/107) (S. Sayısı : 265)
[Dağıtma tarihi : 8 . 5 . 1967]

X 23. — Ereğli Kömür Havzasındaki ocak
ların Devletçe işletilmesi hakkında 3867 saydı
Kanuna ek bir madde eklenmesine dair kanun
tasarısı ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân
komisyonları raporları (1/274) (S. Sayısı : 262)
[Dağıtma tarihi : 5 . 6 . 1967]

X 29. — Bâzı maımu'llerıiım'iızin ihraç fiyatla
rına tesir eden mükellefiyetleri bertaraf etmek
amaciyle alman Bakanlar Kurulu kararnameleri
nin onaylanması hakkında
kanun tasarısı ve
Gümrük ve Tekel, Maliye,' Sanayi, Ticaret ve Plân
komisyonları raporları (1/108) (S. Sayısı : 263)
[Dağıtma tarihi : 8 . 5 . 1967]

X 24. — Türküye ile İran arasında Transit
Anlaşması ve eklerinin onaylanmasının uygun
•bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Ulaştırma,
Bayındırlık, Gümrük ve Tekel, Dışişleri ve
Plân komisyonları raporları. (1/82) (S. Sayısı :
261) [Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1967]
25. — Devlet Opera ve Bıalesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Sa-

X 30. — Tarihî kıymetteki bâzı silâh ve aske
rî malzemenin Pakistan Devletine hibe edilmesi
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma ve
Plân komisyonları raporları (1/72) (S. Sayısı :
266) [Dağıtma tarihi : 8 . 5 . 1967]
X 31. — Türküye Cumhuniyeti ile Arjantin
Cumhuriyeti arasında 19 Ağustos 1965 tarihin
de Ankara'da imzalanan Türkiye - Arjantin

Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim
ve Plân komisyonları raporları (1/95) (S. Sayı
sı : 267) [Dağıtma tarihi : 8 . 5 .1967]
X 32. — Türküye Cumhuriyeti Listesi (En
Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesi) nin
82.05 pozisyonundaki ibare değişikliğinin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun
tasarısı ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân ko
misyonları raporları (1/228) (S. Sayısı : 268)
[Dağıtma tarihi : 8 . 5 .1967]
X 33. — «XXXVII sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Listesi» (En Zliyade Müsaadeye Mazhar
Millet Tarif esli) nde değişiklik yapılmasına, dair
olan Bakanlar Kurulu kararlarının onaylanması
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Gümrük ve
Tekel, Maliye ve Plân komisyonları raporları
(1/184) (S. Sayısı : 269) [Dağıtma tarihi :
9.5.1967]
X 34. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin
En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesin
de yapılan değişikliklerin onaylanmasına dair
kanun tasarısı ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel,
Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/230)
(S. Sayısı : 270) [Dağıtma tarihi : 8 . 5 . 1967]
X 35. — Türkiye Cumhuriyeti Listesi (En
Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesi) nin
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında
kanun tasarısı ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel,
Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/227)
(S. Sayısı : 271) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1967]
X 36. — XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti
yet Listesi (En Ziyade Müsaadeye Mazhar
Millet Tarifesi) nıin yürürlüğe konulmasına
dair olan Bakanlar Kurulu Kararının onaylan
ması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/185) (S. Sayısı : 272) [Dağıtma tari
hi : 9 . 5 . 1967]
37. — Bursa Milletvekili Sadrettiıı Çanga
ve 10 arkadaşının, Bölge Tiyatroları kanun
teklifi ve Maliye, içişleri, Millî Eğitim ve Plân
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu

Geçici Komisyon raporu. ('2/8) (S. Sayısı :
275) [Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1967]
38. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi
Faruk Kmaytürk ve 9 arkadaşı ile Cumhuri
yet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 5434 sayılı Kanunun 41 nci maddesi
nin 3 neü fıkrasının kaldırılması hakkında ka
nun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları, (2/185, 2/189) (S. Sayısı : 278) [Da
ğıtma tarihi : 12 . 5 . 1967]
39. — Ordu Milletvekili Sadi Pöhlivanoğlu
ve Kemal Şensoy'un, 5434 sayılı Kanuna geçici
hir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve
Maliye ve Plân komisyonları raporları. (2/295)
(S. Sayısı : 280) [Dağıtma tarihi : 12 . 5 .1967]
40. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve 10 arkadaşının, Erzurum, Şenkaya Es
ki Ekrdk köyü öğretmeni Ziya Tan kızı Mü'beccel Morkoç hakkında 4557 sayılı Kanunun
(E) bendi gereğince meslekten ihracı hakkın
da Millî Eğitim Bakanlığınca verilen disiplin
cezasının kaldırılması hakkında kanun teklifi
ve Adalet Komisyonu raporu. (2/219) (S. Sa
yısı : 282) [Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1967]
41. — Kanun ve kararnameler icabı olarak
1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine ala
caklarının terkini hakkımda kanun tasarısı ve Ti
caret ve Plân komisyonları raporları (1/270) (S.
Sayısı : 279) [Dağitma tarihi : 13 . 5 .1967]
42. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi
Arslan Bora ve 5 arkadaşının, 444 sayılı Kanunun
'birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında
kanun teklifi ve Ticaret, Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/404) (S. Sayısı : 281) [Da
ğıtma tarihi : 13 , 5 . 1967]
43. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan ve 2 ar
kadaşının Bâzı suç ve cezaların affı hakkında
3 . 8 . 1966 tarihli ve 780 'sayılı Kanunun 9 ncu
maddesinin ilk fıkrası ve (A) bendinde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve Adalet
Komisyonu raporu (2/497) ('S. Sayısı : 283)
[Dağıtma tarihi : 13 . 5 . 1967]

