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1. — Geçen tutanak özeti 

2. — Gelen kâğıtlar 

3. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 

1. — ''Sinop Milletvekili Hillmi îşgü-
•zar'ın, sel ve doludan zarar görenlerle yar
dım yapılmasına dair demeci ve Devlet 
Bakanı Sadık Tekin Müftüıoğlu'nun eevafbı. 
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2. — Gümüşame Milletvekili Necati 
Akagün'ün, er maaşlarının atırılması hak
kında demeci. '554:555 

3. — Petrol Araştırma Komisyonu Baş
kanlığının, .görev Küresinin, bitimi tarihin
den İtibaren, '2 ay daJha uzatılmasına <dair 
teskeresi (10/6, 10/7, 10/8) 555:556 

4. — Görüşülen işler 
1. — Ankara Milletvekili Hasan Tür-

kay ve 3 arkadaşının, 506 sayılı 'Sosyal Si
gortalar Kanununun '6'0 ncı maddesine 'bir 
fikra eklenımesi ile yine '506 sayılı /Sosyal 
Sigortalar Kanununa 'b'ir 'madde ilâve edil
mesine dair 'kanun teklifi ve Sağlık ve (Sos-

556 

Sayfa 
yal Yardım, Çalışma ve Plân komisyon--
lan raporları (2/2Ö3) (S. Sayısı : 193)656:572 

2. — Karayolları Genel Müdürlüğü, 
1962 'bütçe yılı KesinhesaJbına ait uygun
luk 'bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Karayollları 
Genel Müdürlüğü 1962 yılı 'bütçe Kesinlhe-
sap 'kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyo
nu raporu (3/151, 1/34) (S. Sayısı : 149) 572: 

573,604:607 

3. — Karayolları Genel .Müdürlüğü 
.1:963 'bütçe yılı Kesinhesalbma tai't uygunluk 
'bildiriminin sunulduğuma dair 'Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ile .'Karayolları Genel 
Müdürlüğü 1963 'bütçe yılı Kesirihesap ka
nunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu ra
poru. (3/25.1, 1/49) (S. Sayısı : 148) 673: 

574,608:611 

4. — Vakıflar 'Genel Müdürlüğünün1 

1963 'bütçe yılı Kesinhesalbına ait uygunluk 
'bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ile Vakıflar Genel1 

Müdürlüğü 1963 'bütçe yılı Kesin'hesap 
kanunu tasarısı ve Sayışt'ay Komisyonu ra-
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ponı. (3/390, 1/52) (S. Sayısı 
Sayfa 

150) (574: 
575,612:615 

5. — Türk Silâhlı -Kuvvetleri Personel 

Sayfa 
kanunu 'tasarısı ve Millî Savunma, Maliye 
ve Plân komisyonlarından '5 er üye seçile
rek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(1/234) ('S. Sayısı : 156) ' 576:603 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

îstantbul Milletvekili 'Telkin Erer, Adalet 
Partisi 'iktidarının bâzı gazeteleri Devletleş
tirmek istediğine dair 'basında çıkan (haberlerin 
-asılsız olduğuna, 

Kırşehir Milletvekili 'Süleyman Onıan da, 
Kırşelhir^de vukulbulan 'dolu ve sel felâketlerine 
ve bu konulanda gerekli tedbirlerin alınmasına 
dair gündem dışı delnreçte 'bulundular. 

Samsun Milletvekili Baıhatltiin Uzunoğlu'-
nun, 6/308 esas numaralı siözlü sıorusunu geri 
aldığına dair önergesi okun'du ve sorusunun ge-
riverildiği 'bil'dirilldi. 

Başkanlık Divanının, Çankırı Milletvekili 
Melhmet ATi Arsan ve i'ki arkadaşının izin is
teklerinin kaibul edilımenıesi üzerine adı geçen 
milletvekillerince yapılan 'itirazlardan dolayı 
işlbu izin isteklerinin Genel Kurulun onayına 
ısunulmasma dair kanarı, yapılan 'göruşimeler-
den sonra, reddolunıur. 

Yerli ilâç endüstrisinin sosyal. saç^k ve 
ekonomik cephelerini ;bütün lajyruntılariyİe ay
dınlatmak ve bilgi edinımek üzere kurulması 
kaibul edilen Meclis Araştırınla Komisyonuna 
üye seçimi ile, 

Petrol Araştırma Komisyonunda açık bulu
nan üyeliğe seçim ibir arada yapıldı ve oyların 
ayırımı sonunda 'gösterilen • adayların adı geçen 
komisyonlara seçilmiş oldukları 'bildirildi. 

Uşak 'Milletve'kilİ FaJhri Uğrasızıoğlu'nun, 
27 . 5 . 1935 'tarih ve 2739 sayılı Ulusal Bayram 
ve Genel 'Tatiller ha'kkındaki (Kanunun 2 nei 
maddesinin (D) ve (E) fıkralarının değiştiril
mesine dair kanun tefelifi, 

'Tarım Bakanlığı teşkilâtında çalışan vete
riner hekimlere ödenek verilmesi hakkında ka
nun tasarını ile Cumhuriyet Senatosu Balıke
sir Üyesi Hasan Âli T'ürker'in teklifi, 

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, gede-
öğretimi yapan yüksek dereceli t'stıanlbul Akşamı 
'Te'knik Okulunda görevlendirilecek öğret
menler ile asistanlara ve diğer personele veri
lecek ek ücret kanunu teklifi ve, 

Adlî Tıp Müessesesi Kanununun Ibâzı mad
delerinde değişiklik yapılması 'hakkında kanun 
tasarısı, yapılan 'görüşmelerden sonra, kabul 
olundular. 

An'kara Milletvekili Hasan 'Türkay ve 3 ar
kadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun '60 ncı 'maddesine bir fıkra eklenmesi 
ile yine 506 sayılı Sosyal 'Sigortalar Kanununa 
'bir madde ilâve edilmesine dair kanun 'teklifi
nin öncelikle »görüşülmesi kabul olunarak tümü 
üzerinde bir «türe (görüşüldü. İki saatlik süre 
doldu §u için teklifin görüsülmesine getlocek 
birleşimde devam 'olunacağı bildirildi. 

'Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu 
tasiansının maddeleri üzerinde İbir süre görü
şüldü. 

1967 Cuima günü saat 15.00 te top-
üzere Birleşime saat 20,00 de sıon 

2. 6 . 
'lamîmak 
verildi. 

can 
Başkanvekilü 
Ahmet Bilgin 

Kâtip 
Manisıa 

önol Sakar 

Tokat 
Bedrettin Karaerkek 
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2. — GELEN KAÖITLAR 
TEKLİFLER 

1. — Kastamonu Milletvekili Âdil Toköz-
lü'nün, 5434 sayılı 'Türkiye Cumhuirye'ti Emek
li Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun "teMifi. (2/526) 
(Maliye ve Plân komisyonlarına) 

2. — Kastamonu Milletvekili Âdil Toköz-
lü'nün, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununa geçici bir madde eklen
mesi hakkında kanun teklifi. (2/527) (Maliye 
ve Plân komisyonlarına) 

RAPORLAR 

3. — Cumhuriyet SenatoMi. Başkanve'kili 
Fikret Turhangil ve 4 arkadaşımın,. Cumhuri
yet 'Senatosu ımemur ve iıçhizmetler teşkilâtı 
kanun teklifi ve Plân Komisyonu raporu. 
(2/508) (Gündeme) (S. Sayısı : 296) 

4. — Cumihuriyet SemaJtosu Elâzığ Üyesi 
Celâl Ertuğ ve 9 arkaldaşının; mevcut kurula
cak olan teknik okullarında geçici surette yev
miyeli idareci ve öğretim üyesi görevlendiril
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporları. (2/151) (Gün
deme) (S. Sayısı : 297) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 5434 sayılı T. C. Emekli1 

Sandığı Kanununun 72 nci maddesinin sonuna 
bir bend eklenmesi hakkında kanun teklifi 
ve Malîye ve Plân ktoımiisyonlıarı raporları. 
(1/254) (Gündeme) (ıS. Sayısı : 298) 

6. — Tra'bzon Milletvekili Ekrem Dikmen 
ve 9 arkadaşının 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 31 nci miaiddesine (bir fıkra ek
lenmesi hakkında İkamın teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları. (2/176) (Günde
me) (S. Sayısı : 300) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin 

KATİPLER : Bedrettin Karaerkek(Tokat), önol Sakar (Manisa) 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlarım; Mil
let Meclisinin 112 nci Birleşimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyo
ruz. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ" GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, sel 
ve doludan zarar görenlere yardım yapılmasına 
dair demeci ile Devlet Bakanı Sadık Tekin Müf-
tüoğlu'nun cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi işgüzar, dolu ve 
sel dolayısiyle zarar gören çiftçilerin banka 
borçlarının ertelenmesi hakkında gündem dışı 
bir konuşma yapmak istemişsiniz. 

Beş dakikayı geçmemek üzere buyurun efen
dim. 

Muhterem arkadaşlarım fazla gürültü olu
yor, lütfen dinlemenizi rica edeceğim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Baş
kan, çok kıymetli milletvekilleri; 

Senelerden beri memleketimizi tehdideden 
sel ve seylâp felâketleri hepimizin malûmudur. 
Bu sene de memleketimizin pek çok yerlerin
de, bilhassa Orta - Anadolu'da ve Güney - Ana
dolu'da yağan yağmurlar sebebiyle pek çok 
arazi sel altında kalmış, dolu ve seylâp hâ
disesi dolayısiyle zirai ürünlerimiz büyük mik-
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yasta zarar görmüştür. Ben burada sellerin ve 
seylapların nedenleri, neden meydana gel
diği üzerinde duracak değilim. Ancak hayat 
sigortasından mahrum olan Türk köylüsü ve 
çiftçisi, bilhassa zirai sigortadan mahrum ol
duğu için, bu yıl bu sel felâketi sebebiyle millî 
gelirin kaynaklarını teşkil eden zirai sahada 
büyük zarara uğramış maddi güçten yoksun 
kalmıştır. Müstahsil, tabiî âfetlerin yaratmış ol
duğu zarara karşı sigortadan mahrum olduğu 
için bunun giderilmesini sağlayıcı bir kaynaktan 
mahrumdur. Bu bakımdan bilhassa bu seıneye 
mahsus olmak üzere maddi güçlerini kaybetmiş 
olan çiftçilerin ve ziraatlo meşgul olan köy
lülerin hububattaki mavi küf hastalığı sebe
biyle büyük mikyasta zarar görmüş olan tü
tün müstahsıllarırim bankaya olan borçları
nın bu yıl ödenmesi halinde kendilerinin çok 
daha ziyade zarar göreceği, müteessir olacağı 
ortadadır. Bu bakımdan Sayın Hükümetin, bil
hassa Ticaret ve Ziraat Vekillerinin, bu hâdise
lerin oldukları yerlerde durumun teshilinden 
sonra -gerekli yardımda bulunmak için bu mın

tıkada bankalardan istifade etmiş olan köylü
lerin ve çiftçilerin bankaya olan borçlarının bir 
sene ertelenmesi hususunda karar almalarında 
fayda mülâhaza etmekteyim. 

Bununla beraber, yine aynı mmtakalarda 
çalışan Türk çiftçisi ve köylüsünden, zirai ve 
ticari yönden, Ziraat Bankasından almış ol
duğu kredilerin de zamanında ödenemiyeceğini 
de dikkatte almak suretiyle yine Ticaret ve 
Ziraat bakanlıklarının, bunların durumlarını 
da göz önüne almak suretiyle hiç değilse bir
kaç sene bunların borçlarının ertelenmesinin 
yerinde olduğuna inandığımız için dikkatlerim 
çekiyor, bu vesile ile hepinize saygılar sunuyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, muhte-
ren arkadaşlarım, sayın arkadaşımın ifade etti
ği gibi hakikaten bu sene muhtelif bölgeleri
mizde seller dolayısiyle müstahsilimizin zarar 
gördüğü (bir gerçektir. Halen elimizde mevcut 
tablolara ve aldığımız malûmata göre bölgeler 
itibariyle sel ve seylâptan zarar gören kısımlar 
şöylecedir; Konya 3 . 4 . 1967 tarihinde meyda
na gelen hasar sonucunda 18 400 dekarlık hu

bubat ve sebze 'arazisi sular altında kalmıştır. 
Bu bölgeye 27 500 ton 'buğday yardımı yapıl
mıştır. 'Ayrıca 18 750 ton arpa, 200 ton mısır 
ve Ticaret Bakanlığınca da ayrıca 411 ton ye
meklik buğday tahsisi yapılmıştır. Bunun 
dışında Kayseri'nin Tomarza kazasında 30.3.1967 
tarihinde vukubulan hasar Sonunda bin dekarlık 
hububat arazisi seller altında kaJİımıştır. Bu böl
geye beş ton tohumluk buğday, 260 ton arpa 
tahsis edilmiş. Ayrıca 21,5 ton yemeklik buğ
day tahsisi yapılmıştır. Bunun dışında Antalya'
da vukuagelen hasar karşısındaki, 27 . 4 . 1967 
tarihinden vukubulmuş ve 300 dekar zeyinlik 
saha hasara uğramıştır. Buraya 150 ton mısır 
tohumluğu ve 8 500 ton yemeklik Ibuğday tah
sisi yapılmıştır. Ayrıca Amasya'da 2 . 5 . 1967 
tarihinde vukubulan hasar sonucunda 40 000 de
karlık hububat, ibağ ve 'bahçe arazisi, sular al
tında kalmış ve buraya 60 ton mısır ve 29 ton 
yemeklik buğday tahsisi yapılmıştır. İsparta'da 
11 500 dekarlık hububat araztisi sular altında 
kalmış ve 40 ton arpa, 50 ton mısır tahsisi ya
pılmıştır. 

Bu meyanda Afyon'da 21 . 4 . 1967 tarihin
de vukubulan ve bâzı bağ - bahçelerin hasara 
uğramasiyle neticelenen âfet sonucunda 10 ton 
buğday, 10 ton arpa, 660 ton mısır ve 47,5 ton 
da arpa yardımında bulunulmuştur. 

Bunun dışında da sayın İşgüzar arkadaşımı
zın ifade etmiş olduğu, banka borçlarının ve 
kredilerimin tecili için çiftçilere, köylümüzce 
vilâyetlere vâki talepleri muntazaman not edil
mekte ve vilâyetler kanalında Ziraat Bankasına 
gelen talepler birer senelik tecile tabi tutulma
sı için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 

Arz ederim. 

2. — Gümü§ane Milletvekili Necati Aka-
gün'ün, er maaşlarının artırılması hakkında de
meci. 

BAŞKAN — 'Sayın Necati Akagün.. Sayın 
Akagün, er maaşları hakkında gündem dışı 
bir konuşma istemişsiniz. 

Beş dakikayı .geçmemek üzere buyurun efen
dim. 

NECATİ AKAGÜN (Gümüşane) — Sayın 
Başkan, kıymetli milletvekilleri, bugünkü konuş
mamın mevauunu er maaşlarına tahsis edece
ğim. 
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Yüksek Heyetinizin konuştuğu Türk Silâh
lı Kuvvetlerinin yalnız astsubay ve subay kad
rosu üstünde mütalâa edilmesi 'beni (bilhassa (bu 
konuşmaya mecbur etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarımız, 'bugünkü ordu telâk
kisi şudur; bugün ordu yalnız astsubay ve subay 
değildir. Er, astsubay ve subaydan müteşekkil 
bir birliktir. Bir ruih (beraberliği içinde aynı he
defe yönelen bir müdafaa gücüdür. Ayrı ayrı 
mütalâasına imkân yoktur. Bugünkü Türkiye'
de ekonomik durumumun ıhepinizin malûmudur. 
Bir delikanlının Anadolu'daki annesi ve baba
sı askerdeki çocuğuna, 20, 21, 22 yaşındaki ço
cuğuna öyle olur ki, altı ayda on lira para gön
deremez arkadaşlar. Bundan birkaç gün evvel 
Tercüman Gazetesinde, askerî mutemetlik yapan 
bir subayın yazısını okudum ve (biraz da benli 
bu konuşmaya bu yazı teşvik etti. Diyor ki: 
«Sekiz aydan beri askerlik yapan !bir delikan
lıya on lira para gelmişti. Bu on lirayı alıp ço
cuğa verirken adetâ sıkıldım.» 

Muhterem arkadaşlarım, orduda taban sınıf 
erdir, er! Astsubay ve subay bir komuta zinci
ridir, bunların refahı lâzımdır. Türk ordusu
nun gücünü 'muhakkak çoğaltmak için bu er, su
bay ve astsubayı (hep beraber mütalâa e/fcmeırm 
gerekir. 

Tabanı teşkil eden er morali üstünde dur
madığımız müddetçe, ne kadar mükemmel bir 
komuta heyeti, ne kadar müreffeh bir komuta 
heyeti yaparsak yapalım, bunun savaşta tam 
mânasiyle randımanını göremiyeceğiz arkadaş
lar. Düşünün ki bir genç, 20 yaşında askere 
gelmiştir, annesi fakirdir, babası fakirdir, ken
disine beş kuruş gelememektedir; hafta tatiline 
çıktığı zaman yarım kilo bir (meyveyi alıp yiye-
mezse, bir kahvede oturup bir çay içemezse ar
kadaşlar bu gencin moralinin muhafazasına im
kân var mıdır? 

Bu bakımdan bütün temennimiz şudur : 
Yüksek Heyetiniz, komutanilarımızı, astsubay
larımızı düşünürken enlerimizi de düşünmelidir. 
Önümüze bir malî porte çıkabilir, fakat bu mil
letin subaylara ve astsubaylara karşı yaptığı 
fedakârlık kadar erlere de fedakârlık yapması 
mümkündür. Bunun formülünü Hükümet dü
şünmelidir. Bu bakımdan bugün milletle ordu 

mütedahil bir haleti ruhiye içindedir aıflradaş-
lar. Yani çocuğunun rahat olduğunu, çocuğu
nun celbinde -harçlık olduğunu ve rahat asker
lik yaptığını bilen bir babanın ordu arkasında
ki desteği çok büyülttür. Bu bakımdan Yüksek 
Heyetinizden ve Hükümetten şunu istirham edi
yorum: Er maaşlarının hiç olmazsa günde bir 
lira veya birbuçuk lira olmak üzere yani-30 ilâ 
45 veya 30 ilâ 50 lira arasında bir miktara çı
karılmasının bunun ya elimizdeki mevcut kanu
na ilâvesini veya yepyeni bir kanunla erler me
selesinin hallini istirham ediyorum. Hepinizi 
hürmetle selâmlarım arkadaşlarım. (Alkışlar) 

3. — Petrol Araştırma Komisyonu Başkan
lığının, görev süresinin, bitimi tarihinden itiba
ren, 2 ay daha uzatılmasına dair tezkeresi. 
(10/6, 7, 8) 

BAŞKAN — Mubterem arkadaşlarım,' Petrol 
Araştırma Komisyonu Başkanlığının bir önerge
si vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Büyük Meclisin 225 nolu kararı ile petrol 

boru hattının kurulacak bir şirkete devredilme
si, bu şirket hisselerinin % 49 oranında özel 
kişilere satılması İpraş ve Ataş Rafinerilerinim 
genişletilmesine izin verilmesi, genel petrol poli
tikamızın incelenmesi ve ham petrol fiyatları 
ile dünya petrol fiyatlarının ve ithal edilen pet
rolde da'ha fazla fiyat indirimi sağlama imkân
larının ve ham petrolün taşınmasında millî 
menfaatlere en uygun yolun araştırılması, Pet
rol Kanununun bugünkü ihtiyaçlara ve millî 
menfaatlere aykırı bükümlerinin düzeltilmesi 
konularında gerekli incelemenin yapılması ve 
bilgi edinmesi için Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca teşkil olunan komisyonumuz, munta
zam ve devamlı çalışmasına rağmen 'konuların 
ehemmiyeti ve çokluğu sebebiyle çalışmalarını 
tamamlıyamadığmdan müddetin bitiminden iti
baren 2 ay daha uzatılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Millet Meclisi 
Petrol Araştırma Komisyonu 

Başkanı 
Zonguldak 

Kemal Doğan Sungun 
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BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmıiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, iki saatlik müddet 
içinde görüşülecek 'kanunların görüşülmesine 
(başlıyoruz. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 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) 

BAŞKAN — Bu kanun teklifi üzerindeki 
görüşmelere dünkü birleşimde başlamıştık. Söz 
sırası dün konuşması yarıda kalan Sayın Tah
sin Argun'undur. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına buyu
run Sayın Argun. 

C. H. P. GRUPU ADINA TAHSİN ARGUN 
(İsparta) — Sayın Başkan, sayın ımilletvekille-
ri, 506 sayılı Sosyal Sikortalar Kanununda bâzı 
değişiklikleri öngören kanun teklifinin müzake
resini yaptığımız dünkü 'birleşimde Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu adına söz almış; 18 senelik 
bir zaman içlinde ağır ve yıpratıcı işlerden ça
lışan işçilerimizle, kadın hizmetli ve işçilerimiz 
hakkında alınan 'sosyal günlük tedbirlerine aift 
mevzuatımızdaki hükümleri kısaca ve mukaye
seli olarak arz etmiştim. Bu mukayeseden çı
kan kesin sonuç şudur: 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda, 
ağır iş şartları altında çalışan işçilerimizle ka
dın hizmetli ve işçilerimizin, farklı durumları; 
daha evvelki kanunlarda olduğu gibi, özel bir 
statüye tabi tutulmamıştır. Bu itibarla teklifin 
gerekçesi ile komisyonlarımızın mütalâalarını red
detmek mümkün görülmüyor. Kanun teklifinin 
'gerekçesine ve ıkamisyon mütalâarma yürekten 
katılıyoruz. 

Elbette maden işçilerimiz gibi, yer altında 
ve ağır şartlar içinde çalışan işçilerimiziin du
rumunu; daıha ımüsaiıt santiar altında çalışan
lardan farklı mütalâa etmek gerekir. Bunların 
farklı işyeri şartlarmdan doğan haklarını hiç 
değilse, 5417, 6391 ve 6900 sayılı kanunlarda 
olduğu kadar olsun teminat altında bulundur
mak gerekir. 

Evlenme suretiyle işyerlerinden ayrılan ka
dın hizmetli ve işçilerimizin, zorunduk hisset
tiklerinden, tekrar işyerlerine avdetlerimde, mü
cerret evlenmeleri sebiyle kaybettikleri hakları
nın saklı bulundurulması ve bunlara yapılacak 
toptan ödemelere ait kanun teklifindeki hüküm
ler memleketimiz gerçeklerine uygun olduğu ka
dar, yüksek insanli duyguları da kapsamakta
dır. 

Saym milletvekilleri; 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanunu; getirdiği ilerici ve reformist hü
kümleri, ahenkli sistematibi ile mükemmel bir 
eserdir. Her güzel eserde olduğu gibi, elbette 
ufak tefek noksanları olacaktır. Bu noksanlık; 
teklifi yapan arkadaşlarımızın gerekçelerinde 
belli ettikleri gibi; «bir zühule» müstenit de 
olmasa, eserin değerinde bir nakise sayılmama
lıdır. Dün de arz ettiğim gibi, 506 sayılı Kanun 
tedvin edilirken; erken yaşlanma müessesesinin 
ihtiyacı karşılıyaeağı düşünülmemiştir. Daha 
1949 yılında ağır iş şartları altında çalışan işçi
lerimiz lehine sosyal adaleti tek başına sağlamış 
bir partinin; bundan 18 sene sonra bunların 
farklı durumlarını göz önünde bulundurmama
larına imkân tasavvur edilemez. 

Kanun teklifini yapan arkadaşlarımız; bu 
güzel eserin daha da tekâmül etmesi için, başa
rılı bir teklifi Meclisimize takdim etmişlerdir. 
Komisyonlarımızın düzeltmeleri ile teklif olgun
laşmıştır. 

Tekl}fin; Çalışma, Bütçe ve Plân komisyon
larımızca düzenlenen metine göre; bu gibi işçi
lerimize bahşedilecek haklardan dolayı Sosyal 
Sigortalar Kurumu; fazlaca bir külfet altına da 
sokulmamaktadır. Teklifin gerektirdiği finans
man ; işçi ve iş verenlerin mâkul ölçülerle ödiye-
cekleri primlerle karşılanması uygun görülmek
tedir. 

Ayrıca kanun teklifi; 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun, sistematiği ile de ahenkli bir 
şekilde bağdaştırılmıştır. 

Saym Başkan, saym milletvekilleri; işçi hak
ları ve sosyal güvenlik tedbirleri konusunu 
C. H. Partisinin, kendisine ciddî bir kaygu edin-
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diği bir gerçektir. Dünkü birleşimdeki konuş
mamda değindiğim mevzuattaki, işçiler lehine 
konan hükümler; bu kaygının meydana getirdi
ği eserlerin bir kısım delilleridir. 

Sosyal günlük tedbirlerini her alanda geliş
tirmek, başlıca amaçlarımız arasındadır. Grupu-
muzun bu yolda çalışmaları da vardır ve devam 
edecektir. 

Teklif, bir adaletsizliği ortadan kaldırmakta
dır. 

C. H. Partisi Grupu kanun teklifine kendi 
eserlerinin tekâmülüne, yararlı bir teklif olarak 
müspet oy verecektir. Saygı ile arz ederim. 

(C. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Şaban Erik?... Yok. 
Şimdi şahısları adına söz istiyen arkadaşlara 

söz vereceğim. 
Sayın Mustafa Uyar?... Yok. 
Sayın Hasan Türkay. 
HASAN TÜRKAY (Ankara) — Dün konuş

tum. 
BAŞKAN — Sayın Faik Kırbaşlı?.. 
Buyurun efendim. 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; huzurunuza getirilmiş 
bulunan kanun teklifi 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun 60 ncı maddesine bir fıkra ek
lenmesi ile, yine 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununa bunun dışında ayrıca bir madde ilâve 
edilmesini de gerektiren bir kanun teklifidir. 
Gerek Çalışma Komisyonunun, onun bir üyesi 
•olarak gerdklse diğer komisyonun .ona müma
sil olaralk Ihazırlamış Ibukunlduğu ıgerekıçelden de 
anlaşıldığı veçhile, ıbu İkamın teklifi, çalışma 
hayatımızda halkları ive hukuku çalışıma şart
ları yönünden (zedelenmiş lolan işçilerin bu hak
larının iadesi veya Itamıiri cihetline 'gidilmesi için 
gerekli espriyi ihtiva etmektedir. Çalışıma ha
yatında, (muhtelif iş kolları her ne şartla ve 
hukuk anlayışiyle olursa olsun, bilhassa istih
sal ve işin yapımı icabı değişik santiara tabi
dirler. Zemin dizerinde, açık 'havada çalışan 
bir işçinin iş işarltları ile kapalı Ibir yende ve 
bütün hassasiyetiyle alınmış ihavaismdan Sağ
lamlığına (kadar emniıyelt tedbirleri içimde ça
lışan işçilerin durumları ile (yeraltında «çalışıp 
hayatını riske .etmiş işçilerin durumları da ay
rı mütalâa edilmesi lâzımıgeldiği içtin, bıu ka
nun teklifi ıbu maksatla ıhozurunuza ıge-tirilmiş 
ibulunmaktadır. Yeraltında çalışan işçilerin ha

yatı ilki balkımdan riskle karşı karşıya 'geldik
leri yülksdk malûmnnuızdıur. Bunun ıbir tanesi 
hayatına nihayet verelbilecdk Ibir risktir. Bir 
grizu patlaması ve ıbir (galerinin çökmesi halin
deki riski düışıümüntüız. Bir ide 'bütün bunlar tek
nik yönden ve tesadüflerin eseri olarak bir iş
çinin hayatında bertaraf edilmiş olsa bile, ye
raltında (kömlür madenlerinde, diğer madenler
de çalışan işçileri biz sıhhat yönünden, vücut 
sağlığı yönümden rislkle karşı karşıya gelmekte
dir. Bu suretle dişçilerimiz, .gerekçede de sara
hatle belirtildiği gilbd normal yaşama (güçlerinin 
bir kısmını da yitirmektedirler. Bu demektir 
ki, anormal şartlar altında çalışan (bir işçinin 
iş süresi, iş kabiliyeti, kapasitesi, fiziki yapısı 
ile alâkalı olaralk 80 isene devam ederse, yeral
tında çalışan bir maden işçisinin kapasitesi 
fizikî yönden 20 seneyi ıgeçtiği 25 seneyi (buldu
ğu nadirattandır. Bilhassa Avrupa'da kömür 
birliği, çelik ıbir ligi teşkilâtının yaptırdığı bir 
etültden de sizlere bu işçi yönünden ^bahsetmek 
isterim. 

Orada yapılan eltıütler -göstermiştir ki, kömür 
tozlarının işçinin ciğerlerine dolması (her hangi 
bir hadiseye istinadetmdkten değil, fiilî çalış
masından, bu santiar altında çalışmadan Ibütün 
aspiratörlere ve ağız maskelerine rağmen bu
nun önlenemediği ıgilbi, bu sebeple de hiç olmaz
sa yalnız ücret artışlarından, yani bu risiki 
karşılayacak ıbir üicret artışının dışında normal 
şartları da telif eden yeni hususlar, teknik 
yönden getirilmesine rağmen, çalışması bakı
mlımdan da bir diskriminasyona, ıbir ayırmaya 
gidildiği Ibu raporda belirtilmektedir. Hayatının 
3ı0 senesini normal şartlar altında çalışarak ge
çirmiş bir işçinin diğer tarafltan 20 senesini yer 
altında geçirmiş Ibir işçi ile aynı paralelde te
kaütlük bakımından söylenebileceği de ayrıca 
ilâve edilmiştir. Bu tatlbikat meselâ PTT ide var
dır, başka hizımet kollarında da vardır. Ama 
oralarda bu alternatif içerisinde 12 ayı, 14 ay 
sayılacak şdkilde, fiilî hizmete ilâveler yapıl
mak suretiyle, daimî PTT nin gece mesaisinde 
ve sairesinde 'bulunanlara bu ilâve yapıldığı, 
zemin üseriınde çalışanlar için görMebiıldiğime 
göre, yeraltında çalışanlar için de bu kanunum 
ilâve maddesiyle 'getirilmek istenilen p.-enmpte 
tamamiyle haklı ve tamamıi|y,le insanî bir sebebe 
istinadelbmektedir. 
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ıŞu nloMayı (da Iburada, 'gerefeçede sarahaten 
'belirtilmediği için, bendeniz belirtmek mecbu
riyetindeyim. Eisaısen 1950 senesinde yürürlü-
ğ.e Ikonulan '5417 sayılı Kanun ile 1954 ttarihli, 
6391 sayılı Kanun ve nihayet 6900 ısayılı Ka
nun yeraltında ve yülksök dereceli hararet (kar
şısında çalışanlara yüzde $5 'gfünlülk yıpranma 
payı kabul etmekte idi. Ancak bu kanunlar
dan ileri bir Ikanun lolan ve olmaisı lâzrmgelen, 
daha açıik bir ifade ile 506 ısayılı Kanunda, 
esefle belirtmek isterim iki, bu (kadar isabetli, 
ıbu kadar samimî ve insani ıolan Ihsüikıüm Jıer na
sılsa daldırılmış ,bulunmalkitadır. Kanaatimizce 
bu kaldırılışta gerelkçe ne olursa (olsun <bu ge-
refcçeyi normal şartlar .altında realist bir ıgö-
rüşle adilâne (olarak telâlkki etmeye imlkân yıoik-
ıtur. İşte (kanunun esprisinde ıhareiket noktası 
bu husus ,'Oİmalıdır ve esasında ıbu molkta naza
rı itibara alınarak ıkanun (huzurunuza (getiril
miştir. 

Sayın arkadaşlarım, şu (hususlarda da Bü-
yülk Meclise izahat vermek ıgerelkmelkıtedir. 
6900 sayılı Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm. sigorta
ları Kanununda mecvudolan ve ağır, yıpratıcı iş
lerde çalıştığı nisbette ihtiyarlık yaş haddinin 
indirilmesini öngören ağır ve yıpratıcı işler mü
essesesi 506 sayılı Kanunla kaldırılmıştır. Ta
savvur buyurunuzuk ki, kanunun esasında filen 
mevcudolan ayrımları bâzı maddi veyahut da di
ğer yönelrden ihtiyarlık sigortasının şu veya bu 
şekilde avantaj lariyle ortadan kaldırılması icab-
ederken, fiilî durum bir tarafa bırakılarak ağır 
ve yıpratıcı işler yerine başka bir müessese 
getirmek amaciyle kanun bunu da ilga etmiştir. 
Bu, hakikaten maatteessüf realist bir görüşle 
göze batan, bu kadar ciddî ve ele alınması zaruri 
olan bir hâdiseyi başka yönden de -müessese 
getiriyorum diye tatbikatta da iyi neticeler ver
miş bir müesseseyi ilga yoluna gitmek, bendeni
ze göre, getirilen müessese ne olursa olsun, 506 
sayılı Kanunun esprisi ile kalbilitelif değildir. 
İşte bunun içindir ki, bu kanunda bunun telâfi 
edilmesi cihetine parmak basılmıştır. Ne olmuş 
bu müessese kaldırılınca? Yerine erken ihtiyarla
manın sadece ağır ve yıpratıcı işlerde" çalışmış 
olma neticesinde değil bünye icabı da olabile
ceği düşünülerek, erken yaşlanma müessesesi ko
nulmuş, bu gibi kimselere 50 yaşında yaşlılık 
aylığı bağlanması sağlanmıştır. 

Sayın arkadaşlarım, 506 sayılı Kanun gibi 
bu memleketin iş hayatının garantisini, efen
dim, malî yönden ve hukukî yönden emniyetinin 
bazını teşkil eden bir kanunda böyle bir husu
sun başka bir tarzda ortaya konulmuş olması 
katiyetle realist değildir; cidden üzücüdür. 
Ancak buradaki gerekçede de belirtildiği gibi, 
maden işyerlerinde, yeraltı işyerlerinde çalışan
ların bilhassa memleketimizdeki çalışma şartları 
ve yabancı memleketlerde bunlar için özel bir 
sigorta rejimi uygulandığı nazara alınarak bu 
kimselere muayyen bir süre yeraltında çalışmış 
olması şartiyle, erken yaşlanma müessesesiyle 
ilgilendirilmeksizin 50 yaşında yaşlılık aylığı
nın bağlanmasının uygun olacağı düşünülmüş
tür. Bir taraftan yıpratıcı işi kabul ediyorsu
nuz. Yaşla, yani fizikî yapısı ile. yıpratıcı iş ve 
bir de ihtiyarlık arasında muhakkak bir illiyet 
rabıtasının kurulması zorunludur. Havatmı 
iyi şartlar altında geçirmiş bir adamın 50 yası ile 
çalışma hayatını kötü şartlar altında geçirmiş 
olan bir adamın 50 yaş arasındaki bu vasi bulur
sa çok büyük fark olacağı ayan beyandır. 

Şimdi teknik yönden, kanunun başında da 
söylendiği gibi, sadece 60 ncı maddesine bir fık
ra eklenmesi ile birlikte aynı zamanda, buraya 
bir madde ilâvesini de kanunun esprisinin ön-
görmesinin prensip itibariyle sebeplerini burada 
saymak isterim. 

506 sayılı Kanunun 60 ncı maddesindeki si
gortalılık süresi ve prim ödemesi gün sayılariyle 
ilgili tahsis şartları aynen bırakılarak maden iş
yerlerinin, yeraltı işyerlerinin en az - ki kanu
nun aşağı - yukarı en mühim noktalarından birisi 
de budur - 2 500 gün çalışmış olanların ihtiyar
lık yaş haddi 50 ye indirilmek suretiyle birinci 
maddenin buna göre, bu espri içerisinde, yeni
den tedvin edilmesi bu kanunda kabul edil
miştir. Nazarı dikkatinizi celbedeceğim nokta, 
bendenizin de bulunduğu bu komisyonda üzerin
de ciddiyetle münakaşaların cereyan ettiği 
nokta; bu 2 500 gün meselesidir. Normal 
şartlar altında Türkiye'nin bugünkü iktisadi ve 
çalışma düzeni içerisinde 2 500 gün çalışmış ol
ma kaydı hakikaten buraya isabetle konulmuş. 
Bu türlü yıpratıcı ve risk ile karşı karşıya olan 
^erlerde çalışanlar için isabetle, âdil ân o hosab-
edilmiştir. Bunu böylece kaydetmek isterim. 
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Diğer taraftan 2 nei bir husus da burada, 
yeraltında çalışanların yaş haddinin 50 ye indi
rilmesi dolayısiyle gayet tabiî statülerin bâzıla
rında da değişiklik yapılmak icabetmektedir. 
Nedir 'bunlar? «Kurumun mâruz kalacağı» di
yor. «Malî yükü karşılamak üzere malûllük, yaş
lılık ve ölüm sigortaları prim nisbetlerine sigor
talı işçi yüzde 1, işveren için yüzde 2 ilâve yapıl
ması gerekeceği de hesaplanmıştır.» Gayet tabiî, 
bir hakkı tamir ediyorsunuz, iade ediyorsunuz, 
bunun arkasında da akçalı bir vaziyet de ihdas 
ediyorsunuz. Bunu ihdas ettiğinize göre de bu 
işin prim nisbetlerindeki yapacağınız değiştirme 
suretiyle de telâfi edilebileceği gayet normaldir. 
Bu hususta da her hangi bir şey söylemeye im
kân yoktur. Hukukî durum ile akçalı durum 
arasında kurumu düşünerek bir muvazene sağ
lamak amacı ile getirilmiştir. 

Üçüncü prensibe gelince; 19'6'5 tarihine kadar 
mer'i olan ihtiyarlık sigortaları kanunlarında 
- burası da çok mühim, sayın arkadaşlarım, iza
hında hakikaten fayda var - evlenme dolayısiyle 
işlerinden ayrılan kadın sigortalılara yapılan 
toptan ödemeyi istihdaf eden üçüncü maddenin 
metne ilâvesiyle eski kanundaki, demin sözleri
min başında da ifade ettiğim hüküm ihya edil
miş bulunmaktadır. Tasavvur buyurunuz bir ka
dın işçinin evlenmiş olması, onun bâzı haklarının 
haleldar edilmesine bir sdbep midir1? Evlenme 
müessesesi prensip itibariyle bir takviye müesse
sesidir, başka haklara halel getirecek bir mües
sese değildir. Bu bakımdan kanunun bu boşluğu
nun da isabetle bu hükümle doldurulduğu kana
atindeyim. 

Son bir noktayı daha ilâvede fayda görüyo
rum. Teknik bir hususu ihtiva etmesine rağmen 
isabetle kanun bütünüyle takviye edilmiş ve bâzı 
tereddütlerin de izalesi bu suretle mümkün bu
lunmaktadır. 

4 ncü noktası da şudur : «Evlenen kadın si
gortalılara toptan ödeme yapılması hali 6900 
sayılı Kanunla birlikte 1 . 3 . 1965 tarihinde 
kaldırılmış 'bulunduğundan 1 . 3 . 1965 tarihi 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasındaki 
sürede...» 

Arkadaşlarım, bu hususta çok şikâyetler ol
muştur. işçi meseleleriyle ihtisas kesbetmiş sayın 
arkadaşlarımızın da komisyonda aksettirdiği fi
kirlere istinaden bu hüküm getirilmiştir. «Süre
de evlenme dolayısiyle işinden ayrılan kadın si

gortalılara da toptan ödeme yapılabilmesini te-
minen...» ki, gayet normaldir. O kanunun, bu ka
nundan evvel olması, sonra olması prensipleri, 
arkadaşlar böyle iki tarih, arasındaki hak ihdas 
etmek zaten esasında adalete aykırıdır. Bir hak 
varsa, yani müruruzaman ve saire geıni§ hülküm-
ler dışında bu türlü hükümleri de bunun da te
lâfisi cihetine gidilmiş bulunmaktadır. Netice iti
bariyle şunu arz edeyim ki; huzurunuza getiril
miş bulunan kanun teklifi espri itibariyle büyük 
bir boşluğu, büyük bir haksızlığı giderecektir, 
prensipler itibariyle modern prensipler kabul 
edilmiştir. Hattâ bir kelime ile iş hayatımızda 
bir reform sayılabilir. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Türkiye işçi Partisi Grupu adı

na Yahya Kanpolat, buyurunuz efendim. 

T. I. P. GRUPU ADINA YAHYA KANPO
LAT (Hatay) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri, görüştüğümüz mesele, aslında tam bir 
sosyal güvenlik meselesidir, işçinin iyi şartlar 
içinde çalışması, ücretini hakça alması, iyi bes
lenmesi, iyi barınması, sağlığının iyi korunması 
m es e el sidir. 

Maden işçisi dünyanın her yerinde en yüksek 
ücreti alır. Bizde ise en düşük ücreti alanlardan
dır. Ayrıca, bizde maden işçisi bir süre çalışır, 
bir süre çalışmaz. Bu itibarla, bizdeki maden iş
çisi, yaşamak bakımından, hak ettiği ücretin ya
rısını alıyor demektir. 

Maden işçilerimizi erken yaşlarda çökerten, 
kötü yaşama ve kötü çalışma şartlarıdır, özel 
sektör nezdinde çalışan maden işçilerinin çalış
ma şartları bir fecaattir. Devlet sektöründe ça
lışan maden işçileri için de, gereken sağlık ve 
sosyal hizmetlerin yapılmadığı bir gerçektir. 
işçinin sağlığı ile, yiyip içtiğiyle, yatıp kalktığı 
yerlerle gerekli şekilde ilgilenilmemektedir. 
Yüzlerce metre yer altında, çamur ve su içinde, 
yüksek ısı ve tozlu bir hava içinde çalışan işçi
lerin, uzun ömürlü olmaları mümkün değildir. 
Zonguldak madenlerimizdeki kötü çalışma şart
ları ve bundan doğan iş kazaları, oradaki avu
katların tasavvur dışı bir zenginleşme kaynağı 
haline gelmiştir. 

Son Türk - iş kurultayında Maden - iş sen
dikalarına mensup bir yetkilinin ifadesine g'öre, 
Zonguldak maden havzasında çalışan 49 bin ma
den işçisi içinde 60 yaşını dolduranların miktarı 
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ancak 44 kişidir. Ve 50 yaşını doldurmuş işçi ise 
% 5 i geçmemektedir. Yine aynı yetkiliye göre, 
30 yaşma gelen maden işçisi ya verem olur, ya 
başka bir hastalığa müptelâ olur. 

Şu halde maden işçileri için temel mesele, ça
lışma ve yaşama şartlarının iyi şekilde düzen
lenmesiyle, onların uzun ömürlü kılınmasıdır. 
Görüşmesini yaptığımız bu kanun teklifi, temel 
meseleyi çözmek hedefini gütmemektedir. Ancak 
haksız bir duruma, ufak çapta, bir ıslah getir
mek karakteri taşımaktadır. Onun için kanun 
teklifini olumlu karşıladığımızı saygılarımla arz 
ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, konuş
malar hakkında bir önerge gelmiştir okutuyo
rum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
506 sayılı Kanunun üzerinde ve maddelerinde 

beş dakika görüşülmesini arz ederim. 

istanbul 
Mustafa Ertuğrul 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Gö
rüşmelerin beş dakika olması kabul edilmiştir. 

Sayın Sadi Binay, yok. 
Sayın Enver Turgut, buyurunuz, efendim. 
ENVER TUliGUT (İzmir) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; arkadaşlarımla birlikte teklif 
etmiş olduğumuz bu kanun tasarısı Çalışma ve 
Bütçe Plân komisyonlarından geçerek Yüce 
Meclise gelmiş bulunmaktadır. 

Bu kanun teklifimiz halen yer altında çalışan 
işçilerimizin yaş hadlerini 60 tan 50 ye indirme
sini sağlamaktadır. 

Maden istihracı, hızlı bir kalkınma dönemine 
girmiş yurdumuz için ayrı bir önem taşımaktadır. 
Nitekim, geçen dönemde olsun, önümüzdeki dö
nemde olsun, uygulanmış ve uygulanacak kalkın
ma plânları madenciliğe ayrı bir önem vermiş, bu 
konu üzerinde hassasiyetle durulmuş. 

Kalkınma plânları uygulaması sonucunda or
taya çıkan rakamlar da göstermektedir ki, maden
ciliğimiz her yıl artan bir Jıızla gelişmekte, faa
liyet sahasını her yıl 'biraz daha genişletmekte
dir. Bunu yurt kalkınması bakımından faydalı 
buluyor ve şükranla karşılıyoruz. Ancak hemen 
belirtmek isterim ki, emin ve sıhhi şartlar mevcu-
dolmadan yapılan hiçbir madencilik faaliyeti in

sani olamaz. Zira Allah tarafından tabiata veri
len zenginliklerin madencilikle çıkarılmasının 
gayesi insanlığa yararlı olmak, dol ay isiyle insan
lığın refah ve saadetini sağlamak içindir. Ama 
birtakım insanların sağlıklarını yok ederek, 
güvenliklerini 'tehlikeye sokarak yapılan çalışma
lar daha başlangıçta, gayesinden uzaklaşıyor de
mektir. 

Üzülerek belirtmek zorundayım ki, yurdu
muz maden istihracı bakımından gerek sıhhi şart
lar, gerek iş güvenliği bakımından özlenilen şart
lardan çok uzaktır. Madenlerde meydana gelen 
kazalar ve meslek hastalıkları ile ilgili rakamlar, 
bir facianın inkârı mümkün olmıyan delilleri or
tada durmaktadır. 

Bir örnek olarak Sosyal Sigortalar Kurumu
nun 1965 yılma ait rakamlarını vermek isterim. 

1965 yılında meslek hastalığı iki iş kolumuz
da görülmüştür. Bunlardan biri inşaat sektörü
dür ki, bir tek meslek 'hastalığı görülmüştür, di
ğeri ise madenciliktir. Madenciler arasında görü
len meslek hastalığı sayısı 1055 tir. Sosyal. Si
gortalar Kurumu rakamları bâzı sebepler yüzün
den çok eksiktir. Eğer, madenciler arasında 
görülen meslek hastalıklarının kesin sayısını tes-
bit imkânı olsaydı, bunun çok daha yüksek oldu
ğunu görecektik. 

Kanun teklifimiz, maden işçilerinin bu büyük 
dertlerini tam olarak değilse bile geniş ölçüde hal
ledecektir. Gerek sıhhi şartlar, gerek iş güven
liği bakımından her an hastalık tehlikesiyle karşı 
karşıya bulunan bu işçiler için ne yapılsa azdır. 
Sadece yurdumuzda değil, bütün dünyada en teh
likeli ve en ağır iş kollarından biri hattâ .birinci
si sayılan maden istihracı iş kolunda çalışan işçi
lere, bütün dünya ülkeleri erken emeklilik hak
kı tanımışlardır. 

Yer altında yıllarını veren işçilerin gerçek 
şartlarını, dramlarını dile getirmek imkânına 
sahip değilim. Kazalar, hastalıklar, tedavi mah
rumiyeti, düşük ücretler. 

Kanun teklifi, bu kalkınmada üzerlerine bü
yük yükler düşen işçi kardeşlerimizin büyük dert
lerine deva olacak, onların yaralarını, kısmen de 
olsa, sarma imkânı sağlıyacaktır. 

Teklifimiz işçiye 'getirdiği imkân, maddiden zi
yade mânevidir. Çünkü havasız işlerinde ve zor 
şartlar altında çalışanlar arasında, bugün yaş had
dini normal dolduranların sayısı çok azdır. Me-
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selâ, 1937 de işe girenlerin sayı'sı 150 ise bugün 
hayatta olanların mevcudu, 10 - 15 tir. Şu kısa 
mâruzâtımdan da anlaşılacağı üzere, çalışanların 
morallerini düzeltmek, çalışmaya karşı teşvik et 
me'k mecburiyetindeyiz. Bu arada maddî imkân
larını da dikkate almamız gerekmektedir. 

Bu kanun teklifimiz kabul edilirse çalışanların 
bu kanundan istifade edenlerin sayı oranı nisbe-
ti % 1,5 ile % 2 olacaktır. Ayrıca yüksek hararet 
karşısında, gazlı ve zehirleyici yerlerde çalışan 
işçilerinde hiç olmazsa yaş hadlerinin 60 tan 55 e 
indirilmesi sosyal adalete uygundur. Bu hususta 
önerge veren arkadaşların tekliflerini dikkate 
alırsak faydalı olacağına kaaniim. 

Halen yer altında çalışan 80 bin maden işçi
sini ve aile fertlerini ilgilendiren bu kanun tek
lifimize müspet üy vermenizi istirham ediyo
rum. 

Saygılarımla, 
BAŞKAN — TaJhısin Atfgun? Yok. 
Kaya Özdemir, buyurun. 
KAYA ÖZDEMİR (İstanbul) — Sayın Baş

kan, muhterem milletvekilleri; huzurunuzda 
ortanın solunda olllmıyan bıiır partinin 'milli ©tve-
killerinden birisi yeraltı madenlerinde çalışan 
dişçi vajtıajndaşllarıımiizun içlimde bulkınduikiarı şart
ları düzıel/tmdk gayesiyle bu (kamun tekliflini ve
ren ımiileitvelkile'Fİnıden (boııM loHıaınaik (bulunuyo
rum. 

Ben,, sayın aırCkadaşIlari'mın huzurunda ifade 
«ittikleri nıoktallarja fazıla bâr §ıey ilâve edecek 
de güllüm. Kamun (teklifi eğer ıgruplarıın dilıtif'atıma 
ımıazhar ollduğu ,glM Yiicıe Mecllistin İDtlifaltıma 
tmazhıar lOilur. Kanunfllaşıırisıa. bu 'kanunu 'baki
yen 49 bin. ınıaden işçisi bu (kanundan büyük öl
çüde yarıardanıacıaJktıır. 

Yalnız ben 'bir nıolktayı ifade edece ğilm; Hü
kümetimizin (kadlirşiınasllığını bellintımıdk ımec.bu-
'riyatindeyilm. Büz Ikanrun fcekliffi. sahiplileri »olarak 
©rîkeMeırde yaş haddini 55, fkadıınıiarda 50 <oİ'a-
naik 'geıtıiınmâışıtıilk. Komisyonlara 'gelen Hükümet 
üyeleri başlta Sayın 'Çalışıma Baklanımız olmıaJk 
üzere, .bu yaş haddinin 50 ye indMlımıesi (konu
sunda, bizim teklifimizi biraz daha dllerdıye ge
çen bir teklif getirdiler. 

•Sonra prim nislbetinde ide, faizim getirdiğimiz 
telklife nazaran Hükümet üyelerinin getirdiği 
teklifinde 0,85 nıislb etimde bir düşüklük daha 
getiriyordu. Maden işçisi lıeihlinıe bu Ikadar ge

niş <görüşlMü!k(le ileri düşünceller getiren Hükü
met üyelerine huzurumuzda teşekkür etımeyi 
'bir Ikâdirşinıaıslılk ıborou .'telâkki eitttlim. Kanun 
teklifi ıkabul edildiği »talkdirıde, bütün ımabru-
ıııliyat içlinde çıahşan ımıaden işçilerimize h'ayır-
dı olsun. 

Anııa şunu da belirtilmeden ıgeçıemuyoıruım, 
ülkemizin şartları ımemfldketimdizde çalışan işçl-
leriın yaş hadleri, 60 yaış .haddinde <amıekQliye 
sevtk 'edilmesini hıalkikatem /mümkün kıllıacaik ka
dar ileri değildir. Türkiye'nin şartlarına göre 
diğer işçilerin yaş hadlerini düşürecek 'Zamıa-
nıınıda ımüsıait bir (teklifin geltirilmıesini Hükü
metten İstirham leidiyoıruım. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayım larfkadaşlloom yeterlik 
önergesi geHmiişltir, okutuyorum. 

ıSayıın Başkıamlığıa 
Konu layidımilanımıışltıır. Kifayetini iarz ©de

rim. 
Isitanlbull 

Mustafa Ertuğrül 

BAŞKAN — Önıeırtgeyi oyülanmıza a/rz 'ediyo
rum. Kabull edenlier... Etamiyenller... Öınıerge ka
bul edilmiştik*. 

M'addeleıre 'geçilmesini oylarımızla iarz ediyo
rum. Kabul edenlier... Kabul letımiyenller... Ka
bul edilmiştir. 

İvedilik tıelklifi viardıır. İvediliği <oylarınnzıa 
>arz ediyorum. Kabull eden/Lefl\.. Kabull etımiyen
ler... Kabull edilmiştir. 

1 inci ımıaddeyi lofkultıuyoruım. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ncı 
maddesine bir fıkra eklenmesine ve 73 ncü mad
desinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde 
ile geçici iki madde eklenmesine dair Kanun 

Madde 1. — 506 ısıayulı Kamunun 60 ncı 
maddesine iaşiağıdaJki ('D) fıkrası eklenmiştir: 

D) 50 yaşıını dolduran ve malûllük, yaşlı -
lılk, ve ölüm sigortalanma tıalbi ejalli'şım'allarımım 
ıen 'az 2 500 'gününü ımıaden işyeırterinıin yeraltı 
işleırinde gıeçiranliış Ibutluınıaın, ısıigorıtalı da yükarı-
'kd (A) veya (B) fılkraJlarıında ibellitritilen şıarit-
larila yaşilılılk aylığımdan yararlanır. 

BAŞKAN — 1 inici ımıadde üzıeıriiaılde, Sayını 
Ahmet öan Bilgin buyuru'n. 

AHMET OAN BİLGİN (Kütahya) — Sayın 
Başfkan, mıulhterem iarikadaş'larım; 50'6 sayılı Sos
yal Sigontailar Kanıunıunıa «Mıenecek «lan birinci 
•mıadde ,halkkınxla ıbu ınıaddede belirtilen ya§ 

— 561 — 



M. Meclisi B : 112 2 . 6 . 1967 O : 1 

hadferfidin, yeraltında çalışan işçilerin yaş had
lerini 50 ye indirllmıesli ve en ;aız yeraltında 
2 500 günü, işyerinde çallıışımıatsımı öıngürüyoır. 
Bu unadde aşağı - yukarı yenallltıında lö ısıene çıa-
lışıan işçiyi kasdettimıelkltadir. Yeırajlltımıdaki .sant
iarın doğurduğu, gıeınelk ımıdtall ımıade'n)lerdndıe>, 
gerekse köfmlür ımaJdenllıeırinde kava şiartllaırı, yer-
ailltı, 'Cieryaınllıara lilıe işçileri üzıerlinldıe sıhhi 'büyük 
tesirflerıi vardır ve ıkıömıüır Itozlatrının. ve diğer 
ımetall maden tazılarının ciğerlerde, 'bronşllarmda 
birikmesi -ille .bültlüm yeınaitı ımiadeın işçilerimde 
15 seneyi «geçtikten sonra ıçaılıışım'a müddeti 15 
«seneyi yenaJlItıında ıgeçjtlikteın soauna slillkoız hasta
lığıma duçar oldukları ftııblbem teshüt 'edilmiştir 
ve 'çok 'enteresandır, 60 yaşımı geçeın ve 15 sıcme 
(müddetle yeraltında ıçallıışımış işçi mdıs/beltâ dün
yada, 'birçok dllıerli mi'emlıdketilıerde yapılliam Iteıs» 
ibıitilere göne ancak % 8 «ivarıındadır. Yani 
tana gıö'ne yeraltında 15 sene müddetle çalluş-
ımış ıbir işçli iaşiağı - yukarı 60 yaşım doldurımia-
dam ciğerlerine, 'bronşlarına çıölkem «nıetıal toz
ları, Iköımör tozları neHJicıeısiiınıde haya/ba g/özlleıni-
nıi kapamaktadır. Bu kanunun ta miaddesi ille 
'bu vatandaşlarımıza hiç dlim/azisa, 10 sıoneliik bıir 
istirahat imkânı tanımış ^oluyoruz. Muhterem 
arkadaşlarım, tagün dünyada bu bfiır tmferhıaüe-
dir. Dünyanın birçok ileri memleketlerinde yeral
tında çalışan işçilerin çalışıma ımüddetlcıri de al
tışar saate linıdiniimelkbedir. Ve tamın da sebebi 
şudur: Yeraltında idar blir galeri 'olduğu ve 
bava devamlı .olarak «lereyan halinde la'kltığı 
iiçiin •çalışan bıir kimıseınin vücudumda bir toe-
ısliklifc yapmıaktadıır. Bunun mıetieeskıdıe (muay
yen 'bir ımıüddeıt ısıoınırıa lişçiiden alımam ramdi'iman 
ıtaımamen düşımidktiedir ve yeraltından çıkan 
işçileri ıgöırımıüş olanlar pdkâlâ biflirleır ki, ha
kikaten ıbitlkin ıbir halde, eğer bıir vaısıltia ivL'e blir 
yere gidoeelk olurisa âddtâ hitkikı bir halde çıfc-
ımıalkbadır. ödtirilen ıtıdklif güzle! Ibir ımıerbal'e-
ıdir. İnşallah buradan ısonırıaM mıerlbaılelerde 'de 
yoraJltınıda çallışaın işçilerin 'çalışma'larımda biir 
düacmlemie gelir IkaniaaJtlinldeyim. Teşekkür öde
dim. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Doğan Sungun, 
buyurunuz efendim. 

KEMAL DOĞAN SUNGUN (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; evvelâ bu 
kanun teklifini getiren sayın milletvekili arka
daşlarımızla, bu teklifi umumiyetle müspet kar-

şılıyan bütün komisyon üyelerine ve Hüküme
te teşekkürü bir vazife telâkki ederim. Haki
katen yeraltmm yüzlerce derinliğinin karan
lık ve rutubetli atmosferinde grizu ve çökme 
tehlikeleri altında milyonlarca ton karaelmas 

i dediğimiz kömürü ve her türlü maden cevher
lerini sanayi ve ihracaat için memleketin hizme
tine arz etmek üzere bin bir müşkülât ile ve sıh
hatlerini feda edercesine çıkaran, bu vefakâr 
maden yeraltı işçilerine bu kanun teklifi ile 
sağlanması derpiş edilen bu yeni haklar, on
lara olan vazifemizin kadirşinaslık duygula
rımızın bir nişanesi, fakat herhalde istikbale 
matuf sosyal güvenlik ve adalet tedbirlerimi
zin şimdilik, ilk mühim merhalelerinden biri
sini teşkil etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; bunun yanında 
benim üzerinde ehemmiyetle durmak iste

diğim mühim bir nokta var ki, sayın teklif sa
hibi arkadaşlarımız bu hususu nazarı itibara 
almışlar ve kanun tekliflerine de dercetmiş 
bulunuyorlardı. Bu da 600 santigrat derecedeki 
yüksek hararette çalışan işçilerimize de bu 
hakkın temin edilmesi, öyle tahmin ediyorum 
ki, komisyonlarda bu epey münakaşalı bir 
mevzu şeklinde cereyan etti ve neticede de 
buraya koyulmaması, yani kabul edilmemesi 
daha ziyade bunun hududunun, şümulünün tes-
bitinde çekilen güçlüklerden idi. 

Muhterem arkadaşlarım, ben tekrar Yüce 
Meclisin bu hususa avdedetmesi ve yüksek sü
hunet karşısında çalışan işçi arkadaşlarımızın 
da bu haktan istifadesi için bir önerge hazırla
mış bulunuyorum. Düşünün ki, 1 000 - 1 500, 
1 600 derece gibi izabe fırınlarında, tav ocak
larında çalışan bu işçilerimiz umumiyetle he
men bu ocakların yanında çalışanlar hakika
ten sıhhatlerini günden güne kaybetmekte
dirler. Ben de uzun yıllar izabe sanayiinde ça
lışmış bir insan olarak, bir arkadaşınız olarak 

bugün, bu yerlerde çalışan işçi arkadaşlarımı
zın hakikaten sıhhatlerini kaybettiklerini ve bâ
zı mühim hastalıklarla malûl bulunarak mües
sesede - ağır hizmette çalışamaz - raporu al
mak suretiyle tazminatlarını alarak ayrıldık
larını bilirim. Bunlar ondan sonrp. da iş bul
makta güçlük çekmektedirler. Bu bakımdan 
bu gibi arkadaşlarımıza, ki bunlar yalnız bir 
fabrikamızda yüzlerce mevcuttur, bu haktan 
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istifadesinin, hakikaten sosyal güvenlik bakı
mından, sosyal adalet bakımından da çok fay
dalı olacağı kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlar, hepinizin malûmu, 
filvaki 600 derecenin tesbiti güçtür. Ancak ben 
bunu şu şekilde halledilmesi yolunda bir tek
lifte bulunmaktayım. Diyorum ki; mevcut (D) 
fıkrasına, hemen altına ilâve edilmek üzere, 
«Bunun her türlü izabe, tav, döküm, fırın, ocak 
ve potaları ile sıcak haddeleme işlemelerinde, 
haddelerin ve yukarıda belirtilen bunlara ; 
benzer tesislerin hemen yanında yüksek sü
hunete daimi şekilde maruz bulunan sigorta
lıda yukarıdaki 1 nci fıkrada yazılı hakları 
haiz olduğu takdirde aynı haklardan faydala
nır. Ancak yukarıda genel olarak sayılan yük
sek sühunete mâruz işyerlerinin tesbitinde Ça
lışma Bakanlığı yetkili olup, bunun yürütülmesi 
bu kanunun yayımı tarihinden itibaren engeç 
6 ay içerisinde adı geçen bakanlıkça hazırla
nacak bir tüzük çerçevesinde yapılır. «Ben öy
le tahmin ediyorum ki, önergem kabul edildiği 
takdirde, Çalışma Bakanlığı hazırhyacagı tü
zükle bu işi rahatlıkla yürütebilecektir. Filva
ki, sayın komisyon ve Sayın Hükümet belkide 
şunu söyliyeceklerdir: Yalnız buna hak kaza
nacaklar, bu gibi yerlerde, yani yüksek sıcak
lık karşısında çalışacak arkadaşlarımız d'e-
ğil, aynı zamanda zehirli gazlarla da yakinen 
haşır - neşir olan işçilerimiz de diyeceklerdir. 
Bu da doğrudur. Ancak bu memlekette elbet
te, sosyal adalet ve güvenliğin teessüsü, ikti
sadi durumumuza, malî durumumuza göre adım 
adım olacaktır. Ben şahsan şimdilik gerek ye
raltında maden işlerinde çalışan yeraltı işçile
rimizin ve gerekse şimdilik bu izabe sanayii 
ile ilgili hususların halledilmesini büyük bir 
adım olarak görüyorum. Ondan sonra da el
bette memleketimiz ekonomisi ve maliyesi gün
den güne iyiye gittikçe hepimizin arzusu olan 
diğer hususların da tahakkuku elbette yerin
de olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; önergemi Sayın 
Başkanlığa takdim edeceğim. Ancak sayın ko
misyon ve Sayın Hükümet eğer bâzı mâkûl se
bepler ileriye sürerek bunun reddini düşünür
ler ise, ben o takdirde kendilerine ikinci bir 
teklifde bulunacağım, eğer bu düşüncede iseler. 
O takdirde 50 yaş değil de 55 yaş olarak öner

gemi tadil edebileceğim. Sayın komisyon ve Hü
kümetin bu şekilde kabul buyurmalarını rica 
ederim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN «— Sayın 'Reşat Öızarda, buyuru
nuz ef emdim. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayım Baş
kan, sayın milletıvelkilleri; arlkadaşlarımi'z ta
rafından huzurumuza ıgeıtirilmiş olan (kanun 
tclklifi isıosyal bir (dâvaya hizmelt Ibafisımınidan 
cidden ıbıüyüik takdire değer /bir önem taşımak-
dır. Topralk altında hayatları pahasına çalışan 
işçilerimizin ıbu ağır santiar alltında süratle yıp
ranmalarımı $üz ününde ibulunldurarak bun
ların emeklilik (müddetlerini Ikıısalıtmıalklta büyük 
sosyal faydalar vardır. Yine Kemal Sungun ar-
ıkaldaşımrzm biraa .evvel Yülksefc Huzurunuzda 
ifade eıtitiği; yüksdk hararet (karşısında çalışan 
işçilerin de 'ne derece yıprandıikları malûm 
olduğu cihetle, bunların da ıbu (kanunun sümu-
lii içine alımmasında Ibüyülk fayda vardır. Yal
nız 'burada bulunan sayın Hülkümeltimizden /bir 
hususu rica edeceğim. İşçilerimiz içerisinde ger
çekten ağır santiar alitınida çalışan daha pekço'k 
sınıflara Ibölünmiüş, iknsımları, vardır. Meselâ 
şahsan IbiMiğim bir kaçımdan bahseltımek işite
nim. 

îplifc dokuma fabrikalarından, bilhassa pa
muğun iplik Ihaline ıgdtiııilldiği Ikiisımlarda ton
larca pamuğun çıkardığı taz, orada çalışan 
işçilerin ciğerlerine (kadar giltımelkte, ciğerleri 
tahriş etmekte ve ibu işçiler arasında verem has
talığı süraitle teşekkül etmektedir. Yine basma 
fabrikalarımda, .baya Boşumlarında çalışan iş
çiler hoyanın neşerltltiği ızehirle kusa zaman içe
risinde yavaş yavaş ^zehirlenmektedirler. Bu 
gibi çalıştıkları işyerinin hususiyeti icabı ciğer
lerimde, vücutlarının diğer hayati uzuvlarında 
ıtahrişat meydana getirerdk ömürlerini kısaltıcı 
santiar altında çalışan işçilerin İde çalışma sü
relerinin kısaltılmasında Ibüıyülk tfayida vardır. 
Yüksek hararet karşısında çalışan işçiler mü
talâa edilirken, meselâ idemirjyiollarında lolko-
moltiflende devamlı surette ıacalk karşısında kö
mür atmak (suretiyle ajteş karşusımda, devamlı 
lyıülk&ek aıteş karşısında çalışan ateşçilerin de bu 
kanunum şümulü içine alınmasında fayda var
dır. Yani arkadaşlarımııız ıgüızel bir sosyal me
seleyi düşünmüşler, -gdtirmişler. Bu kamunun, 
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malî şartların da müsaadesi nisbetmde Yük
sek Meclisimizde müzakere edilirken Bayın Hü
kümetin de Ibir az ıdaha fedakârlık ve himmette 
bulunaraık bu kanunu Ibiraz daha genişletmek, 
şümul lendirmelk suretiyle ıdalha verimli ve (daha 
faydalı Ibir hale getirmesinde (büyük sosyal fay
dalar vardır. Şayet bugün için bu imıfkân, uzun 
bir tetkika lüzum gösteriyorsa, bugün içim mlüm-
kün değilse dahi, Hükümetimizin kusa Kaman
da bu kanun (Meclise 'gıeltirmelerinlde büyük fay
da varıdır. Bendeniz şahsan her hangi bir deği
şiklik önergesi vermedim, vermiyeıceğim. Çün
kü bu işi (bir önerge halinde huzurunuza suna-
ibilmek için geniş ve derinlemesine etüt yap
mak, bâzı gerçeklere dayanarak rakamlarla 
ıbunları ifade etmek lâzımdır İki, bunları da 
Hükümet olarak ele alırlar ve Ikıisa bir zaman 
sonra Yüce Meclis huzuruna yeni bir tasarı ile 
gelirlerse Meclisten (tasvip (göreceklerinde şüp
he yoktur. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — AJhmelt Şener. Sayın Şener, bu
yurun efendim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; görüşülmekte olan 
İkamın hakikaten önemli ve işçiler üzerimde 
bilhassa nâkııs sıfırdan başlayıp 600 metreye 
ikadar ve belki ıdaha 'bilmediğim derinliklerde 
çalışmış olan işçilerimiz için .çok iyi ıbir hülküm 
getirmektedir. 506 sayılı Kanunun tedvini sıra
sında bâzı arkadaşlarımız Iburada ıgörüışiürken 
bu gibi maddenin niçin o zaman konmadığına 
'dair esef verici 'bâzı lâflar söylediler. 

Muhterem arkadaşlarımı, ıbiz kanunları bu 
Meclislerde tedvin ederken takdir edersiniz ki, 
bâzı bazlıniklar 'olacaktı, tatlbilkat sırasında hu 
hoşluklar meydana çıkacaktı. Elıbotite ki hir 
gün her hangi arkadaşımız, diğer bir günde 
başlka hir arkadaşımız veya hükümetler bu boş
lukları doldurmakla mükelleftir. Asıl vazife 
bunları gördüğümüz ızaman yerine getirmek
tir. 

Sayın Başkan, mıuhjterem arkadaşlarım; ha
kikaten maden işçilerinin sırtları yere yapış
mış, tavanda gibi bulunan kömürü veya made-
-ni çıkarırken göğsünün üzerinde, bilhassa taş
ların düştüğünü, toprağın düşltıüğünü ve orada 
madeni birikltiridiğini bizzat görmüşüımdür. O 
lö.cak altından çıkanken mesai saatinin bitmesi 

sırasınlda bir vatandaş olarak o kapının kena
rında durup bunları seyrederseniz hakikaten 
hir vahametle karşı karşıya bulunursunuz. Asıl 
dâva beslenme davasıdır. Bundaki işçiler bes
lenmesinin proteinli, kalorili gıdalardan al
masının zaruri olduğunu pekâlâ bilir. Bu hu
susta da bilhassa ilgili müesseselerin çok dik
katli olımaısı zarureti varldır. Verem mikrohu-
nun (ciğerlerde, esasıen mevouidolaın verem mifc-
rolbunu tacil için en büyük faktör yer altında 
çalışan işçilerin aldıkları ısilikoız denen hastalı
ğın, yani Ibrouşlara tozların dolmasından müte
vellit meydana gelen hastalıktır, bilhassa bunu 
tacil eder. Karadenizide mevcut olan işçilerimi
zin, vatandaşlarımızın ve diğer bölgelerde bu 
işlerde ıçalışan işçilerimizin ıçok fazla yıpran
dıkları Ibir Vakıadır. Verem olduklarını ve ci
ğer kanamalarının, hattâ emekli olduktan feon-
ra, işi 'bitirildikten sionra veya hazan işten çı
karıldıktan sonra köyünün 'başına 'çekildiği za
man çiftliğinin başında iş yapacak halde değil
dir. Bu kanun onun için ıçıok yerinde Ibir kanun
dur. Ben Ibunu getiren arkadaşlarıma müteşek
kirim. 

Muhterem arkadaşlarım, hu kanunda bulu
nan, yine bir sayın arkadaşımızın ifade ettiği ve 
vermiş olduğu önergeye gönülle katılmakta
yım, (bilhassa dökümhanelerde, ateş karşısında 
veyahıutta diğer balkır sanayiinin birçok yerle
rinde çalışan (bu ıgibi 600 derece 500 derece 
300 yüz derece ısı karşısında ıgöğnils gererek, 
•akşama kadar veyahut da ıs,ekiz saat, beş saat 
veya üç saat çalışan bir işçinin muaızızam ıstı
rap karşısında, bilhassa ocağa dökülen maden
lerin eıkarımış olduğu (gazların kendisinde yap
mış olduğu tesirleri dolayıısiyle baygın bir hal
de ve hattâ bendenizin âmiri bulunduğum, mü-
essisi bulunduğum hir fabrikada 'çalıştığım ıza
man görmüşümıdür, oğer (bunlara yoğurt mey
ve vermezseniz ıbunları baygınlıktan kurtar
mak mümkün değildir, onun için bilhassa bu 
önergeye de önem verilerdk Ibunun Ida nazarı 
itibara alınmasını (ben ide tasıvibediyorum ve 
buna da reyimi hu şekilde kullanacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, Ibir özel husms da
ha vardır. Bilhassa hu madenlerde ve yeraltın
da bu gibi ağır işlerde çalışan vatandaşlarımı
zın veya işçilerimizin çalışma sıaatLcrinin sekiz 
saat değil, - iştirak ediyorum - eğer burada ta-
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tili mıümlkünıse rtaftil, ıdeğıil saıynn Hülkıümeftften 
bu huısuısita (bir ikaraun ıgeltinmesini ive bu 606 sa
yılı Kanılımın ıbir Iboışhığu olduğuna Ikaaniim, bu 
boşluğun 'doldurulmasında lbü;yıülk fayda varıdır, 
diğer medeni memlelketlende ıbu ıtaltlbilk edilmeik-
(tedir, omun için... 

BAŞKAN — Sayın ıŞener vafktindız ıdoldu. 

AHMET ŞENER (iDevamla) — Bitiriyorum 
Sayın Bagkanım. Aslımda iktidarın isltediği gibi 
bizıde ıbeş dafcilka değil, lomın için medburem Sa
yın Başkan (böyle yapmamız lâzımıdır. Çünkü 
Söylenenleri karşılamak mıümlkıün değildir. Hü-
Ikümelt ıbir saait konuşacak, 'feomisıyon istediği 
(kadar Ikontuşacalk, isıtiyen isltediği Ikadar konu
şacak ıbize geldi mi •talhıdit. Hay Ihay Balkanım 
(topluyorum. (Soldan «lönenge verildi» sesi) 
Önergenin verildiğini biliyorum ve ben İde oy 
verdim, meralk ötmeyin. Ama muhalefetin bu 
gibi esprilerinle veyaihuıtlta 'bu ıgibi dikenlerine 
katlanma/k medburiyeltinldesmiz. Ayını ızamanda 
,bqyuna Ibulket aJtacak değiliz. 

Sayın Balkan, mulhlterem arlkaldaışlarıım, bu 
kanunun halkikaiten (diğer ımaıddesi özerinde de, 
bilhaısısa kadınların çalışma ısıraısında tonlara ve
rilmesi lâızımgelen primlerin Itoplnıca verilmesin
de ve onlara 'tanınması icaibeden 'halklarının çok 
daha iyi bir şdkilde Itanızim edilmesi için de 
görüşlerimi arz edeceğim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Muslihittin Gürer, buyu
run efendim. 

MUSLİHİTTİN GÜRER (Sakarya) — 
Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım, 

Müzakeresini yaptığımız birinci madde üze
rinde huzurunuzda görüşlerimi arz etmek istiyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım hakikaten bin bir 
müşkilâtla, yüzlerce metre yeraltında çalışan işçi
lerimizin içtimai yönden olsun, iktisadi yönden 
olsun, kendilerinin sıhhat yönünden olsun, du
rumları mutlaka Anayasa esprisi içinde sosyal 
adalet ilkeleri nazarı itibara alındığı takdirde 
bunların işgücü olarak toplulumuza kattığı hiz
metlerin değeri ortadadır. Bu yönden hareketle, 
bu şekilde çalışmış olan işçi vatandaşlarımıza 
1 nci maddeyle verilmiş olan haklar gayet yerin
dedir ve isabetlidir. Çünkü bilhassa 50 yaşın ka
bul edilmiş olması ve ayni zamanda bu haklardan 

istifade etmek için asgari 2 500 gün buralarda ça
lışmış olması lâzımgeldiği hükmünün tedvini 
gayet münasiptir. İlgili arkadaşların böyle bir 
kanun teklifini tedvin etmeleri ve ilgili vekâletin 
bu kanunu bu kadar iyi organize etmesi için der
hal çıkartılması için büyük bir mesai sarf etme
sini de huzurunuz da takdirle karşılamaktayım. 

Yalnız, muhterem arkadaşlarım, ortada ger
çek bir durum bulunmaktadır. O da belki yeral
tında çalışmış işçilerimiz kadar değil, ama onlara 
yakın olarak, hakikaten bin bir meşakkat içinde 
çalışan ve bilhassa izabe sanayiinde çalışmış olan 
işçilerimizin durumu da, bunlar kadar olmasa da
hi cemiyette, burada çalışan işçi arkadaşlarımız 
bilirler ki, bunlar kızgın ateş karşısında, çok defa 
tüberküloz hastalığına yakalanmaktadırlar. İşte 
bu durum karşısında kanun tekniğine uygun 
olarak her ne kadar bu maddeyi olduğu gibi tas-
vibediyorsam da yalnız sayın komisyondan ve 
ilgili Bakanlıktan rica ediyorum, verdiğim öner
geme iltifat buyurulmadığı takdirde maddenin 
tedvini şeklinde bir kere daha gözden geçirmele
rinde faydalar mülâhaza etmekteyim. O da şu
dur; bu şekilde izabe sanayiinde çalışmış olan 
ve çalışmakta bulunan işçilerin elli yaş değil, 
aynı seviyeye indirmiyoruz ama, benden evvel 
görüşmüş olan kıymetli arkadaşım Kemal Doğan 
Sungun'un da ikinci teklif olarak vermek istediği 
ve verebileceğini bahsetmiş olduğu hususu şahsan 
teklif olarak benimsemekteyim. Ve diyorum ki, 
«Buralarda çalışmış olan ve çalışmakta bulunan 
işçilerin hiç yoksa yaş haddinin ellibeş olarak ka
bul edilmesini» ve dolayısiyle bu madde içinde 
bu şekilde tedvin edilmesi, izabe sanayiinde çalı
şan işçilerin ve bu hususun ellibeş yaş olarak 
Vüksek Meclisimizde kabul edildiği takdirde bura
daki işçilerin de mağduriyetlerinin giderileceği 
kanaatini taşımaktayım. Ama sayın komisyonu 
ve ilgili Vekâlet şayet ileride bu hususların orga
nize edilebileceğini ve bir kanun halinde toplana
cağını şu kürsüden bize müjdelerler ve bu husu
su benimsediklerini önergemizin kabulü ile ol
mamış olsa dahi bu maddede ileride getirebile
ceklerini söylerlerse yine bahtiyarlık duyacağımı, 
bu sanayide çalışan işçiler için, huzurunuzda arz 
ederim. Teklifimi Başkanlığa veriyorum. Yük
sek Meclis tarafından iltifat buyurulursa bu sa
nayide çalışanların büyük bahtiyarlık duyacak
larına kaaniim. 

Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın İlyas Kılıç. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, Karadeniz Bölgesinin 
bir çocuğu olarak, Zonguldak bölgesindeki işçi
lerimizin, genç yaşta vazifem, dolayısiylc çalıştık
ları yerleri tetkik eden, ineci iyen bir kuruma bağlı 
insan olarak, yer altında çalışan işçilerimizin kat
lanmış oldukları müşkülâtı, yenmiş oldukları 
zorlukları ve kazaların neticesinde ailelerinin ne
ler çekeceğini çok iyi bilen bir insanım. Zon
guldak nüfusunun dörtte üçü benim bölgem
den gitmiş iıısanlariyle doludur, onları ya-
kinen gören ve bilen bir arkadaşınızım. Esas 
mesleğimde de onlarla çok haşir neşir oldum. 
Binaenaleyh 506 sayılı Kanunun tadilâtı için 
bu,teklifi huzurumuza getiren arkadaşlarımızın, 
kim ne derse desin, hakikaten bir derde, bir 
ıstıraba ve ihtiyaca çare bulmak istediklerine 
inanıyorum. Uzunmchmet kuyusuna 1950 se
nesinde inmiş bir arkadaşınızım. Orada ça
lışan insanların, 32 Km. kuyunun etrafa dal
dığı bölgede çalışan insanların hangi şartlar 
altında çalıştığını yerinde tetkik ettim. Haki
katen orada çalışan insanların yaş hadleri
nin altmıştan elli yaşa, indirilmesi ve bu yaşta 
emekliye ayrılması işçiler için büyük bir kazanç
tır. Dikkat ediyorum buraya gelen kanun
ların çoğunda malî külfet var. Yani herkes 
bir şey yapıyor, ama Hazineye yüklenerek ya
pıyor. Bu kanunda Hazinenin üstüne yükle
tilen hiçbir külfet yoktur. Bir kısım iş
çiden kesiliyor, % .1, % 2 de işverenden kesil
mek suretiyle sosyal adalete riayet ediliyor. 
Hakikaten ortanın solundaki arkadaşlarımı
zın dedikleri doğrudur. Onların da düşündük
lerine uygun bir fikirdir. 

Sevgili arkadaşlarım, bu arada Sayın Kemal 
Doğan Sungun arrkadaşımızm birinci madde 
için getirmiş olduğu değişiklik hakikaten 
dikkate değerdir. Bunlar kazanlarının karşısın
da, kömür atmak suretiyle çalışan insanla
rın mâruz bulunduğu, önden sıcak, arkadan 
soğuğun onun bünyesinde yaptığı tahribatı 
bir nebze gördük. Yavuz Gemisini gezdiğim 
zaman o ateşçilerin, ateşçi erlerin' nelere mâ
ruz kaldıklarını, nasıl sıkıntı çektiklerini 
gördüğüme göre, buhar gemilerinde çalışan, 
termik santrallerinde çalışan, buhar kazanların

da çalışan lokomotiflerinde çalışan yüksek fırın
lar karşısında çalışan işçilerimizin de arkadaşımı
zın getirdiği önergeye uygun olarak ve buna 
mümasil bu gibi soğuğun ve sıcağın birleştiği 
noktada vazife gören vatandaşlarımızın da 
yıpranmasını nazarı itibara alarak bunlara da 
bu kanunda bir yenilik olarak bir ferahlık ge
tirmiş olmasından dolayı arkadaşımızı destekle
memiz iktiza eder. 

Kanun bir kısmiyle yer altında çalışan işçi 
vatandaşlarımıza mutlaka bir ferahlık getire
cektir, ama bu ne sonuncudur ne de ilkincidir. 
Elbette ki, bu tekâmüle göre, inkişafa göre 
bâzı yenilikler getirecektir. Çünkü. 50'G sayılı 
Kanun çıktığı zaman bundan bahsedilmemişti. 
Eakat zaruretler ve ihtiyaçlar icabettirdiği za
man daha birtakım yenilikler gelebilecektir. 
Teknik tekâmüle uygun olarak gönül ister 
ki, işçilerimizin yer altındaki şartları yo.r üs
tünde çalışan işçilerimizin şartlarına uygun hale 
gctirilehilsin. Ama bu imkânlar bugün mem
leketimizde temin edilemediğine göre, yıpran
mamın karşılığı (bir melbzc .olsun (bu kanunla te
min icdileıc ektir. Bıen şalhsan ıhirinci (maddenin 
getirtmiş okluğu imlk'ânlar yanımda, arkadaşı-
muızın teklif içtirmiş olduğu önergenin de destek
lenmelimi a Hluıld aslanımdan rica etmek işitiyo
rum. Deısitiefclemdiği ve bu yenilik kabul edildi
ği ıtalkdlrdc ÖOG sayılı Kanun daha istifadeli, 
dıaıha faydalı il »ir ihale (getirilecektir. Bilhassa 
maden işçileri Ibiliyorısunuz... 

iRAiŞjKA'N — 'Sayın Kılıç, sözümüz daılıa bit
miyor mu? 

İLYAS KILIÇ (Devanda) — Bağlryoruınr 
Sayın Başkanum, özür dilerim, sizi ikaz leıtımek 
mocibıuriiyietinlde [bıraktığım için. 

Çclltlk bölgesinde Ibiliyoıisumız geçen sene, 
ilki ıseme evveli ibir çökme ollırmuıştu. Daha hâlâ 
kazaya uğnyamlar'iın cesetlerini çıkartmakla 
meşgulüz. Bu insanların çailaştığı şartlar naza
rı itibara alınarak ıgetirilımiş olan (bu tömongo 
yerindedir, lbem arkadaşlar ima teşekkür 'ederim, 
ömemgenıin ide; kabulümü isltürlham 'ederim, Say
gılarımla. 

BAŞKAN — Birimci ımalddle üzerinde yeter
lik öneırigcısıi ıgolımişıtir, okutuyoruım .efendim. 
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Yüksek Başkanlığa1 

Kanunun 'birinci ımaddeısi üzerinde .kâfi de-
recıcde müzakere yıapıiimıışıtır. Kifayetli arz ve 
(teklif ederim. 

İzmir 
Enve? Turgut 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza anz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiy enler... Ye
terlik cnengecıİ kaVal edilmiştir. 

Madde üzerinde değişiklik öneıngelerd var
dır, cllmtuyaruım efendim.-

Mlllcıt Mocilisi Başkanlığına 
1 nei 'maddenin (D) fıkrasının altına aşağı

daki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Zonguldak 
Kemali Doğan Sungun 

Eklenecek fıkra : «Bunun yanında her (tür
lü izabe, döküm, fırın, ocak ve potaları alo sı
cak haddeleme işlamil erinde, haddelerin ve yu
karıda ıbellııılllen «bunlara benzer tesislerin he
men yanında yüksıeik sühunete daimi şekilde 
mâruz bulunan sigortalı da yukarıdaki birinci 
fıkrada yazılı santiarı haiz tolduğu takdirde ay
nı haklardan faydalanır. 

Ancak yukarıda genel olarak sayılan yük
sek sühunete mâruz iş yerlerinin tecbltlnde Ça
lışma Bakanlığı yetkili olup, onun yürütülme
si bu kanunun yayımı tarihinden it.Jba.ren en 
geç altı ay içerİGİnde adı geçen bakanlıkça ha
zırlanacak bir tüzük çerçevesinde yapılır.» 

'Meclis Başkanlığına 
Sayın Kemal Doğan Sungun'un 'eik fıkra 

ilâvesi ıllıe ilgili önengesiındckıi yaş haddinin 
53 olarak kabulünü arz ve teklif ederim. Say
gılarımla. 

Sakarya 
Muıslihlttin Gürer 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurunuz efen
dim. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir) — Sayın Başkan, muhterem milletve-
fciHrftri, önergeler insaf ve şeflkat ölçüleri için
de mütailâa edildiği takdirde, 'bu teklife işti
rak etmemeye imkân yak. Fakat sosyal sigor
tala? konusunda şefkat ve insaf 'ölçüleni yanın
da, matematik ifade neticeye hâkim unsur ola

rak -brütün dünyada tatbik edilmektedir. Bu 
bir heoap meselesidir. Bugün Sosyal Sigorta-
lar Kuramu kendi iç .bünyelinde Hazineye yük 
olmadan çarkını işletmektedir. Ancak bu tarz 
kanun teklifleri öle Socyal 'Sigortalar Kurumu-
na tatlım:'! edilecek yük hesabcdiime'zce İktisadi 
Devlet!; Tevekküllerinin Haolneye bugün naaıl 
bir yük olduğu arşikâr ise yarın bu tarz tcklif-
lorle Scöyal -Sigortalar Kurumunun Hazineye 
bir ylVlc haline gelmiyoceğini hiçbir arkadaşım 
buradan iddia ödemez. Bu kenu, kanun tekli
finde 'bulunan arkadaşlarımız tarafından daha 
evvel keımisyonda dl'le 'getirilmiştir. Bu 'bir ak
tüel* hesaptır. Bu hesap yapılmıçtiir. Aıktuarya 
hesapları yapılmadan sigortalar üzerine vâki 
tekılifler hiçbir zaman itibar görmez. Bunun en 
tipik ımbaliııl bir geçmiş hâdiseyi (muhterem 
Heyetinize hatırlatmak istiyorum. Buna ben
zer ıhlr konu, sigorta mevzuunda Ruzvelt'e vâ
ki bir teklif çıkarıknıntır. Ruzvelt'in bu teklif 
karşısında sorduğu .sual şu : «Bu tekliflin eco-
yal sigortalara tahmili ettiği yülk on sene son
ra nodir»? Verilen cevap şu : «On seneye ka
dar 'müspet, on seneden sonra mcafi.» Cevap 
şu; «Bu teklifi, bu kanunu şu anda reddedi
niz.» 

Muhterem arlcaelurjlarraı, aktüer hesabı ya-
pılmıyan 'bir meselede, sadece insaf ölçüleriyle 
•mütalâa ciıorck suretiyle hâdiseyi bir önerge 
haline getirmenin, işçilere Türkiye'de sosyal 
hayata, Türkiye'de sosyal güvenliğe fayda sağ-
hyacağnıı iddia etmek fe-\ ktlâcie hatalıdır. Mü
saade ederseniz verilen önergeye müyjbih Tür
kiye'de aynı hayat şartları Jç'nde yzv.rjuın 33 
insan grupu vardır. Bunları Muhterem Heye
tinize okuyorum: 503 sayılı Kanun yürürlüğe 
girmeden 'önce G0CO sayılı Kanuna göre yürür
lükte buluuan nizamname, bu nizamnamenin 
3 ncü bölümü madde 9. — Baçlık çudur: «Ağır 
ve yıpratıcı işler» Şimdi bunları okuyorum, 
Muhterem Heyetinize. «Al-eivmum yeraltı ve 
&u altı işleri aynı derecede tehlikelidir.» sayın 
önerge sahlibi arkadaşımın verdiği gibi. 

«İki atmosferden yüksek hava tazyiki al-
tınelia yapılan işler, ağır sanayide veya fabrika
larda metal ve halitalarda eritme, tasfiye ve 
döküm işleri; haddahandlerde haddecler tara
fından yapılan sıcck haddecilik işleri; sıcck 
demir ve çelikleri el ile dökme ve şekillendirme 
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işleri; fabrikalarda yüksek sühunet karşısında 
dcımMerd tav'Ja.ma ve suveıme ligleri; kömür ve 
'buharla .müteharrik lokomotiflerde makinistlik 
ve ateşçilik; çimento fabrikalarında fırın altın
da» ki, - Bu yerlere cehennemlik denir - «ce
li ennom'likt o yapılan işler; fazla gü'rüKülü ve 
ihtizaz yapan malana ve aletlerde şahsan' gürül
tü ve i'htkuza imânız kalarak çalışanlar tarafın
dan yapılan işler. Cam sanayiinde1; üfünmelk 
suretiyle veya otomatik ımakinalarda yüksek 
sühunet (karşısında yapılan şekillendirme işleri 
doğrudan doğruya yüksek hararete mâruz bu
lunmak suretimle .adele fazla cebredilerek «sarf 
edilen işler. Patlayıcı maddeler 'imalâthanele
rinde yapılan nitıasyon işleri, çok dar ve sıkı
şık yerlerde yapılan madeni kıraat, tamirat, te
mizleme ve boya işleri...» 

Muhterem arkadaşlar, tatmamı 33 ımaeldcdir, 
ben sizlere sadece 13 maddeyi okudum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, yalnız önerge 
özeninde konuşsanız. 

ÇALIŞMA BAKANI ALÎ NAİLÎ ERDEM 
(Devamla) — B'en bu önerge hdk'kında açıkla

tma yapmazsam önergemin ne kadar dar bir 
önerge olduğunu, oysaki genişletilmesi icabe-
derse 33 kolunun teşmil edilmesi lâzımgeCdi-
ğini, 33 ig koluna teçmil edildiği takdirde, iş
yerine teşmil edildiği takdirde de bunun aklü-
er hesaplarının yapılımadığını, aktüer hesaprarı 
yapılmıyan sigorta mevzuunda mi'lletveıkilleri-
nin önerge veımelerinde sadece refkat, merha
met, sosyal adalet duyguları haklım olduğunu, 
oysaki sigorta mevzuunda, edasının insan gü
venliğinin teımltaat altına alıma müessesesi oldu
ğunu, 'bunda ımüh'm olan şeyin hesap olduğunu 
izah elımck 'l&'ed'm. Bunların hesaplarını yap
madan bu tarz tekliflere 'evet dcımeye imkân 
yoktur. Ancak bu kanun tokli.fi üzerind3 Hü
kümet olarak teklif sahiplerinden öteye işçİle-
rin lehine halklar getirmiş durumdayız. 506 sa
yılı Kanundan evvel G900 sayılı Kanuna göre 
sağlanan prim hakkı, yani prim ödeme ımiktarı 
% 14,8'5 liken bu kanunla % 14 e indirilmiştir. 
506 sayılı Kanuna göre ki, 6900 sayılı Kanuna 
»öre daha mütekâmil bir kanundur, yeraltında 
çalışan işçilere bir tefrik yapılmaksızın bü
tün yerüstünde çalıdan ıV.çilere aynı rcıucrae-
leye tabi kılınmıştır.. Biz bundan öteye girmi
şizdir, teklif sahiplerinin ortaya koymuş olduk

ları yeraltında çalışan işçiler için yaş. haddi-
nin 50 yaşma indirilme? inde biz Hükümet ola
rak getirilen ttlklifin ö.tesilnde tilldilfler getirmi
şizdir. Şu bale göre verilmiş olan önerge kabul 
edildiği takd'i'ıde, 'bunun hesabı yapılmamıştır. 
Uımmıi Heyetten şunu rica eelyorum; bunun 
hesabı yapılmadan, bunun malî portesi hesap
lanmadan, bunun Sosyali Sigortalara töhmil ede
ceği yük bilinmedi cin böyle bir önergenin ka
bulü fe-\ kalâdfc hatalıdır. Bunun üç sene son
ra, bunun beş seen sonra nı* tahmil edeceğ/lüi 
bilmemekteyiz. Bu (itibarla ben Muhterem He
yetten şunu rica ed'jyoram; bu önorgo değil 
ama, önerge sebebiyle konuşan arkadaşların bir 
noktai nazarına iltifat ediyoruz, Hükümet ola
rak esasen de yalnız yeraltında çalışanların de-
ği'i, yalnız ağır ve tehlikeli işlerde çalışanların 
değil tüm, bütün işçilere kabul cdilmc§ 'emekli
lik yaşrn, 60 yaşın Türkiye'nin gerçeklerine 
uygun olup olmadığı hususunda yenli1 bl'r çalış
ma vardır. Bu yaşın 55 mi, 58 mü olup olmadı
ğı hususunda çalınmalar devam etmektedir. 
Bu çalınmalar içerisinde sayın önerge sahibi 
arkadaşlarımızın verdiği ağır ve tehlikeli işler
de çalışanların da yaş haddinln 55 olup oîmı-
yacağı hususunda ancak aktuvarya hesapları
nın sonunda bu meydana çıkacaktır. Lûtfcdi-
niiz bu önergelere iltifat buyurmayınız, Hükü
metin yapmış olduğu çalışmaları neticesinde 
zaten teklif huzurunuza gelecektir. Meseleyi o 
zaman aktuarya hesaplariyle Muhterem Heye
tinize sunmak suretiyle Hükümetçe, gelecek 
olan bu tcklllfe Muhterem Heyetinizin. iltifat 
e'.mesChi o tarihte istiyeceğiz. Bu itibarla bu 
önergelerin hesabı yapılmadan, mücerret böy
le bir teklife itibar etmenin doğru olmıyacağı 
kanaatini ifade etmek isterim. Hürmetlerimle. 

KEMAL DOĞAN SUNGUN- (Zonguldak) 
— Sayın Başkanım, Sayın Bakandan bir s-orraı 
vaı*. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KEMAL DOĞAN SUNGUN (Zonguldak) 

-.— Sayın Bakan, eğer bu yaş haddi 55 olarafk 
kabul edilirse bu takdirde bunun malî portesi 
ne olacaktır? Bir hesabı yapılmadığını ifade 
buyurdular Sayın Bakan; bunun hesabının bi-
z:.m tarafımızdan rnıı, Bakanlık tarafından mı 
yapılmadığını anlıyamadım. Bakanlığın bir he
sabı varsa istirham ederim, tenvir etime bakı
mından. 
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ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Bu hesabı eğer Hükümetten so
ruyorsanız bunun hesapları devam etmektedir 
vo yapılmamıştır. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, Sayın Tür
kay sorunuzu sorun. 

HASAN TÜRKAY (Ankara) — Sayın Ba
kanımız konuşmalarında bu kanunla işçileri
miz lehine primler indirildi dedi. Eski hesaba 
göre yüzde 14,85 ödeniyordu, şimdi yüzde 14, 
yani 0,85 işçi lehine bir prim ödeme var diyor. 
Şimdi bu takririn kapsamına giren iş kolunda 
çalışan işçilerin adedi, bizim yaptığımız hesa
ba göre 30 000 i geçmemektedir. Şu halde 
30 000, senede 0,85 ten acaba ne tutar Aktuar-
yal hesap budur işte. 55 yaşında emekliye ay
rılan işçi primini yine bugünkü gibi vermek 
istemiyor. Primini yükseltmek suretiyle ver
mek istiyor. Kurumun malî gücü bunu karşılı-
yabilir. 

ÇALIŞMA BAKANI ALÎ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Sayın Meclis Reisi müsaade eder 
misiniz cevap vereyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(Devamla) — Sayın Hasan Türkay Beyin zan
nediyorum hesabı yanlıştır. Evvelâ Hükümet 
olarak ortaya koyduğum görüş şudur; önerge
de espiri şöyle kabul edilmiş: Toprak altında 
çalışan işçilerin hayat şartlarına benzer iş kol
larında çalışanlardan bir grupu alınmak sure
tiyle bunlara da aynı hakların verilmesi arzu 
edilmektedir. Esas espiri bu. Muhterem Heye
tinize diyoruz ki, bu esas, ağır ve tehlikeli iş
lerde çalışanlar demektir. Ağır ve tehlikeli iş
lerde çalışanlar sadece bu önergenin kapsamı 
içinde bulunan, dar bir çerçevenin içinde bu
lunan iş grupu değildjr. Ağır ve tehlikeli iş
lerde çalışanların bir hayli nisbeti daha geniş
tir. Eğer sosyal adalet ölçülerini koymak isti
yorsanız bunun adını şöyle tasrih etmek sure
tiyle, izabede, had'danclerde çalışanlar- de
mek değil, ağır ve tehlikeli işlerde çalışan
lar aynı haklardan istifade eder demek lâzım
dır. Esası budur. Bunu diyebilmek içinde mü
saade buyurursanız bu bir aktüer hesaptır. Ak
tüer hesabı da Saym Hasan Türkay Beyin or
taya koyduğu şekilde yapmaya imkân yoktur. 
Bu "kanun teklifi üzerinde Sayın Hasan Türkay 
Bey gayet iyi hatırlıyacaklardır ki Bakanlık

ta, komisyonda ince elenip sık dokunmuştur. 
Uzun hesapları yapılmıştır bunun. Aktüerya 
hesapları en güç olan hesaplardır ve bunun 
mücerret rakamlar içerisinde biranda, bir çır
pıda bitirilmesine imkân yoktur. Ben Muhte
rem Heyetinize sözlerimin arasında şunu be
lirttim: 60 olan emeklilik yaş haddinin Türki-
nin gerçeklerine uymadığı hususdaki çalışma
lar devam etmekte; böylece ortaya bir yaş 
çıkacaktır. Bu yine G0 mı, 55 mi çıkacaktır, 
bilmiyorum. Ama biran için 55 çıktığını dü
şünelim. Bu hesap içerisinde ağır ve tehlikeli 
hlerdc çalışanlar, Sayın Müslihittin Gürer ve 
Kemal Doğan Sungun tarafından verilen öner
gelerde belirtilen iş kolunda çalışan insanlar
dır. Bu ağır ve tehlikeli işyerlerinde çalışan
lar için de bir hesap gelecek önünüze. Bu ra
kam ya 52 yaş, ya 50 yaş olacak. İşte müsaade 
ederseniz bu hesap huzurunuza gelsin. Bu he
sap huzurunuza gelecek. Çünkü, teklif geldiği 
zaman bunun hesabını yaptık. Onun için, ama 
buna 55 derseniz, bunun hesabı yapılmamıştır. 
Sopyal Sigortalar Kurumuna ne kadar yük tah
mil ediyorsunuz, bilmiyoruz. Sosyal S'gortalar 
Kurumunun devamlı surette Sağlık Sigortası 
açık vermektedir, bu bir vakıa ve ihtiyarlık si
gortasından kapatılmaktadır. Bu ne zamana ka
dar devam edecektir, bilmiyoruz. Muhterem 
Heyetiniz ister mi ki, be", sene sonra bugünkü, 
İktisadi Devlet Teşekkülleri gibi Sosyal Sigor
talar Kurumunun da açıklarını Hazineden ka
patmak 'Tİbi bir mecburiyetle karşı karşıya ka
lalım Hayır. Eğer bunu istemiyorsanız müs
pet ilmin kurallarını buraya getirelim. Aktüer 
hesaplarını bulalım. Muhterem Heyetinizden is
tediğimiz budur. Arz ederim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — önergeyi tekrar okutup... 
MÜSLİHİTTİN GÜRER (Sakarya) — Sa

yın Başkanım, efendim bendeniz vermiş oldu
ğum tnergemi Sayın Bakanın istikbale muzaf 
olgun beyanı karşısında geri almaktayım. 

BAŞKAN — Geriverilmiştir, efendim. 
(Zonguldak Milletvekili Kemal Doğan Sun-

gun'un önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Geri mi alıyorsunuz?. 

KEMAL DOĞAN SUNGUN (Zonguldak) 
— Bendeniz, Sayın Bakanın izahatından son
ra ve bilhassa kendisinin buradaki ifadelerin
den yeni bir tasarı hazırlatma hususunu da bir 

569 — 



M. Meclisi B : 112 2 . 6 . 1967 O : 1 

•ç-ait olarak - teilâkki • ettiğimden, konuşmaları
mda ' önergeme uygun olma şeklinde telâkki 
ettiğimden, önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Geri veril mistir. 
Şu halde birinci maddeyi oylarınıza arz edi

yorum:. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Bi
rinci madde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 506 sayılı Kanunun 73 ncü mad
desinin (D) fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir:. 

D) Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları 
pirimi, sigortalının kazancının % 11 idir. Bu
nun % 5 i sigortalı hissesi, % 6 sı işveren his-
sesidir. 

Ancak, maden işyerlerinin yeraltı işlerinde 
çalışanlar için malûllük, yaşlılık ve ölüm sigor
taları, pirimi sigortalmm kazancının % 14 üdür. 
Bunun % 6 sı sigortalı hissesi % 8 i de işve
ren hissesidir. 

- BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isti-
yen? Yok. 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum... Kabul edenler... Etmiyenler... 2 nci mad
de kabul edilmiştir 

Madde 3. — Evlenme dolayısiyle işlerinden 
ayrılan kadın sigortalılara kendileri ve işverenle
ri tarafından 5417, 6900 ve 506 sayılı kanun
lara göre ödenen malûllük, yaşlılık ve ölüm 
sigortaları pirimlerinin yarısı, yazılı talepleri 
üzerine, toptan ödeme şeklinde verilir. 

İşten ayrıldıkları tarihten itibaren bir sene 
içindo evlenmiş veya evlendikleri tarihten iti
baren bir sene içinde işinden ayrılmış olan ka
dın sigortalılar, evlenme dolayısiyle işten ay
rılmış sayılırlar. 

Evlenmeleri dolayısiyle toptan ödemeden 
faydalanmış bulunan kadın sigortalılardan 
5Ö6 sayılı Kanuna tabi bir işe girenler, ken
dilerine verilen primleri aldıkları tarihten 
itibaren % 5 faizi ile Sosyal Sigortalar Kuru
muna iade ettikleri takdirde sigortaya tabi es
ki hizmetleri 506 sayılı Kanunun tatbikatında 
nazara alınır. Toptan ödeme Reklinde aldıkla
rı pirimi eri Sosyal Sigortalar Kurumuna iade 
etmiyenlcrin sigortalılık süreleri, 506 saydı 
Kanuna tabi işlere yeniden girdikleri tarihten 
başlar. • 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde bir öner
ge vardır, düzeltme önergesi komisyonun oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

3 ncü maddenin kanun tekniği bakımından 
aşağıdaki şekilde düzenlenmesi gerektiğinden, 
bu şekliyle okunarak oylanmasını arz ve tek
lif ederim. 

İzmir 
Enver Turgut 

Madde 3. — 506 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ûıadde eklenmiştir: 

Ek madde —.. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA CEYAT ÖN
DER (Erzurum) — Plân Komisyonu olarak biz 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, Önergeyi 
oylarınıza arz ediyorum... Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunduğu şekilde oylarınıza sunu
yorum... Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
okunduğu şekilde kabul edilmiştir. 

Madde 4 ü okutuyorum 

Madde 4. — 506 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici 21 nci madde eklenmiştir. 

Geçici madde 21. •— 1 . 3 . 1965 tarihi ile bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasındaki 
sürede evlenmeleri dolayısiyle işlerinden ay
rılmış bulunan kadın sigortalılardan yazılı ta
lepte bulunanlar hakkında da, hu kanunun 
3 ncü maddesinde belirtilen esaslar dairesinde 
gerekli işlem yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyent 
Yok, 4 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 4 ncü mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 5. — 506 sayılı Kanuna aşağıdaki ge
çici 22 nci madde eklenmiştir. 

Geçici madde 22. — 1 . 4 . 1950 tarihinden 
bu kanunun yürürlüğe girdicri tarihe kadar ma
den işyerlerinin yeraltı işlerinde malûllük, yaş
lılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak çalış
mış bulunan sigortalıların, bu hizmetleri, bun
ların çalıştıkları işyerlerinden alacakları Ör
neği kurumear hazırlanacak belgeleri Sosyal 
Sigortalar Kurumuna vermeleri suretiyle tevsik 
edilir. 

Geçici 8 nci maddedeki çalışma belgeleri
nin düzenlenmesi bakımından işverenler vö si-
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gortalılar için belirtilen hükümler, yeraltı hiz
metlerine ait çalışma belgeleri hakkında da 
uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok... Maddeyi oylarınıza arz ediyorum- Mad
deyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... 5 nci 
madde kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanun, yayımı tarihini taki-
beden ve 506 sayılı Kanun gereğince Sosyal Si
gortalar Kurumuna işveren tarafından tevdi 
edilmekte olan üç aylık pirim bordrolarının 
ilgili bulunduğu dönem başından itibaren uy-
•gulanır. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isti
yen?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Madde 7. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz is-
t iyen l . Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.. 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

KAYA ÖZDEMlR (İstanbul) — Sayın Baş
kanını, tümü hakkında konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Tümü hakkında M. P. Grupu 
adına Sayın Hilmi işgüzar, buyurunuz efendim. 

M. P. GRUPU ADINA HlLMl İŞGÜZAR 
(Sinop) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
60 ncı maddesine bir fıkra ilâve edilmesine dair 
olan ve bir geçici maddeyi de ihtiva eden karnın 
tasarısının tümü üzerinde ve lehte olmak üzere 
görüşlerimizi arza çalışıyorum. 

Bütün dünya memleketlerinde yeraltında ça
lışan işçilerin hayat şartları diğer yerlerdeki 
iş kollarında çalışan işçilerin havat şartlarivle 
bîr değildir ve oldukça değilşûkl'Lk arz etmek
tedir. Kaldı ki, bizini memleketimizde yer altın
da çalışan, insanların hayat şartları daha ağır
dır. Çünkü buradaki jeolojik ve topoğrafi'k 
yapı itibariyle daha engebeli, daha tehlikeli ve 
çalışma bakımmdan daha güçtür. Meselâ Fran
sa'nın Alsace - Lorraine mıntakasında, Belçi
ka'da, Almanya'daki yeraltında 300 den başla
yıp 700 e ve bazan 1 500 e kadar inen, yeraltında 
çalışan maden işçilerinin durumu bizim memle
ketimizdeki işçilerimizle mukayese edildiği za
man» asgari oradaki teknik mühendislerin ifa
desine göre tehlike bakımından yüzde 30 un üze-

[ rinde bizimkileri daha tehlikelidir: Bu bakım
dan kanun çok yerindedir. Esasında bu kannrff 

. daha iyimser bir şekilde getirilmiştir. Yani Hü
kümet, bilhassa Çalışma Bakanlığını tedvir 
eden arkadaşlarımız daha hüsnüniyetli bir şe-

• kilde bu kanunu ele almışlar ve yaş haddini 50 
; olarak göstermişlerdir. Diğer memleketlerde bu, 

55 olarak kabul edilmiştir. Fakat, şurası da bir 
gerçektir ki, bizim memleketimizde yaşıyan in-

I sanların ortalama yaş seviyeleri elbetteki çalış
ma ve geçim seviyeleri itibariyle diğer memlev 

I; ketlerle mukayese edilemez. Bu bakımdan ola-
; cak ki, bu kamun diğer modern, demokratik, in

san hak ve hürriyetlerine önem verilen memle-
ketlerlnkinden daha avantajlı olarak ele alın
mıştır. Bu bakımdan biz bunu takdirle anıyo
ruz. 

Hakikaten yer altında çalışan ihsanların du
rumları bizim memleketimizde her an ve her za
man tehlike ile karşıkarşıyadır. Moral bakımın
dan çökeltici mahiyettedir. Çalışma şartlar!1 

çok anormaldir ve bu kanun tasarısı Anayasa
mızda yer almış olan ve işçilerin emeğinin kar
şılığının verilmesini sağlayıcı tedbirlerden bah
seden maddelerine de çok iyi bir şekilde uygun 

: olarak tedvin edilmiştir. Çalışma hakkı ve öde
vi konusunu ele alan Anayasanın' 42, 43, 44, 45 
nci maddeleri ile bu kanun tasarısını birlikte 
mütalâa ettiğimiz zaman hakikaten Anayasa 
ilkelerine en yakın olarak tedvin edilmiş olan 

; bir kanun olarak mütalâa ediyoruz. 
i 

BAŞKAN — Müddetinizin 5 dakika ile ka
yıtlı olduğunu ve bir dakikanızın kaldığını ha
tırlatırım Sayın işgüzar. 

M. P. GRUPU ADINA HlLMl İŞGÜZAR 
; (Devamia) — Bu bakımdan biz Anayasanın 45 
' nci maddesinde yer alan ücrette adalet sağla

dığı gibi, sağlık bakımından, sosyal güvenlik 
; haklarını tam olarak alabilme bakımından bu 
kanunu çok yerinde görmekteyiz. Hattâ, Ana
yasanın 49 ncu maddesi : «Devlet herkesin be
den ve ruh sağlığı içerisinde yaşayabilmesi ve 
tıbbi bakım görmesini sağlamakla ödevlidir.» 
Âmir hükmünün iyi bir şekilde akislerini bu 
kanunda görüyoruz. Bu bakımdan bu kanunun 
lehinde olduğumuzu burada beyan ederken Ça
lışma Bakanlığının her konuda olduğu gibi, bu 
konudaki çalışmalarından dolayı da kendilerini 
tebrik eder, hürmetlerimi sunarım. . 

•«İA— 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, kanu
nun tümünü oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Kabul ctmiyenler... Kanun Meclisimiz
ce kabul edilmiştir. Hayırlı olsun efendim. 

2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 
bütçe yılı Kesinhesabına a;st. 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) (1) 

BAŞKAN — Bu tasarının müzakeresine başlı
yoruz. 

Sayıştay Komisyonu ve Hükümet yerini al
sın. 

öncelik vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Bugünkü gündemin bir defa görüşülecek işler 
arasında bulunan ve gündemde uzun zamandan 
beri sıra beklemekte bulunan Karayolları Genel 
Müdürlüğü 1962 bütçe yılı Kesinhesabma ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ile Karayolları Genel Mü
dürlüğü 1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa
rısı 149 sayısı ile basılıp dağıtılmış bulunmakta
dır. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmesinin teminini 
ar ve teklif ederim. 

Sayıştay Komisyonu Başkanı 
Sinop 

Mustafa Kaptan 

BAŞKAN — Önceliği oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiy enler... Öncelik kabul 
edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı efendim? 
Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et-
miyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir, 

Bir defa görüşülecek kanunlar olduğundan 
ivediliğe lüzum yoktur, efendim. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

(1) 149 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 bütçe yılı 
Kesinhesap Kanunu 

Madde 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün 1962 bütçe yılı genel harcaması bağlı (A/ l ) 
ve (A/2) işaretli cetvellerde gösterildiği veçhile; 

a) 26 630 755,67 lirası âdi bütçe giderle
rine, 775 756 726,57 lirası yatırım giderlerine, 

b) 11 628 042,17 lirası özel kanunlar gere
ğince ödenek kaydedilen paralardan yapılan ya
tırım giderlerine aidolmak üzere, toplam olarak 
814 015 524,41 liradır. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında söz isti
yen?.. Yok. 

Maddeyi olarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiy enler... Birinci madde kabul edilmiş
tir. 

İkinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Karayolları Genel Müdürlü

ğünün 1962 bütçe yılı gelirlerinden yapılan tah
silat bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
793 208 095,25 lirası normal gelirlerden yapılan 
tahsilattan, 11 646 291,30 lirası da özel kanun
lar gereğince elde olunan gelir tahsilatından ol
mak üzere toplam olarak 804 854 387,15 lira
dır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. 

Cctvcllcriyle birlikte 2 nci maddeyi oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul ctmiyen
ler... İkinci madde kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Genel Müdürlüğün 1962 bütçe 
yılı genel giderleri ile aynı yılın gelir tahsilatı 
arasındaki farkı teşkil eden 9 161 137,26 lira 
Genel Müdürlük imkânları ile karşılanmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı efendim?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul ctmiyenler... 3 ncü madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — 3010 sayılı Kanun gereğince 
gelecek yıllarda mahsubu yapılmak üzere avans 
olarak ödenip, (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvelin 
ilgili sütunlarında gösterilen 31 065 502,54 lira 
ödenekten mevkuf tutulmuştur. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz isti
yen?... Yok. 

Cetveleriyle birlikte 4 ncü maddeyi kabul 
edenler... Kabul ctmiyenler... 4 ncû madde kabul 
edilmiştir. •-••••• .:..;„...••••'• 
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Madde 5. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1962 yılı Bütçe Kanununun 10 ncu maddesi ge
reğince 911 nci özel bölüme ödenek kaydolunan 
19 255 864,17 liradan 1962 yılı içinde harcan-
mıyan 7 627 822 lira 1963 yılma devredilmiş
tir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... 5 nci madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 6. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünün 1962 bütçe yılı ödeneğinden harcanmıyan 
ve ilişik (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin ayrı 
sütunlarında gösterilen 29 066 509,76 lira yok 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... 6 nci madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Yedinci madde üzerinde söz is
tiyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler.. 7 nci madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanun hükümlerini Maliye 
ve Bayındırlık Bakanlan yürütür. 

BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde söz isti
yen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... 8 nci madde ka
bul edilmiştir. 

(Kanunun tümü üzerinde söz istiyen?.. Yok. 
Tasarının tümü açık oyunuza sunulmuştur. 
Kutular sıralar arasında dolaştırılacaktır, 

lütfen oylarınızı kullanınız. 

3. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Kara/yolları Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu. (3/251, 1/49) (S. 
Sayısı: 148) (1) 

(1) 148 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

BAŞKAN — Önceliği hakkında bir önerge 
vardır. Öncelik önergesini okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

Bugünkü gündemin bir defa görüşülecek işler 
arasında bulunan ve gündemde uzun zamandan 
beri sıra beklemekte bulunan «Karayolları Genel 
Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Kcsinhesabına ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ile Karayolları Genel Mü
dürlüğü 1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa
rısı. 148 S. Sayısı ile basılıp dağıtılmış bulun
maktadır. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmesinin teminini 
arz ve teklif ederim. 

Sayıştay Komisyonu Başkanı Y. 
Kütahya 

Mehmet Ersoy 

BAŞKAN — Öncelik önergesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Öncelik önergesi kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Maddelere geçilmesini kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Öncelikle görüşülmesi, kabul 
edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum efendim. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 371lı 
Kesinhesap Kanunu 

Madde 1. — Karayolları Genel Müdürlü
nün 1963 bütçe yılı genel harcaması bağlı (A / l ) 
ve (A/2) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 

a) 30 370 550,78 lirası cari bütçe giderleri
ne, 863 077 534,95 lirası da yatırım giderlerine, 

b) 21 824 122,58 lirası özel kanunlar gere
ğince ödenek kaydedilen paralardan yapılan ya
tırım giderlerine aidolmak üzere toplam olarak 
915 272 208,31 liradır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen, yok. 
Maddeyi cetvelleriylc birlikte oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Birinci 
madde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünün 1965 bütçe yılı gelirlerinden yapılan tah
silat bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re 909 517 989,20 lirası normal gelirlerden ya-

— 573 — 
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pılan tahsilata, 21 830 410,06 lirası da özel ka
nunlar gereğince elde olunan gelir tahsilâtına 
aidolmak üzere toplam olarak 931 348 399,86 
liradır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen, yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — 2 nci maddede yazılı gelir top
lamı ile 1 nci maddede yazılı gider toplamı ara
sındaki farkı teşkil eden 1G 076 191,55 lira gelir 
fazlası olarak kalmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen, yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Üçüncü madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 4. — 3010 sayılı Kanun gereğince 
gelecek yıllarda mahsubu yapılmak üzere büt
çenin (A/2) işaretli cetvelin tertiplerinden 
65 311 395,22 lira avans verilmiş ve ödeneği 
mevkuf tutulmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen, yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Dördüncü madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 5. — Karayolları Genel Müdürlü
ğü 1963 bütçe Kanununun 10 ncu maddesi gere
ğince 911 nci özel bölüme ödenek kaydolunan 
25 283 739,99 liradan 1903 yılı içinde harcan-
mıyan 3 459 617,41 lira 1964 yılma devredil
miştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen, yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Beşinci madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 6. — Karayolları Genci Müdürlüğü
nün 1963 bütçe yılı ödeneğinden harcanmıyan ve 
ilişik (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin ayrı 
sütunlarında gösterilen 13 540 380,43 lira yok 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen, yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Altıncı madde kabul 
edilmişt'r 

Madde 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen, yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
le'"... Kabul etmiyenler... Yedinci madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanun hükümlerini Maliye 
ve Bayındırlık bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen, yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Sekizinci madde kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümü açık oylarınıza sunulmuştur. 
Kutular sıralar arasında gczdirilccektir. 

4. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1963 
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 bütç& 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/390, 1/52) (S. Sayısı : 150) 
(V 

BAŞKAN — Öncelik ve ivedilik teklifi var
dır., okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

Bugünkü gündemin bir defa görüşülecek ıs
lar arasın'da Ibu'lunan ve gündemde uzun zaman
dan bnri sıra 'tek1 emcikte 'bulunan «Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün 1963 'bütçe yılı Kesin-
hosaibına ait uygunluk 'bildiriminin sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Va
kıflar Genel Müdürlüğü 1963 'bütçe yılı Kesin-
•Jr'."iap kanunu tasarısı» 150 S. 'Sayıısı ile 'basılıp 
dağıtılmış Ibulunma'ktadır. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmesinin 'teminini 
arz ve teklif ederim. 

Sayıştay Komisyonu Başkanı Y. 
Kütahya 

Mehmet Eraoy 

BAŞKAN — Okunan önergeyi oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul cQ:ilm%tir. 

Kanunun tümü üzerinde söz istiyen, yok. 
Mad'delere 'geçilmesini 'oylarınıza arz ediyorum : 
Kaibul edenler... Kaibul etmiyenler... Kaibul eldil-
»miştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı 
Kesinhesap Kanunu 

Madde 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1963 'bütçe yılı genel gi'deri ( A / l ) , (A/2) ve 
özel bölümler cetvellerinde gösterildiği gibi : 

(1) 150 S. Sayılı b.asmayazı tutanağın so
nuna eklidir. ..•!•.: , ... 
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>a)! 22 583 235,06 lirası cari ve 20 984 785,52 
lirası yatırım giderlerine, 

'b) 156 811,90 lirası Muhaselbei Umumiye 
Kanunu gereğince ödenek kaydedilen paralar
dan yapılan cari giderlere, 

c) 34 079,45 lirası mülha'k İken mazbut va
kıflar arasına alman hayratın hademe ücretle
riyle aydınlatma, 'temizlik ve ısıtma güderlerine, 

ç) 2 916 861,32 lirası 2762 sayılı Vakıflar 
Kanununun 12 nci maddesi gereğince yapılan 
akaar ve toprak satış bedelleri güderlerine ve 
1 105 lirası da yine bu kanunun 10 neu .maddesi 
gereğince yapılan hayrat satış (bedelleri ıgiderlc-
rine, 
Aidolmak üzere topiıaım olarak 46f675 879,15 

liradır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz Miyen yok. 
Birinci maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Ka
bul edenler... Kaibul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Va 'k^ar Genel Müdürlüğünün 
1963 'bütçe yılı gelirinden yapılan tahsilat, 
«B» işaretli cetvelde gösterildiği gilbi : 

a) 48 102 695,46 lirası bütçe 'yılı cari tah
silâtına, 

•b) 2 582 627,46 lirası Muhasdbei, umumiye 
Kanunu gereğince elde edilen geflir talisi'] âtına, 

c) 34 079,45 lirası mülhak iken yılı içince 
maHbut vakıflar araşma alman hayratın hade
me ücretleriyle aydınlatma, temizlik ve ısıtma 
giderleri karşılığı olarak bu vakıfların gelir tah
silâtına, 

ç) 2 910 347,02 lirası 2762 sayılı Vakıflar 
Kanununun 12 nci maddesi gereğince yapılan 
akaar ve toprak satış 'bedelleri tahsili atma ve 
1 105 lirası da hayrat satış bedelleri taMHâtma. 
aîd-vlmak üzere toplam olarak 53 630 854,39 
liradır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
y^\. İkinci maSddeyi 'Oylanni'za arz el lyırum : 
Kafnıl edenler... Ka'bul etmiyenler... İkinci mad 
de 'kaibul edilmiştir. 

Madd^ 3. — l 'noî ve 2 nci maddeler"''e ya
zdı 53 630 854.39 lira gelir Ve 46 675 879. 15 
lir.*\ gider arasındaki farkı teşkil edon 6 954 975,24 
lirr, gelir fazlası olarak ertesi yıla kalmıştır. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza arz 
diyorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... 3 ncü 
m^Dle kaibul edilmiştir. 

Madde 4. — Vakıflar Genel Mülliürlüğünün 
1963 bütçe yılı ödeneklerinden harcanmıyan 
ilişik (A / l ) , (A/2) ve özel 'bölümler cetvel
lerinin ayrı sütunlarında gösterilen 5 302 497,63 
lira yok edilmiştir. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz isti
yen var mı?.. Yok. 4 ncü maddeyi oylarınıza 
ısunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 4 ncü 
mailde kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 55 nci maddesi gereğince 67 763,94 lirası 
cari ve 57 187,16 lirası özel bölümlere ödenek 
kaydolunup yılı içinde harcanmıyan 124 951,10 
lira ertesi yıla devredilmiştir. 

BAŞKAN — 5 nc'i madde üzerinde söz isti
yen var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kaibul edenler... Etmiyenler... 5 nci mad
de 'kaibul edilmiştir. 

Madde 6. — Akaar ve toprak satış bedelle
rinin 35 553 432,78 lira tahsilatı ile 2 015 861,32 
lira gideri arasındaki farkı teşkil eden 
32 637 571,46 lira ve hayrat satış bedellerinin 
2 413 210,02 lira tahsilatı ile 1 105 «lira gideri 
arasındaki farkı teşkil eden 2 412 105,02 lira 
2950 sayılı Kanun gereğince ödenek kaydedil
mek üzere ertesi yıla devredillmiştir. 

BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz isti
yen?... Yok. 6 rcı maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 6 nci mad
de kabul edilmiş'ti.r. 

Madde 7. — Bu tamın yayımı tarihinde yü
rürlüğe 'girer. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isti
yen?... Ydk. 7 nci maddeyi oylarmıza arz ediyo
rum. Kaibul edenler... Etmiyenler... 7 nci mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanunu Başbakan ve.Maliye 
Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde .söz isti
yen?... Yok. 8 nci maddeyi oylarınıza arz edi-
ynnım. Ka'bul edenler... Etmiyenler... 8 nci mad
de kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü açık 'oylarınıza sunulacaktır. 

Vakit 'dolmuş olduğundan Silâhlı Kuvvetler 
Personel Kanununa başlıyoruz. 
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5. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve 
Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku
rulan Geçici Komisyon raporu (1/234) (S. Sa
yısı : 156) 

BAŞKAN — 'Silâhlı Kuvvetler Personel Ka
nununun 120 nci maddesinde kalmıştık, mad
deyi okutuyorum efendim. 

ONBIR1NCI KISIM 

Hizmet şartları ve şekilleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Atanmalar 

I - Atanmalarda esaslar 

Madde 120. — Barışta kıta, karargâh ve ku
rumlara kadrosunda gösterilen rutlbelerdcn aa't 
rütbe ile asil olarak kimse atanamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı?... Yok. 120 nci maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 120 nci 
madde kabul edilmiştir. 

I I - Atanmalarda 'dikkate alınacak 'hususlar 

Madde 121. — Subayların ve astsubayların 
aJtanma ve yer değiştirmeleri, hizmetin aksatıl
madan yürütülmesi esasına bağlı olarak; mem
leketin ekonomik, sosyal, iklim ve ulaştırma 
'durumları ile kültür ve sağlık durumları ve 
Taunlara benzer yer ve bö^e şartları göz önüne 
alınarak teslbi't edilecek bölgelere ve garnizon
lara aşağıdaki esaslar da dikkat nazara alınarak 
sıra ile yapılır : 

a) Meslek programları, meslek içi eğitim 
esasi an ve kadro ihtiyacı, 

b) Sağlık durumu, 
c) İdari, asayiş ve zaruri sdbepler, 
d) İstekli bulunduğu yerler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Millet Partisi 
Grupu adına Say:n Mesut Ozansü... Yok. 

Nâzmi Özoğul, şahsı adına, buyurun Sayın 
Özoğul. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, madde üzerinde söz al
mamın maksadı maddeyi değiştirmek değil, an

cak modern ordularda gördüğümüz ve müşahade 
ediğimiz bir hususu temenni olarak Millî Savun
ma Bakanından bilâhara tatbik edilmesini istir
ham etmektir. 

Memleket dışı görev alan Türk birliklerinde-
ki bulunan subayların, astsubayların tâyini bizde 
malûm; eski esaslara göre yapılmaktadır. Bir gün 
Kore muharebelerinde bir Amerikan tank 'birli
ğinde görev almıştım. Amerikan tank birliği ku
mandanı Türkiye'ye ne zaman gideceğimizi sor
dular. Biz ne zaman gideceğimizi aklımızdan 
geçirmediğimiz için, kumandanlık ne zaman tâ
yin ederse, Millî Savunma Bakanlığı ne zaman 
tâyin ederse o zaman gideceğimizi ifade ettik. 
Amerikalı tank bölük kumandanı hayretler içinde 
kaldı ve kendilerine şu suali sordum: «Siz ne za
man gideceksiniz?» Bana verilen cevap şu oldu : 
«Kore hareket sahasında birinci hatta muharebe 
yapan subaylar, astsubaylar ve erler beş puan 
alır. Tabur kademesinde hizmet edenler dört 
puan alır, alay kademesinde muharebe yapanlar 
Ü3 puan alır, tümen kademesinde iki puan alır, 
kolordu ve ordu kademesinde hizmet alan bütün 
subaylar, astsubaylar ve erler bir puan alırlar. 
300 puanı Kore Muharebe sahasında dolduran
lar Japonya'ya tâyin edilir.» Şimdi bir tesadüf 
eseri olarak o tank bölük kumandaniyle o gün 
vazife yaptıktan iki gün sonra yine vazife almış
tık. Tank bölük kumandanı, sabahleyin muharebe 
kıyafeti değişmiş, bildiğimiz normal kıyafetle ha
zır bulunuyordu. Saat 8 de çıkış noktasından 
tank bölük kumandanından, Amerikan Tank bir
liğinin hareket etmesi istenmişti. Amerikan tank 
bölük kumandanı şu sözü ifade ettiler; bizim için 
en önemli husus budur: «Eğer benim bildiğim 
Amerikan Hükümeti ise, benim bildiğim per
sonel teşkilâtı ise, benim tâyinim saat 8 de dol
muştur, ben saat 8 de Japonya'ya gideceğim. 
Ve saat 8 den evvel de bir Amerikalı yüzbaşı mut
laka burada bulunacaktır.» demiştir. Ben ken
disinden; «Ben tâyin hususunu anlamam, tank
ları saat 8 de çıkış noktasında hareketini iste
rim.» demiştim. Hakikaten saat 7,30 da bir 
c"pe binmiş bir yüzbaşı ve cemselere bindirilmiş 
astsubay ve erler geldiler, birbirleriyle teslim 
muamelesini yaptıktan sonra her iki yüzbaşı kar
şıma gelerek vazifesini tekrar ettiler ve yeni gelen 
yüzbaşı «Amerikan tank bölüğü saat 8 de çıkış 
noktasında hareket edecektir.» tekmilini verdiler. 
Şimdi bundan bir netice çıkarmak istiyorum... 

_ 576 — 
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BAŞKAN — Sayın Nazmi Özoğul, konuşma 
müddetinizin beş dakika olduğunu arz ederim. 

• NAZMİ ÖZOĞUL (Devamla) — Sayın Baş
kan, tâyinle alâkalıdır... Muhterem arkadaşla
rım, birçok birlikleri dolaştık, gördük; Şarktaki 
Sayın Erkânı Harbiye Reisinin davetinde bulun
duğumuz gezide de birçok subay arkadaşlarla ko
nuştuk. Gönül istiyor ki, tâyin mevzularında 
çok titiz davranılsm. Askerlikte moral çok önem
lidir. Her arkadaşın şu kanunun maddesindeki 
esaslara göre mutlaka yerleri değiştirilmesi ve 
mutlaka bu esasların tatbiki lâzımdır. Aksi halde 
bu şudur deyip burada kalsın, bu efendim şudur 
deyip senelerce kıtalarda çalışsın olmaz. Öyle su
baylar bilirim ki, senelerce Ankara, İstanbul, iz
mir yüzü görmemiştir, kıtalarda devamlı çalış
mıştır, birçok mahrumiyet bölgelerinde kalmıştır 
ve orada emekli olmuştur. Ben öyle subaylar bi
lirim ki, Ankara'ya üsteğmen olarak gelmiştir, 
Harbiye Alay Kumandanlığına, albaylığa kadar 
yükselmiştir, emekli olmuştur ve Ankara'dan dı
şarı çıkmamıştır. 

Çok muhterem arkadaşlar, bu maddenin tam 
tatbikini istirham etmekteyim. Çünkü bizim görü
şümüz Türk Ordusundaki huzurun sağlanması, 
o subayların ve astsubayların tâyinlerinin tam 
hakkaniyet esası üzerinden yapılmasına bağlıdır 
ve bu mevzu üzerinde çalışılmıştır. Bu teknik 
maddenin aynen kabulünü istirham ediyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. 
İL YAS KILIÇ (Samsun) — Sualim var efen

dim Komisyondan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Şimdi orduda 

tâyinlerin bir Yönetmeliğe göre yapıldığını bili
yoruz, bölge esasına, göre. Bu maddede Yönetme
likten bahsedilmediğine göre, o Yönetmelik orta
dan kalkıyor mu? Bu madde ile yeni bir hüküm 
getirildiğine göre o Yönetmelik bu madde ile çe-
lişmiyecek midir? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — 122 nci maddede bu yönet
meliğe ait hükümler getirmiştir. Arkadaşımız 
okurlarsa her halde tereddütleri izale olacaktır. 

NEVZAT ŞENER (Amasya) — Sayın Baş
kanım, cevaplar kürsüden verilir. Komisyon 
Başkam kürsüde olduğu zaman sual sorulur. 

BAŞKAN — Hoparlör bulunduğu zaman ye
rinden de cevap vermeleri vâki olmuştur bu Mec
liste. Efendim komisyonun önünde mikrofon var
dı:'. 

Bu madde üzerinde bir önerge vardır, okutu
yorum eıendim. 

Yüksek Başkanlığa 

T. S. Kuvvetleri Personel Kanununun 121 nci 
maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

«Madde 121. — Subayların ve astsubayların 
atanma ve yer değiştirmeleri, hizmetin aksatılma
dan yürütülmesi esasına bağlı olarak, memleke
tin ekonomik, sosyal, iklim ve ulaştırma durum
ları ile kültür ve sağlık durumları ve bunların 
benzer yer ve bölge şartları göz önüne alınarak 
tesbit edilecek bölgelere ve garnizonlara aşağıda
ki esaslar da dikkat nazarına alınarak ve her mes
lek ve sınıfın yönetmelikte gösterilecek yetkili 
dairelerinin atanacak veya yeri değiştirilecek şa
hıslar hakkında mütalâası da alınmak suretiyle sı
ra ile yapılır : 

a) Meslek programlan, meslek içi eğitim 
esasları ve kadro ihtiyacı, 

b) Sağlık durumu, 
c) İdari, asayiş ve zaruri sebepler, 
d) İstekli bulunduğu yerler.» 

Balıkesir 
Mesut Ozansü 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmamak

tadır. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyeriler... Önerge kabul edilmemiş
ti-. 

Maddeyi aynen oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... 121 nci madde kabul 
edilmiştir. 

I I I - Yönetmelik 

Madde 122. — Yukardaki maddede yazılı esas
lar dâhilinde bölge ve 'garnizonların tesbiti, böl
gelerin ve garnizonların değişen şartlara göre ye
niden tesbiti, buralarda kalma süreleri, atanma 
ve yer değiştirmelerde dikkate alınacak sair hu
suslar Millî Savunma ve içişleri Bakanlıklarınca 
hazırlanacak yönetmelik ile tesbit edilir. 
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BAŞKAN — 122 nci madde üzerinde söz 
iştiyen?. Yok. 122 nci maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 122 nci 
madde kabul edilmiştir. 

IV - Göreve atanmada 'başlama süresi 
Madde 123. — Su'bay ve astsubayların ilk ve 

görev süresi içinde atanmalarında : 
a) Aynı belediye hudutları içinde veya aynı 

garnizon dâhilinde bulunanlar, atanma emrini 
tebellüğ ettiği günü takibeden 24 saat içinde, bu 
süre resmî 'tatil gününe raslıyorsa hizmetin baş
ladığı 'gün mesai saati içinde, 

b) Belediye hudutları dışında veya başka bir 
garnizona atanmalarda yollukları hakkındaki 
özel kanunda belirtilen seyahat süresi dışında 15 
gün içinde, 

Atandıkları göreve katılmak zorundadırlar. 
Bu süreler dâhilinde mazeretsiz göreve katıl-

mıyanlar hakkında özel kanunlar gereğince işlem 
yapılı.'. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 123 ncü 
maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.. 

V - Subayların ve astsubayların atanmaları 
Madde 124. — Bakanlar Kurulu kararname

siyle yapılması öngörülen atanmalar saklı kal
mak kaydı ile subay ve astsubayların atanma
ları : 

a) Astsubaylar ile teğmen ilâ albay (albay 
dâhil) rütbelerindeki subayların atanmaları, Kuv
vet Komutanlıklarının teklifi ile Millî Savunma 
Bakanlığınca; 

b) General ve amirallerin atanmaları, Kuv
vet Komutanlıklarının lüzum göstermesi üzerine, 
Millî Savunma Bakanının inhası ve Başbakanın 
teklifi ile Cumhurbaşkanınca ortak kararname ile; 

c) Kuvvet Komutanları ve Genelkurmay 
İkinci Başkanı, general ve amirallerin atanmala
rı, Genelkurmay Başkanının lüzum göstermesi 
üzerine, Millî Savunma Bakanının inhası ve Baş
bakanın teklifi ile Cumhurbaşkanınca ortak karar
name ile; 

d) Askerî hâkimlerin atanmaları (general 
ve amiral rütbelerinde olanlar dâhil) Millî Sa
vunma Bakanının inhası ve Başbakanın teklifi 
ile Cumhurbaşkanınca ortak kararname ile; 

e) Jandarma subay ve astsubaylarının atan
maları özel kanunları gereğince; 

Yapılır.. 

Yukardaki (c) 'bendinin uygulanmasında, 
Millî Savunma Bakanı inha işlemini yapmadığı 
takdirde, Genelkurmay Başkanı, Cumhur'başkanı-
na gereken teklifi yapmasını Başbakandan ya-
ziyle istiyebilir; bu yazının bir örneği de aynı za
manda Millî Savunma Bakanına gönderilir. Baş
bakan kararını yaziyle Millî Savunma Bakanına 
ve Genelkurmay Başkanına bildirir. Başbakanın 
bu kararına uyulması zorunludur. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında Komisyo
nun bir önergesi vardır. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Tasarının 124 ncü maddesinin aşağıda belir
tilen şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

İsmail Sarıgöz 
Geçici Komisyon Başkanı 

V — Subayların ve astsubayların atanma
ları. 

Madde 124. — Bakanlar Kurulu kararname
si ile yapılması öngörülen atanmalar saklı kal
mak kaydı ile subay ve astsubayların atanma
ları : 

a) Astsubaylar ile asteğmen ile albay (al
bay dâhil) rütbe!erindeki subayların atanma
ları, Kuvvet komutanlıklarının teklifi ile Millî 
Savunma Bakanlığınca; 

b) General ve amirallerin atanmaları, Kuv
vet komutanlıklarının lüzum göstermesi üzerine, 
Millî Savunma Bakanının inhası ve Başbakanın 
teklifi ile Cumhurbaşkanının onaylıyacağı karar
name ile; 

c) Kuvvet komutanları ve Genelkurmay 
ikinci başkanı general ve amirallerin atanma
ları, Genelkurmay Başkanının lüzum göstermesi 
üzerine Millî Savunma Bakanının inhası ve Baş
bakanın teklifi ile Cumhurbaşkanının onaylıyaca
ğı kararname ile; 

Askerî hâkimlerin atanmaları (general ve 
amiral rütbelerinde olanlar dâhil) Millî Savun
ma Bakanının inhası ve Başbakanın teklifi ile 
Cumhurbaşkanının onaylıyacağı kararname ile; 

c) Jandarma subay ve astsubayların atan
maları özel kanunları gereğince; 

Yapılır. 
Yukardaki (c) bendinin uygulanmasında, Mil

lî Savunma Bakanı inha işlemini yapmadığı tak
dirde, Genelkurmay Başkanj, Çumhurpaşka-

•«sJByş^-3»u-
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nma gereken teklifi yapmasını Başbakandan ya
zı ile istîyebilir; bu yazının bir örneği de aynı 
zamanda Millî Suvanma Bakanına gönderilir. 
Başbakan kararını yazı ile Millî Suvunma Baka
nına ve Genelkurmay Başkanına bildirir. Baş
bakanın bu kararma uyulması zorunludur. 

(b) bendinin uygulanmasında kuvvet komu-
tanlıklarmca Genelkurmay Başkanlığmnın mü
talâası alınır. 

BAŞKAN — 124 ncü madde üzerinde Sayın 
Çataloğlu. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Grup adına 
söz istemiştik. 

BAŞKAN — Şimdi istediniz. 
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Hayır efen

dim dünden vardı. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
grup adına söz istemişler. 

İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Ben de 
grup adına söz aldım. 

BAŞKAN — Hiçbir arkadaşımız söz istediği 
zaman grup adına söylememişlerdi. Fakat şim
di söz aldıkları zaman grup adına olduğunu tas
rih ediyorlar. Lütfen bunun evvelce Riyasete 
bildirilmesini rica edeceğim. Buyurun Sayın 
Çataloğlu, C. H. P. Grupu adına. 

C. H. P. GRUPU ADINA İSMAİL ÇATAL
OĞLU (içel) — Sayın Başkanım, sayın millet
vekilleri; 124 ncü madde ile Anayasanın 110 neu 
maddesi bin bir tezat halindedir. İkincisi 
124 ncü madde ileride Genelkurmay Başkaniyle 
Millî Savunma Bakanının arasını açmak için 
bütün vesileleri de toplamış bulunmaktadır. 
110 neu madde ne diyor: «Genelkurmay Baş
kanı, Bakanlar Kurulunun teklifiyle Cumhur
başkanı tarafından atanır ve doğrudan doğruya 
Başbakana karşı sorumludur.» Yani ona bağlı
dır. 124 ncü maddenin (C) bendiyse Genelkur
may Başkanının kıtalarına komuta edecek su
bayları, ki, en yakun bilen zat odur, tâyin edil
mesi için inha ettikleri zaman Millî Savunma 
Bakanının da fikrini almasını, Millî Savunma 
Bakanı muhalefet ederse âdeta onu Başbakana 
şikâyet etmesi; Başbakana soracak, söyliyecek, 
Millî Savunma Bakanı benim arzumu yerine ge
tirmiyor, Cumhurbaşkanına siz bu isteğimi bil
dirin diyecek. Arada ne olacak, bir ihtilâf 
başlıyaeak. Millî Savunma Bakanı diyecek ki. 
bsen' bunu istiyorum, Genelkurmay Başkanı da 

ben bunu istemiyorum diyecek ve ne kadar hüs
nüniyete dayanırsa dayansın Millî Savunma Ba
kanı ile Genelkurmay Başkanının arası açılacak. 
Eğer Genelkurmay Başkanının isteği Başbakan 
tarafından Cumhurbaşkanına iletilir ve yerine 
getirilirse, Millî Savunma Bakanının durumu 
ne olacaktır? Millî Savunma Bakanının isteği 
yerine getirilir, Genelkurmay Başkanının isteği 
yerine getirilmezse onun durumu ne olacaktır? 
Böyle bir madde olamaz. Böyle araya ihtilâf 
sokacak bir kanun maddesi bu Meclisten geçe
mez. Anayasanın 110 neu maddesinin ışığı altın
da bu maddenin tekrar gözden geçirilmesi için 
Anayasa Komisyonuna gönderilmesi ve tekrar 
tetkik edilmesi lâzımdır. Bu hususta benim de 
bir önergem vardır. Önergeme iltifat etmenizi 
rica ediyorum. 

Millî Savunma Bakanının henüz Teşkilât Ka
nunu da yoktur. Görevi nedir, ne olduğunu he
nüz bilmiyoruz. Genelkurmay Başkanı ordunun 
sevk ve idaresini üzerine almış ve bundan Baş
bakana karşı, millete karşı, Parlâmentoya karşı 
sorumlu bir zat. Kumandanlarını bu adam se
çer, Millî Savunma Bakanına biz salâhiyet veri
yoruz burada. Aranıza ihtilâf sokabilirsiniz di
yoruz. Bu maddenin Komisyonca geri alınma
sını teklif ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Solmazer buyurun. 
G. P. GRUPU ADINA İRFAN SOLMAZER 

(Tokat) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu tasarı
sının 124 ncü maddesinin nasıl olup da bu şekil
de geldiğine evvelâ şaştığımı söylemek isterim. 
Biraz evvel Çataloğlu arkadaşımızın da beyan 
ettiği gibi, Anayasanın 110 neu maddesinde ga
yet sarih hüküm vardır. Hepsini okumuyorum 
sadece: «Genelkurmay Başkanı, Silâhlı Kuv
vetlerin Komutanıdır. 

Genelkurmay Başkanı, Bakanlar Kurulunun 
teklifi üzerine, Cumhurbaşkanınca atanır; gö
rev ve yetkileri- kanunla düzenlenir. Genel kur
may Başkanı, bu görev ve yetkilerinden dolayı 
Başbakana karşı sorumludur.» 

Türk Ordusunun yüz yıllardan beri sürüp 
«•elen ananeleri bir tarafta bütün talimnamele
rinde ve talimatnamelerinde şöyle bir hüküm 
vardır: «Kumandan yaptığı, yapamamadığı her 
şeyden sorumludur. Bu sorumluluğunu kimse
ye devredemez. Her şeyden soruûılu olan bir 

579 — 



M. Meclisi B : 112 2 . 6 . 1 9 6 7 0 : 1 

zat, kendi emri altındaki birliklere subay tâyin 
cdemiyecek, alay kumandanı vercmiyeeek, tü
men kumandanı vercmiyeeek, sadece siyasi kud
retim yetkisi ile hu olacak. Sorumluluk kimin? 
G-enalkunmay Balkanının. Gc'rjcflkuıımay Başıka-
nı ,kJmc karşı sıoınujm'lu. Bâr defa ş m u hatırlat-
malk iızıto üm ki, d-ılha çok yeni, Aınayaısa Mah-
tkcaıosi MJJllî Savunma Balkanının yct-kiılcrinc 
aiıt eski hıülkaımleLii AnayaDanıın 110 ncu madde-
dim,e a/yıkın 'bulduğu içlin ipta'l .cı'ıımLşijLr. Şimdi 
yine ısıtanla bu şdkiıldo 124 aıoü maddcnCn tan
sım 'odjlımeısi gayet ganip, 'bu kananlar karşısıın-
ıda. Onun için 'evvıdlâ biır öneırgıc taikdiım edece
ğimi Ba~;ikan!İığa, say:n fecimiisyz<n bu önergemi
ze iltifat etmezse 124 ncü maddeti'n tümünün 
doğ'lştkü'mcdi balklkında ayrı Ifriır cn'coge taik-
d'ım odeceğüm. Bu önerge on azından bu mad
demin bir dofıa da Anayasa K:;ım:löy:ınu tara
fından Anayasamın 110 ncu maddesinin ışığı 
altında tcıükı'lk cdTımeaiıdliır. ŞliımıdiCuk söyayC'ce-
ğjm bundan •ifbaroiijiır. Ayrıca öinorgeye kc'mûs-
yjn iltifat 'Ci'ımıozse, Yüce Ileyctlınizc'e kabul bu-
yuru'lmazsa 124 ıneıii madde hakkında caıergcımi 
izah sadedinde tekrar sö'z alacağıım. Hüıaıctler 
'odorim. 

BAŞKAN — Sayın İlyas Kılıç. 

İLYAS KILIÇ (Samanın) — Sayın Barkan, 
ımıuhıtercm aıkıadaşilaırım, 124 ncü madde üzerim
de konulmama balamadan evvel, 'banunıların 
ç ikan cinasımda ci-IJmiJzıc 'reıhibeır 'cilan, >cnıa muha-
ıllif kanun ç ika: imaya ycCIkûmliız'ın bulunmadığı, 
Anayasanın 110 ncu 'maddeci Geneıilku'-aıay Baş-
kaniyl'c ilgili olan kıovnını cikuımak isterim: 

«Genelkurmay Barjkanı, Bakanlar Kurulunun 
tak'İilfi üzeuiıoe, Cumilmrhalkannıca ataınıır; gö
rev ve yol.fJJjcıu ıkoaurJİa düzenüıeniır. C'encukur-
ımay Balkanı, bu görev ve yo'jkillerindcm dola
yı Başbdkaına karşı ısorumıludur.» 

Şimdi arkadaşlarım, bu 'mcral'3, Kurucu Mec-
llis 'zabıtlarını tci'Jkiık ettiğiimiz zaman görürüz 
ki, uzun uzadüye 'O Mıcc!İıiaLje bulunan oayım üye-
ü'Cir tarafından. bütün dünya "mOll'eıtl'Cuiınln du-
rum'ları nazarı ûlliıbaıra allınardk, ıkcındi oırduımu-
'zun tarihsel golemclkleri 'nazara alınarak tartı
şılmış ve niıbayet 'bir 'banara ıbağHıanmıştııi". Şıiım-
di bu karar ıkarşzmızdaykca 'bu 'maddede öyOe 
çoGi'şilkliğıe düşüıyoıruz 'İdi, Gancükurmay Başkanı
nı imzan hiç hcoaba katımıyacaık şekilde madde-
de (hükümler vazediyoruz. Arkadaşlar, orduda 

•talim ve terbiyeyi biır .elden yDnctaıcık ve bu 
talim terbiyenin sofore hazırlığımı ıtamjn ctımdk 
ve seferde subayların, ordunun ne şakulde ve 
ne yolda, nasıl sevk ve cdane edileceğini Gonel-
kuımay Barjkanı tenzilim edcır. Miilllî Savunıma 
Balkanının vazifesi G'onıciilkui'may Bakkamının ih
tiyaçlarını barşulamalktır. İnsan cılıabijlûr, maıl-
zame o'labiliır, subay c^ab^ıir, a^bsubıay ol a'b:lCir. 
or •olablir bun'lar. Bunların iadelimi MJTJÎ Sa
vunma Baıkanllığı tamıictı edor, ımükjanını temin 
öder. Ama bu insıanın kullılaram'a yecüni, ıkullıan-
•ma şoklini her halde G>an'CLİku:ımay Balkanlığı 
tanaiım eder. Düzcmlonen taliımnaonteleırde ıbu se
kilide tanziım 'edüımıiş ve bu şcıkJLde baıkıne alın
mıştır ve böyledir. 

Şimdi hail böyle olunca heaııiiz ortada bir 
tcşıkilât kanunu da yclk. Bu vazifcılerıin Teşki
lât Kanununda ne şökJlde tamzâm eıd'leoeği de 
beıllıi değ'iıl, bizce belli d'eğil BJnaenaloyh bu 
Tıcjkiilât Kanunu ortada oıini'adığına göır>e as-
İmda bu ımaddonün burada görüşii'lnıcısi be'ncıe 
eıksûkbir. Gönül iaboi'dıi ki, T'elkJlâJt Kanunu daha 
evvel buraya gcllmıiş .briunsun, «bu TerikClâıt Ka
nunu buradan cılksın, ondan sonra bu konuşma
ların hiçbiri yapıümıadan bu madde buladan 
rahatça goçcun voya o kanuna uygun oılaralk 
çaksın. Yarın bu ımıadıdecJJn ıhülâfına .b.!/r Teşki
lât Kamunu buraya gelûrse veya Terjkilât Ka
nunu buna uydurulursa, kumaındanlarm ve 
kuvvobleııin durumu ne ölaealliltır?. 

Şt'ımdi bıcnoe b'iınaıda astsubaylar'Ia teğmcıh, 
'kcımJsyjınun d'eöl '̂tiJrgeoJnıde de za'nncdeı::ln as-
teğım'endcın haklamıyor; aa'aubaylar, asıboğımctn, 
tcymcın -illo albay, dâbll bu rü'ıbcdelki subay
ların cı'ıaınıımalıacı kuvvet kumandanlarımın teiK-
lifi ve Mılil'lî Savumma Balkaınıni'n '.iımzaa'yl'e. Ha
yır aıCıadaştlar, şu Anayasaya göre Mlidlî Sa
vunuma Balkanını tây'ın yaltıbi ycıktur. Millî 
Savunımıa B^lkaın'lığınm terikıilâıt ikanuınu c:ı:na-
dığına göre, Anayasa- Mahkemesi ıtanafrndan 
iptal cıdı'JjdüyJne gör-o buradaki ısubayların da, 
ponsjnc'lin de kullanıma yeuJni •G'cmo'lkuıımay ve 
kuvvetler kumandanları bildirdiğine göre, bunun 
kuvvcıt kıımıaındamiıaırınıın inhası ve Ge'ii'e'Jkur-
mav Balkanının liımzıaslyle tekevvün etmcsıi lâ
zımdır. 

NAZMİ ÖZOGUL (Edirne) — Plarcırahla-
rıını k'ım voreoak pöki?.. 

İLYAS KILIÇ (Devamla; — Bu işe geilin-
ce, o zaman Anayasayı değiştirilmek lâzımdır. 



M. Meclisi B : 112 2 . 6 . 1967 O : 1 

Çünfkü bugün 'birçcfk »tâyİnior aşağıdadır. Sos
yali adalet ve beJkcoc hnfJkmı vcumeîk gabi, 
'bir nevi «Sen n de gönlün olsun, senin de gön-
lün olsun» gibi bir tasnif yapılmış, tadadî ma-
ımahılyotıbe. Benice bütün aıhcıtteı'i GcncLkuıoıay 
Balkanı tc/Iolif otımolıidir, 'tcfeluf ondan gelmeli, 
imza s^lâfoiycıtılcri buna göre .tanzim edilırndi-
diır. Kuvvat kumandanı, ashsuöaydan aetjcğ-
me'ne ıkadar kuvvat Ikumandonı vonınciidir 
bunu... 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, müddetin beş da
kika- olduğunu arz .öderim. 

İLYAS KILIÇ (Devamla) — Sayın Baış-
koaı, bu maddeyi beş dakika ile bağlıyorum; 
arma ankada^/jarım tefedir edenler ki, burada 
Anayasa ile büyük çdliVlklilkicır İçeifisfindc bu
lunan bir maddonün .görüşülım'oı.ünde bej daıki-
fca ile bağlviım.aJk suretiyle müileıtvclkilin.in fikic
ilerini açılkça s^ylıcm'CöJne mâna olmıyacak ş/cJkil-
de tedbir almamız 'iktiza eder. Burada sizin 
büyük bir anlayışla, ber zaınuan gösterdiğiniz 
sabır ve tahammül ile biraz tolerans gcDlerımc-
niz lâzımdır. 

BAŞKAN — B cinim sabır ve tahammülümü 
licabottirir bir durum değildir, Heyoji Âlinin 
kanarı vardır. Bu tedvir ohmıcık ietereraiz ldt-
fon bir önerge verirsiniz, öneogenizi oylarım, 
ıkabıul edilirse iotcdiğılniz kadar 'konuşunsunuz. 
Benim s-abrumın bu busucıta t i r dahili y^fe-
ıtur. 

İLYAS KILIÇ (Devamla) — Pcıki Sayın 
Balkanım, oylayın, bon kcararmak işitiyorum, 
ankadaşilarım. belki müsaade öderler, siz reye; 
vaz'ed'in. 

BAŞKAN — Uımumi bir önorgc verdiğiniz 
ıtakdirde oylarını bcın ancak. 

İLYAS KILIÇ (Devamla) — Peki Sayın 
Başkan. 

Keza general ve amirailierân atanmasında 
yine kuvvot komutanilıarı ve Gencıllkunmay Baş
kanınca bunların tâyinleri tekevvün e tınck lâ
zım. Gcınelkurımay Balkanı için zatça birinci 
fıkrada hülküm vardır. Kuvvcıt kumaında'nlan 
ve Genelkurmay İkinci Başkanı, general ve ami
rallerin atanmaları ' içilin G'eneelfkuranay Balka
nının lüzum gösıtenımıesii üzerine M'iilî Savunma 
Bakanınca atanması, bonoe yllme Millî Savıi'n-
ıma Balkanı - üzülerek söylüyoraıım ki - Anaya
sa tanz'im edilirken oltadan çıkarıldığına göre, 

Genelkurmay Başkanının teklifi ve Başbakanın 
onayı voya Bakanlar Kurulunun 'onayıyla çık
malıdır, tâyinler. 

Sonra (c) fıkrasına gelilınce; son bendde 
izah var. Aıikadaşlar, o kadar acaip bir du
rum var ki burada, falanca vazifesini yapaıaız-
sa falanca onu yazı ile şükâycıt odor. Bence seci 
fıkranın tamamen buradan tayyedilmesi lâzım
dır. Falanca vazifesini yapacakıtor, yapmak 
mocbui'iyotindodir. Şimdiye 'kadar böyle bir 
dksaklJk ölmamış/tır ve böyle bir iht'ilâf oııta-
ya gelmemiştir bu tâyin mevzuunda. Blnamail-
eyh son fıkramın da burodaın tayyodilmıcci lâ-
zımg'Ciiir. Aksi halde, Goncilkuımay Bajkanı 
'kendisi ilo hükulkî hiçbir ımünao^bcti bukrnmı-
yan M-iftlî Savunma Bdkam'nı fallan şeyi yap-
ımıyorsunuz diye şikâyet edecek yazı ile. Kime? 
Barbakana şikâyet edecek yazı ile. 

BAŞKAN — Sayım Kılıç, ilki ddklra da geç
miş bulunuyor müddetimizde. Lütfedin bağla
yın. Eğer tekrar söz istoraenıiz yine vereyim. 

İLYAS KILIÇ (Devamla) — BcCd Sayın 
Başkanım. 

Binacınaıloyh sem fıkranın da buradan çıkar
tılması ve bu tcikıliıflcu'in G'emıc'lfeurmay Başka
nınca yapılması, Başbakanca ve kuvvcıt kumaa-
danlarınca onaylanması, Anayasaya göre Ge-
no'kurmay üzıe.inde bağılanttıısı bulurj-nıyaın 
Millî Savunma Balkanının da bu sekilide vazi
fesi ve salâhiyatıloni tanzim odilmeilidir. Bu, iıle-
i'ide d:aha büylJk ihıtiltiıtiVvCa sebebiyet vonebi-
lir. Hele son fıkra tamamen tayyedilmeli 
ki biıibiul'oi'ini yazı ile çllkâyet durumuna sjka-
cak havayı yaratmamak lâzımdır. Saygılarım
la. 

BAŞKAN — Sayın Ferda Güîey, C. H. P. 
Grupu adına. 

C. H. P. GHUPU ADINA FERDA GÜLEY 
(Ordu) — MuhÎJor'Cim a.ikada:Har, subay ve ast
subayların atanmalarını tanzim odan bu madde 
lizolünde bâzı arfeadaşılarımız Anayasanın 110 
ncu maddesine aykırı olduğu için Anayasa Ko-
mıisyo'nuna havalo^ini tcımöündıeın, esasından de
ğiş tirilım'esini 'tcikılif otıttiler. Bunun üz'ccirne C. H. 
P. M'eclis Grupu adına ımâruzaıtıta bulunımak 
üz'ore huzurunuza geldim. 

Tasarının tümü üzerinde ilk müzakereler açıl
dığı zaman grup adına yapmış olduğum konuşma
da Millî Savunma Bakanlığının Teşkilât, görev 
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ve yetki Kanununun Adalet Partisi Grupu adı
na Anayasa Mahkemesine yapılan müracaat üze
rine birinci, ikinci maddelerinin iptal edildiğini, 
üçüncü maddesinin zaten Anayasaya sarih mu-
gayereti muvacehesinde kendiliğinden münfesih 
vaziyette olduğunu, sadece bu teşkilât ve yetki 
kanununun kuvvet komutanlıklarına ilişkin dör
düncü maddesinin yürürlük maddesinin, bâzı 
kanunları kaldıran maddelerinin hayatta bulun
duğunu arz etmiştim. Demiştim ki, bu kanun ta
sarısının sonraki maddelerinin müzakeresine sı
ra geldiği zaman bugün içinde bulunduğumuz 
durumun rahatsızlıkları hem Millî Savunma 
Bakanlığına, hem de Genelkurmay Başkanlığına 
getirmiş olduğu rahatsızlıklar bu kanunun mad
delerinde görülecektir. Bu kanunun temelinde 
bu zaaf yatmaktadır. İleride bu maddeler gele
cektir, demiştim, işte o maddelerden birisi ola
rak sayılıyor ki, arkadaşlarımız bu suretle mü
talâa beyanında bulunmaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, C.H.P. Meclis Grupu 
olarak Komisyonca getirilen değiştirgeyi Anaya
sanın metnine de, ruhuna da uygun bulmaktayız. 
Geçen dönemde Cumhuriyet Senatosunda ya
pılmış olan değişiklik, bilhassa (d) bendinde 
yapılmış olan değişiklik, o değişikliktir ki, Ana
yasanın metnine ve ruhuna uygun değildir. 
Konvsyon bu madde ile Anayasanın 110 ncu 
maddesinin şümulü içerisinde ve hakikaten her 
bakımdan, her harekette 110 ncu maddenin na
sıl anlaşılması lâzımsreldiğini bilhassa son fık
rada getirdiği hükümle tasarı ve değiştirge ile 
güzel anlatmaktadır. Eğer general ve amirallerin, 
diyor ki : «Yukardaki fc) bend'nin uygulamasın
da, M'llı Savunma Bakanı inha işlemini yapma
dığı takdirde, Genelkurmay Başkanı, Cumhur
başkanına gereken teklifi yapmasını Başbakan
dan yazı ile isfivnb'l'r; bu yazının bir örneği de 
avm zamanda Mîllî Savunma Bakrn-na gönderi
lir. Başbakan kararını yazıyla Millî Savulma 
Bakanına ve Genelkurmay Başkanına bildirir. 
Barbakanın bu kararına uyulması zorunludur.» 
î^o Anayasanın 110 ncu maddesi buna benzer 
bütün tasarrufları da ancak bövle anlaşılabilir. 
Başka türlü anlaşılması, demokratik parlöman-
ter sistem, bu sistemin kuralları, bu Anavasanın 
bizzat icra organına getirmiş olduğu yetkiler, gö
revler, sorumluluklar muvacehesinde başka tür
lü tefsiri mümkün dep-'ldir, olamaz. Anavasa 
110 ncü maddesinde filhakika Başbakana karşı 

Genelkurmay Başkanını sorumlu tutmuştur. 
Fakat Genelkurmay Başkanı, Bakanlar Kuru
lunun teklifi üzerine Devlet Başkanınca seçil
mektedir ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinin savaşa 
hazırlanmasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne karşı Bakanlar Kurulu sorumludur. Bakanlar 
Kurulunun bir uzvu olan Millî Savunma Bakanı 
bu sorumluluğun Bakanlar Kurulundaki karşılığı
dır, tam karşılığıdır. Bakanlar Kurulu içerisinde 
bulunan Millî Savunma Bakanını yalnız sayın 
bir arkadaşımın ifade ettikleri gibi Ordunun Ge
nelkurmayca gösterlılen ihtiyaıçlarmı tedarik 
eden, temin eden, iaşe, ibate müdürlüğü gibi 
saymak mümkün değildir. 

ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Anayasanın 
110 ncu maddesi de böyle değildir. Kurucu Mec
liste bulunmuş ve bu maddenin tedvini sırasında 
uzun uzun münakaşalara iştirak etmiş naçiz bir 
arkadaşınız olarak yetkiyle, belki savunmaya ifa
dem, gücüm tam maddenin muhtaoolduğu ölçüde 
olmıyabilir, bu benim yeterliğimle ilgili bir mese
ledir. B'r hukukçu arkadaşım bu meseleyi daha 
ivi savunabilir. Fakat yetkiyle FÖvlüyr-rum, salâ
hiyetle sövlüyorum ki, bu madde Kurucu Meclis
ten çıkarken hiç bir zaman GeneLkıurnıay Başka
nının Millî Savunma Bakanına, Başbrfrana karşı 
^o^umlu o^as ı unsurunu getirirken Irç b ;r 7aman 
GeroeL'kurmay Başkanı sanlki icranın içinde bir 
UTiıvmuş gibi sayılmamıştır, saymak mümkün de
ğildir. 

BAŞKAN —Sayın Güley vaklt'niz bitmiştir. 

C. H. P. Grupu adına Ferda Gi^ev (Devam
la) — Bu önemli mesel evi beş dakikava sığdır
maca imkân yok Savm Başkanım. Eğer zamanım 
bitti ise huzurunuzdan saygı ile ayrılırım. 

BAŞKAN — Lfıtfen bir önerge lütfedin, bu 
madde için bu tahdidi kaldırın. 

C. H. P. GRUPU ADINA FERDA GÜLEY 
(Devamla,) — Bu madde için ve önümüzdeki di
ğer maddeler için de, bâzı maddeler vardır ki, en-
f ektedir vevahut... 

BAŞKAN Bes dakika müddet tahdidi varken 
ben bunu kendiliğimden temdit edemem, («Beş 
dakikayı» kaldıralım sesleri) 

C.H.P. GRUPU ADINA FERDA GÜLEY 
(Devamla) — Arkadaşlarım tasvibederlerse ko
nuşacağım. 
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COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Şifahen beş 
dakikanın kaldırılması teklifim kabul edebilirsi
niz Sayın Başkan, şifahi teklifi lütfen kabul edi
niz. 

BAŞKAN — Sayın Kırca'dan beş dakikanın 
kaldırılması için önerge göndermesini rica ede
rim. 

OSMAN ŞAHÎNOĞLU (Samsun) — Beş da
kikanın kaldırılmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Şifahen teklif mi ediyorsunuz 
efendim?.. Peki. 

Bu maddeye münhasır olmak üzere 5 dakika
lık müddetin kaldırılmasını... («10 dakika olsun» 
sesleri) 10 dakika olmasını teklif ediyorlar. Oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Onar dakika olarak kabul edilmiştir. 

OSMAN ZEKÎ YÜKSEL (Antalya) — Bi
zim hakkımız da baki değil mi Başkanım? 

BAŞKAN — Bir şeyin kabulünün makable şâ
mil oknıyacağını Sayın Osman Bey takdir buyu
rurlar efendim. 

C.H.P. GRUPU ADINA FERDA GÜLEY 
(Devamla) — Teşekkür ederim arkadaşlar. 

1 nci 2 nci maddelerinin Anayasa Mahkeme
since iptal edilmiş olan Millî Savunma Bakanlığı 
Teşkilât Kanununun içinde Genelkurmay Baş
kanlığı bir bolüm olarak: bulunuyordu. Millî, 
Savunma Bakanlığı şu şu hizmetlerini müsteşar
lığı vasıtasiyle, ordunun eğitimi, yetiştirilmesi 
hizmetlerini de Genelkurmay Başkanlığı vasıta
siyle yürütür deniliyordu. Bu maddeler iptal 
edildiğine göre, gerçekten Millî Savunma Ba
kanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı ve 110 ncu 
madde gereğince çıkarılması gerekli kanun da 
şimdiye kadar çıkarılmadığı için fiilî bir du
rum vardır. Bu fiilî durum her iki müesseseye 
sonsuz ıstıraplara mal olmaktadır . Hükümetin 
biran evvel Millî Savunmanın teşkilât kanunu
nu ve. Genelkurmay Başkanlığının 110 nen 
madde gereğince mutlaka çıkması bir Anayasa 
emri olan yetki ve görev kanununu biran evvel 
getirmesi ve bu münakaşaların, bu meselelerin 

o konunun görüşülmesi sırasında, halledilmesi. 
ancak ona sığabilir, öyle bir kanun tasarısı 
üzerindeki münakaşalara sığdırılabilir, böyle 
bir madde üzerinde 10 dakika içerisinde bunlar 
görüşülemez. 

Muhterem arkadaşlarım, Komisyon getirdiği 
tasarıda bir sonuncu fikra getiriyor, diyor ki, 

«(b) bendinin uygulanmasında Kuvvet Komutan-
lıklannca Genelkurmay Başkanlığının mütalâa
sı alınır.» Bakınız, geçen dönemde Senatoda bu 
(b) bendi nasıl çıkarılmış? «General ve amiral
lerin atanmaları, Kuvvet Komutanlıklarının lü
zum göstermesi ve Genelkurmay Başkanının tas
vibi üzerine Millî Savunma Bakanının inhası ve 
Başbakanın teklifi ile Cumhurbaşkanının onay-
lıyacağı kararname ile...» Şimdi icranın dışında 
bir uzuv, icra ile nihayetlenecek bir tasarruf için, 
Meclise kanun teklifi yapma meselesinde, bir 
atanma meselesinde yetki olarak icrada toplıyan 
bir tasarrufta Genelkurmay Başkanının tasvibi 
üzerine denince, tasvibetmediği takdirde bu atan
manın yapılması gayrimümkün olur. Peki Bü
yük Millet Meclisine karşı, Türk Silâhlı Kuvvetle
rinin hazırlanmasından, savaşa hazırlanmasından 
kül halinde sorumlu olan icra böyle bir atamayı 
fiilen yapamaz... Bunun demokratik parlömanter 
sistemle, Anayasa sistemi ile uygunluğu iddia 
edilemez. Diyor ki önergenin son fıkrasında, Ko
misyon : Kuvvet Komutanlıkları Genelkurmay 
Başkanının mütalâasını alarak Millî Savunma Ba
kanına bunu bildirirler. İşte demokratik olan 
budur, bu tarzdır. Metinde bu fıkra yok. Metin
de eksik olan bu fıkrayı, bu hususu Komisyon 
değiştirgesinde getirmiştir. C.H.P. Meclis Gra
mı olarak 110 ncu maddeyi işte bu metindeki 
nrosedür içerisinde anlamak gerektiği inancında 
olduğumuzu bir defa daha beyan ediyorum. 

«(c) bendinin uygulanmasında, Millî Savun
ma Bakanı inha işlemini yapmadığı takdirde, 
Genelkurmay Başkanı, Cumhurbaşkanına gere
ken teklifi yapmasını Başbakandan yazı ile isti-
yebilir.» 110 ncu madde Başbakana karşı sorum
lu olduğu için Başbakandan bunu böyle bir halin 
vukuunda istiyebilir. «Bu yazının bir örneği de 
aynı zamanda Millî Savunma Bakanına gönderi
lir.» Millî Savunma Bakanı da o husus Başba
kana re'sen Genelkurmay Başkanının başvurdu
ğunu bilmesi hakkıdır ve vazifesidir. Onun için 
bildirir. Başbakan kararını yazı ile Millî Savun
ma Bakanına ve Genelkurmay Başkanına bildi
rir. Başbakanın bu kararma uyulması zorunlu
dur.» 

Muhterem arkadaşlarım, 1.10 ncu madde üze
rinde bir cilt teşkil edecek kadar etütler yapıl
mıştır, Anayasa profesörleri . tarafından maka
leler yazılmıştır. Işık tutucu demokratik parlö-
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manter sistemde bunun nasıl anlaşılması lâzım-
geldiği yolunda çok ciddî çabalar sarf edilmiş
tir. Buna rağmen Anayasa Mahkemesi bir ekse
riyet fazlasıyla 110 neu maddeyi bir istikamette 
anlamış ve Ali Naili Erdem arkadaşımızın imza-
siyle A. P. Grupu adına yapılan müracaatı de
ğerlendirerek, Millî Savunma Bakanlığı Teşkilât 
Kanununun bir ve ikinci maddesini iptal etmiş 
ve üçüncü madde de kendiliğinden kalkmıştır. 
Bugünkü durum, Anayasanın emretmiş olduğu 
kamın çıkmadığı için, mevcut kanun da Anaya
sa Mahkemesince iptal edildiği için fiilî durum 
bu. Komisyonu evvelâ metni demokratik bir şe
kilde hazırlamıştır. Ancak böyle olabilir. Bir ek
siği vardır, kuvvet kumandanlıkları Millî Sa
vunma Bakanlığına bildirir tarzında idi, o boşluğu 
doldurarak değişiklik önergesinde diyor ki, «Ge
nelkurmay Başkanının mütalâası alınarak..» Mü
talâası alınmak suretiyle bildirir. «General ve ami
rallerin atanmaları, kuvvet kumandanlarının lü
zum göstermesi üzerine, Millî Savunma Bakanının 
inlhası ve Başbakanın teklifi ile Cumhurbaşkanının 

onaylıyacağı kararname ile.» İşte buradaki boş
luğu son fıkra ile getirdiği yenilikle Komisyon 
doldurmaktadır ve Genelkurmay Başkanının mü
talâasını aldıktan sonra bu işlemin yapılabileceği 
unsuru getirilmiş olmaktadır. Dolayısiyle bu me
tin üzerindeki değiştirge, eksikliği de tamamla
mış olanalk kabule salilh, sağlam bir metim haline 
gelmiştir. C. H. P. Meclis Grupu olarak bu öner
geye müspet oy kullanacağımızı ve maddenin bn 
şekilde kabulünü rica etmekte olduğumuzu jay-
ıgı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Coşkun Kırca, buyuru
nuz, 

NEVZAT ŞENER (Amasya) — Sayın Baş
kan, usul hakkında bir hususu yerimden izah et
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, usul hakkında ise bu
yurunuz buradan söyleyin. 

NEVZAT ŞENER (Amasya) — Mümkünse 
buradan ısöyliyeyim. 

BAŞKAN — İşitmemiz mümkün olmaz, lüt
fen kürsüye buyurun. 

NEVZAT ŞENER (Amasya) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; grup adına yapılan 
konuşmaların bir hususiyeti vardır. Daima grup 

adına yapılan konuşmalar milletvekillerine tekad-
düm eder. Şimdi burada ben bir çelişiklik gör
müş bulunuyorum. Bu da şu, biraz evvel C. H. P. 
adına yapılan konuşmada Çataloğlu arkadaşımız 
maddenin Anayasanın 110 ncu maddesine tama
men aykırı olduğunu, Anayasa Komisyonuna 
sevk edilerek oranın mütalâasının alınmasını 
istediler. Bilâhara gene C. H. P. adına yapılan 
konuşmada Sayın Güley Anayasaya aykırı bir 
durum olmadığını, Komisyon tarafından yapı
lan teklifin aynen kabulünde zaruret olduğunu 
ifade ettiler. Şimdi Sayın Başkandan bilhassa 
şunu istirham ediyorum: Grup adına yapılan ko
nuşmalarda grup idarecilerinin, yetkililerinin 
nazarı itibara alınarak tetkik edilmesini teklif et
mek istiyorum. Aynı grup adına yapılan konuş
malar birbirinin zıddı oluyor. Yani bunu grup 
disiplinsizliğine mi verelim, bunu yoksa, Başka
nın dikkatsizliğine mi verelim? Yoksa, grup ida
recilerinin lâkaydilerine mi verelim? 

Bunları bilhassa arz etmek istedim, saygılar 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşımızın mütalâası 
doğrudur. Ama, grup adma söz istiyen bir arka
daşımızın yetkisi olmadan grup adına söz isti-
vpceiH bizim hielbir zaman aklımııza gelmediğinden 
bizce hielbir zaman için refüze edilemez. Grup 
^dına dedikten sonra biz bir milletvekili arkada
şımızın sözünün aksi olacağını da hiçbir za
man kabul edemeviz. Ama, grup yetkililerinden 
o^velce bel »e itora.z edenler daha evvelden bunu 
isnat etmiş olurlar. O itibarla bizim Başkan ola
rak grup adma dedikten sonra bunu refüze et
memize imkân yoktur. Ama, bevanları arasında 
çelişme olurmuş, onu kendi erruoları düşünsün, 
bu bize düşmez. (Orta sıralardan «grup adına 
ben de konuşacağım» sesleri) 

'Grup adma konuşmalar bitti, efendim. Zatı-
âlinizin sırası gelirse size de veririm. 

ıSöz sırası Savın Kırca'nm, buyurun. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 

arkadasüarmm, Yüce Heyetiniz, yalnıız Anayasa
nın değil, Anayaısnm tıeımel prensipl erinden bi
ri olan 'deimıokratilk rejimin esaslariyle ilgili bir 
maddeyi 'mıüzakeırıe ötmekteldir. Deımıotoratik re« 
İimin temel esası, devletim zor kul'lanıan bütün 
kuvveti eninin Ikesin olarak siyasi isoiTumluluk 
taşıyan ımaJkaımlara bağlı ©İmasını gerekıtirâır. 
Bunun dışında demofkratdk rejimi mütalâa dt-. 
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meye imkân yoktur. Hattâ bunun dışında muh
terem 'arkadaşlarım, demokratik olmayan bir 
devlet nfeaımmı dalhi düşünmeye imkân yok
tur. Demokratik olmıyan devlet nizamlarında 
dahi eğer orada 'bir devlet -varsa ve -orada de
vamlı ihtilâl projesi hüküm slürmüyorea, orada 
da devleltin zor kullanan unsurları siyasi so
rumluluk taşıyan ımakamlara bağlıdır. Bu, Su-
uldi Arabistan'da da böyledir. Ama, 'bir demok
ratik rejimde evleviyetle bunun 'böyle olması 
iktiza eder. 

Binaenaleyh, bizi bu konuda ilgilendirecek 
olan esas işte bu 'esastır. Anayasamızın 110 ncu 
malddesi de bun/dan fariklı esaslar getirmiş 'de
ğildir. Yalnız Millî Savunma Bakanlığı var 
mıdır, yoik üiudur? Millî Savunma Bakanı ile 
Genelkurmay Başkanlığının ımünasrebetleri ne
lerdir? Başbakan acaba savunma işlerinin yü
rütülmesinde ne şekilde sıorumluduT ve (bu ba
kımdan Genelkurmay Başkanı, Millî Savunıma 
Bakanı ve Başbakan üçlüsü arasındaki müna
sebetler ne yoldadır? Bu sualleri cevaplandırır
ken, bize halkım olması .gereken temel prensip 
de işte biraz evvel ara ettiğim demokratik re
jimde devletin zor kullanıma yetkisine sahip 
kuvvetlerin •ezcümle silâhlı kuvvetlerin mıesul 
siyasi makama kayıtsız şartsız bağlılığı prensi
bine hürmet edilmesidir. Açıkça söylemek zo
rundayım, bu bakımdan Anayasanın 132 nci 
maddesinin ihlâl edildiğine ikaani değilim. Çün
kü kesinleşmiş bir hülküm karşısındayız. Ana
yasa Mahkemesinin, Sayın Adalet Partisi Gru-
punun müracaatı üzerine verdiği iptal kararın
da bu bakımından bâzı eksiklikler görmıeklte-
yim. Gördüğüm eksiklikler şu; Millî Savunma 
Bakanı kimdir? 'Türkiye'nin henüz demokratik 
«rejime gedmeden Millî Mücadeleden demokra
t ik rejime gelinceye kadar devam iettiği ve o 
andan itibaren bittiğini kabul etmek durumun
da olduğumuz bir safihası varıdır. İhtilâl vetire
sinin devamı sırasında biraz evvel bahsettiğim 
demokratik prensibin yerleşmesi için adım 
laldım çalışırken geçirilmiş olan safihalarda bir 
zamanlar cari «olan bir teoriye göre, tekrar eıde-
,yim, Millî Savunma Bakanı Silâhlı Kuvvetle'-
rin bir nevi vekil harcıdır. Yiyeceğini, içeceği-
ni, giyeceğini, malzemesini temin eder. Ondan 
sonrasına karışmaz. Bu doğrudan 'doğruya 
'Türk Devletnin dayandığı idari ve hukukî 
prensiplere aykırı bir (görüştür. Millî Savunma 

Bakanı nedir? İ ta âmiridir. Millî Savunma Ba
kanı ita âmiri olarak sadece yiyecek, giyecek, 
teçhizat temin etmiyor, Silâhlı Kuvvetlerin ha
reket etmesini de temin ediyor, eğitim görme
sini de temin ediyor. Düşman karşısında harb 
etmesini de temin ediyor. 

İdare hukuku prensiplerinin işlemesi ba
kımımdan Devletin malî vasıtaları ile insan va
sıtaları birbirinden ayrılamaz ve bizim bütün' 
idare hukukumuz Anayasamızın temel prensiple
rine dayanarak şunu söyler ; Birinci derecede ita 
âmiri Bakandır. Neden? Çünkü balkan teşrii 
organa karşı sorumludur. Şu halde bir ita âmi
ri bulunacaktır, kim olacaktır bu ita âmiri Mil
lî Savunma işleri bakımından, Silâhlı Kuvvet
ler bakımından? Birisi olacak elbette. Başba
kanlık mı, Millî Savunma Bakanı mı? Anaya
samızın 105 nci maddesini okursak bunun Baş
bakan olamıyacağı açıkça anlaşılır. Anayasanın 
105 nci malddesi Başbakana belli bir görev ver
miştir. «fBşbakan Bakanlar Kurulunun Başkanı 
olarak, Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar 
ve Hükümetin ge\nıel siyasetinin yürütülmesini 
göizetir. Bakanlar Kurulu bu siyasetin yürütül
mesinde birlikte sorumludur.» 

Bu böyle değil, ya nedir ? Genelkurmay Baş
kanlığı tıpkı bir daire gibi Başbakana da bağ
lıdır." Bunu kabul etmeye imkân yoktur. Bunu 
Devlet Plânlama Teşkilâtı içim kabul edebilir
siniz,. İstatistik Enstitüsü için kabul «edebilir
siniz; çünkü bunlar doğrudan doğruya Başba
kanın «icra ettiği bu koordinasyon görevinin 
yerine getirıilmeısi için zaruri icra vasıtalarıdır. 
Ama koskoca Silâhlı Kuvvetleri böyle kabul 
edemezsiniz. Nihayet hukuk kaideleri sevk edi
lirken pratik icaplar gözden uzak tutulamaz 
muhterem arkadaşlar. Demokratik memleket
lerde siyasi sorumluluğu haiz olanlar, yani 
'milletin temsilcileri karşısında sorumlu olan
ların Silâhlı Kuvvetıler içindeki eylem ve iş-
lemileri yakından takib edebilmeleri için her 
kuvvetin başına ayrıca balkana bağlı olmak 
üzere, bakan yardımcıları usulü, çok demokra
tik bulurum bu usulü, ihdas edilir durulurken, 
Başbakan'ın bütün devleti idare etmek vazife
siyle meşgulken Silâhlı Kuvvetlerin 'eylem ve 
işlemlerinin bütün teferruatına eğileımiyeıeeğn! 
ve bu sebepten dolayı Anayasa Mahkemesinin' 
bu kararında yer alan bu nazariye kabul edi
lecek olunsa, aslında Başbakanın milletin tem-
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sakileri neızdmıde 90111111111 kimse olanak Silıâlh-
lı Kuvvetlerini eylem vie işlemlerini tafciptlen! 
âciz kalacağı ajşüklândar. tşlte bu sefberpitietti dola-
yıldır ki, Millî Savunima Bakanına lüzum var
ıdır. Anayasa Mahkemesi lütfetsin, bizi hilei 
şenjyeye zıonlajmasın. Millî Savunma Bakanını 
kaldırdı, ne yapanım? Mevcut kanuni 'hıülküm-
lere dayanarak bir devlet bakanlığı ihdas ede
rim. Yardımcı yaparım, onunla meşgul ettiri
rim bu işleri. Buınlara lüzum yoktur ve Ana
yasa da zaten bunu! söylemek istememiştir. 
Anayasa Başbakanla karisi Gienıelıkurmay Baş
kanı siorumludur, dertken Dünyanın hiç bir ye
rinde mevcudıoknıyan bir söstıemi Türkiye'ye 
getirmeyi düşünmemiştir. Dünıyanm hiç bir ye
rinde movcndolmıadığmı söylerken, Kurueü 
Meclis huzurunda yaptığım bir müdahalenin ge
rekçelerini hatırliyarak, o zaman yaptığım in-
celemelıenimd hâtırlıyarlak konuşuyorum. Baş
bakana demokratik memleketlerde, /bunun için 
Amerika'yı da misal almaya lüzum yok, çün
kü Amerika'da prezidansiye siisltemi var,' me
selâ ingiltere'de, meselâ Fransa'da Genelkur
may Başkanı bir takım teklifleıide bulunabilir, 
ama Millî Savunma Bakanını aşarak, atlıya-
rak değil, Genelkurmay Balkanları elbette ki 
gördükleri vazifenin azameti ve bütün millet 
hayatını kapsaması bakımından Başbakana 
karşı sorumludurlar, ama bir Anayasa hük
münde veya bir kanun hükmümde bir maJka-
'mıın, bir diğer makama karşı- sorumlu olduğu
nu söylemek, onun -bir başka maikama kanşı 
sorumlu O'lımıyacağını iddia etmek mânasına 
gelmez. Anayasada da ancak Başbakana kar
şı soruımikıldur, sadece Başbakana karışı sorum
ludur, 'diye de bir hüküm mevcut değildir. 
Anayasamıza konulan bu hüküm, bir zaman
lar takdir edilmiştir, Kurucu Mecliste Başba
kanların kâfi derecede Genelkurmay Başkan
lığının işleri ile meşgul olmadığı düşünülmüş, 
kabul edilmiş, farzeıdilmiş ve bu «raıeşıgul ol
ma» yükünü ona yüklenmek istendiği için 
konmuştur; yoksa Millî Savunanla Bakanlığını 
kaldıralım, diye konmamıştır. Konamazdı. 
Konsaydı ondan sonra birtakım hakikaten mâ
nâsız bir netice ile uğraşıyoruz. Başbakanın inti
habı olmaması gibi mümkün değil bu kadar işle
ri arasında. Asıl işte o zaman devlet içinde dev
let doğar, binaenaleyh Başbakanın bu konuda el
bette ki bir yardımcısı olacaktır her işite ol

duğu gibi, o da Mıillî Savunma Bakanıdır. Si
vil idare prensibini bunun dışında pratik mü
lâhazalar bakımından izah etmefcHğiımize im
kân yoktur. Bu bakımdan mütalâa edildiği za
man önümiülzldcki madde umumi yapısı bakı
mından biraz evvel arz ettiğim prensiplerle uy
gun düşer, 

Genelkurmay Başkanınım Millî Savunima 
Balkanı ile ihtilâf haline düşimesi, olabilir. Bü 
takdirde bu malddede yeralan sıon fıkra İngil
tere ve Fransa'da yer alan hükümlerden fark
sızdır. Orada da Genelkurmay Başkanı göre
vinin ehemmiyeti dolayısiyle kendisine diğer 
dairelerin idari başkanlarından farklı bir yet
kiye sahip kılınarak, yani Dışişleri Bakanlığı 
gienel sekreterinin veya İçişleri Bakanlığı Müs
teşarının sahiboılmaldığı bir yetkiye sahip kılı
narak, Millî Savunima Bakanı üstünde Başba
kana müracaat etme imkânına sahip kılınmış
tır. Başbakan orada karar vierir ve bu karar 
kesin bir karardır. Ama bu kararın mahiyeti 
Genelkurmay Başkanına Millî Savunma Baka
nının üstünde de yer vermez. Sadece teknik 
görüş ile siyasi görüş arasındaki farkı, siyasi 
görüşün en yüksek mertebesinde bulunan ma
kamın halletmesi mânasını taşır. Bu fıkra ta-
mamijyle yerindedir. Bu bakımdan komisyonu 
tebrik etmek lâzımdır. 

Yalnız bizim bu metin üzerinde tâli sayıla
bilecek bâzı tenkidlerimiz vardır, o da şudur : 
Komisyonun sıon metni üzerinde konuşuyo1-
rum. Komisyonun son metninde deniliyor ki 
(ıb) bendinin uygulanmasında Kuvvet Komu-
ıtanlıMaraıca Genelkurmay Başkanlığının mü
talâası alınır.' 

Şimdi bir ast makamın bir üst makamın 
mütalâasını alması diye binşey bizim idare 
hukuku prenesiplerimizde yoktur. Bu, man
tığa da aykırıdır. Kim, ikimin üstü? Genelkur
may Başkanı Kuvvet komutanının üstü. Millî 
Savunma Bakanına inhayı kim yapacak? Kuv
vet komutanı. Yaparken Genelkurmay Baş
kanının mütalâasını alacak. Böyle bir şey ol
maz' arkadaşlar. Çünkü kuvvet komutanı, Ge
nelkurmay Başkanının mafevki değil, astıdır. 
Binaenaleyh bu inhayı Millî Savunma Baka
nına Genelkurmay Başkanı yapmalıdır; ama 
Kuvvet komutanlanndan gelecek teklif üzeri
ne. Aynı neticeye varmış olursunuz. Kuvvet ko-
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unutanının ve Genelkurmay Başkanının bu ko
nuda söz hakkı olmasını istiyor muyuz? İsti
yoruz. Daha evvel yazlıdığı gibi doğrudan doğ
ruya Kuvvet komutanı Millî Savunma Baka
nına müracaat edecek. Bunu Anayasamızın 
110 ncu maddesi bakımından kabule imkân yok. 
Sayın İrfan Solmazer arkadaşımız grupu-
muz adına bu noktayı söylemek istedi. O da şu : 
Silâhlı Kuvvetlerin komutanı Genelkurmay 
Başkanıdır diyor. Sorumlu olan bu. Sorumlu 
olan bu olduğuna göre kuvvet komutam şu 
generali veya bu amirali tâyin edecek, ama 
bunu yaparken Genelkurmay Başkanının ha
beri olmıyacak. Fakat bütün Silâhlı Kuvvetle
rin harekâtından, eylem ve işlemlerinden Ge
nelkurmay Başkanı sorumlu olacak. Bunu so
rumluluk prensibiyle bağdaştırmaya imkân 
yok. Kumanda zincirinin devamlılığı prensi
biyle de bağdaştırmaya imkân yok. Eğer 
Genelkurmay Başkanı Silâhlı Kuvvetlerin ko
mutanı ise, Kuvvet komutanları Genelkur
may Başkanından geçmeden Millî Savunma Ba-
kaniyle resmî temasta bulunamazlar. Temasta 
bulunamazlar mânasına gelmez. Ama resmî 
(işlemlerini Genelkurmay Başkanından geçirme
den yapamazlar, mânasına gelir, eğer Genel
kurmay Başkanı onların komutanı ise. Şimdi 
böyle olunca, biz ne yapıyoruz, komisyonun 
metninde şöyle yapıyoruz : Yine Kuvvet komu
tanlığı Millî Savunma Bakanlığına müracaat 
ediyor. Ama Genelkurmay Başkanının mütalâa
sını alıyor. Bir makam ast bir makamın müta
lâasını alır, üst makamın mütalâası alınmaz. 
Hele mütalâa alınmaktan, Türkçede anlaşılan 
şey, istişari mütalâadır. Bu ne iştir ki, bir Kuv
vet komutanı Genelkurmay Başkanının müta
lâasını alacak, ondan sonra o mütlaâaya uy
gun olmıyan bir teklifle dahi, bu ibareye göre, 
Türkçede umumiyetle anlaşılan mânaya göre, 
Millî Savunma Bakanına teklifte bulunabile
cektir. Bunu da 110 ncu madde ile bağdaştır
maya imkân yoktur. 

Şimdi, neticede, İrfan Solmazer arkadaşı
mızın grupumuz adına izah ettiği takrirle 
sayın komisyonun maksadı arasında bir fark
lılık da yoktur. Sadece Solmazer'in takriri 
meseleyi, kumanda zinciri bakımından, doğru 
bir yöne sevk etmiş. Ne diyor? Genelkurmay 
Başkanının bu işte sözü olması lâzım. Güzel. 
Bunu komisyon da kabul ediyor. Şükranla kar

şılarız. Ama bu sözünü ne zaman kullanmalı
dır. Genelkurmay Başkanı? Komuta zincirinin 
icapları içersinde. Şu halde doğrusu nedir? 
Kuvvet komutanı teklifte bulunur Genelkur
may Başkanına, Millî Savunma Bakanına, Ge
nelkurmay Başkanı inha eder. Doğrusu bu
dur. Aksi halde, zannederim ki, aslında mak
sat bakımından muhterem komisyonla muta
bık bulunmamıza rağmen şimdi monte ilâve 
edilen son bend gene de Anayasanın bir mad
desine, aykırlığı da çok vahîm telâkki etme
diğimi hemen isiöyliyeyim, ama yine de teknik 
balkımdan ayfkırı telâkki edilebilecek mahiyet
tedir. Bu itibarla, Sayın Solmazer arkadaşımı
zın takririnin kabulü; komisyonun da maksa
dının yerine ıgelımesi 'bakımından, uylgun ola-
caikıtır, hem de Anayasaya aykırılığı Uıiçjbir su
retle iddia edilemez hale 'gelecektir. 

Diğer bir nokta şu : Sayın komisyon diğer 
maddelerde de böyle yaptık anülâhazasiyle, 
«Cumhurbaşkanınca onaylanacak" kararname» 
diyor. /Şimdi arkadaşlarım, ıburaıda idare huku
kumuzun teknik Ikıonallarından birine (girmek 
nuedbuıriyeti hâsıl oluyor. Bizim İdare Hukuku
muza göre Cumh(urlba§kanı kararnameyi onay
lamaz, kararnameyi kendisi yapar. Hukukan 
bu böyledir. Fiiliyaıtıta elbette ki, hu iböyle de
ğildir. Kararname Iservislerde ihaızırlaınır, evve
lâ Balkanlar imzalar, ondan sonra Gumhurfoaş-
kanma ıgdıder. Ama Cuımhuribaşkanınm o karar
nameyi imzalaması, radyoda da 'bol bol söylen
diği gibi, onun «yüksek tasdika iktiran etme
si» değildir. Çünkü Cumhurbaşkanı daha önce 
kendi imzasına gelmeden önce hukukan mevcut bir 
vesikayı onaylıyacak veya onaylamıyacak. Böyle 
bir şey yok. Cumhurbaşkanı imzalamadan evvel 
kararname zaten mevcut değil. Onaylama 
işleminin ifade ettiği hukukî mâna nedir? Onay
lama işleminin ifade etltiği hukukî mâna şudur 
arkadaşlar: Evvelâ ıhir hıukukî tasarruf olur, 
bu tasarrufun tekemmül eitımeisi için onaylama 
denilen Ibir ikinci hukukî tasarrufa ihtiyaç var
dır. Burada böyle bir hâdise yok. Burada ka
rarname zaten (Cumhurbaşkanı imzalayınca or
taya çıkar. Oumlhurlbaışfcanı kararnameleri ya
par. OrltaJk kararname halinde de bu .böyledir, 
Balkanlar Kurulıu kararnamesinde de bu böyle
dir. Onun için '«Balkanlar Kurulıu kararname
siyle tâyin olunur» dendiği zaman, haltta Oum-
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hurbaşkanmın adının orada geçmesine de lüzum 
yoktur. Çünkü kararname ızaten Cuanhurlbaşjka-
nmın hukukî tasarrufudur. Kararname ancak 
Cumhurbaşkanı »tarafından yapılabilen (bir hu
kukî tasarruftur. Bu, bizim idari Hukukumuzda 
yer .etmiş »bir prensiptir. Sayın Sıddıfc Sami 
Onar hocamız bunu kitabında açıkça belirtir. 
Devlet Şûrasının içtihatlarında fbu belirtilmiş
tir. Bir aralık, zannediyorum muhterem Türki
ye İşçi Partisinin açtığı bir iptal dâvası
nın reddine ımütaallik .gerekçede de milletler
arası anlaşmaların /tasdikinin usulüne mütaallik 
bir kanun için aynı husus Anayasa Maıhlkeme-
ısimce ıbeniınseMmişitir. Doğrusu da ıbudur. Baş-
!ka hukuk nizamlarında kararnamelerin BafcaD-
lar Kurulu /tarafımdan da yapıldığı görülür. 
Ama bunun ilcin bir sarahate ühtiyaç vardır. 
Biz bu konuda Fransa'da ve Üçnücü Cumhuri
yette yer alan prensipleri ıbenimsemişizıdir. 
Fransa'da halen Beşinci 'Cunılhuriyeltlte Anaya
sanın özel ve sarih hükümlerine daıyanılarak 
öumhunbaşlka'hm dı'şınlda bâzı (bakanlar da ıka
rarname çıkarabiliyor diye bizde de aynı şey 
vardır ızannetmiyelim. Anayasa ıgörıüşülıürlken, 
komisıyon adına, bu açıikça beliritilmiş'tir: «Biz 
(burada Gumıhuribaşfcanmıın tasarrufları fcakı-
mından» denmiştir, «1924 Anayasası içerainde-
'ki tatbikatta en ufak bir değişiklik getirmiyo
ruz» 1924 Anayasası içindeki tatbikat da 
budur, Kararname ne Başbakanın, ne Ba
kanlar Kurulunun, ne de bakanların ta
sarrufudur. Kararname, Cumhurbaşkanın 
daha evvelce mevcudolduğu için sonra
dan (Onaylandığı veya lonaylamadığı bir tasar
ruf da değildir. Kararname, Oumhurlba§lkanının 
imzasiyle hukukî iradesi halini alan ve IO anda 
var .olan ıbir tasarruftur. Onun için «Cumhur-
başlkanıının (onayladığı» 'tâbiri Anayasamızda da 
ydktur. 110 ncu maddesinde de yolk, buradan 
da kalkmak lâzım. Burada, lütfetsin komisyon 
«Cumhurbaşkanının ortak kararnamesi » diye
lim. Doğru bir (tâbir (olur. Daha önceki madde
lerde, bu balkımdan, farklı hıklar varışa, ızalten 
içtüzüğümüz imkân veriyor, üslûp bakımından 
düzeltmeler yapmaya, o maddeler düzeltilsin. 
O maddeler 'bozuk olduğu için bu maddeyi de 
bozmıyalım. O zaman hakikaten, idare Hukuku
muz balkımınıdan, acaba Silâhlı Kuvvetlerle il
gili atamalarda değişik kararname mefhu
mu mu orltaya ıçılktı diye, ben «öyle 'gene zannet-

miyeceğim ama, biizen <za'bıltları da ikâtfi derece
de tetkik etmiyen pelk mublterem ibâızı akade
misyenlerimizde ıtereddiültler uyanaibıilir. Bu gibi 
tereddütlerin uyanması da bazan pek vahim 
neticeler vermektedir. Onun için ıSayın ıSolmaz-
er arkadaşımıızın bu Itakririnin 'kabulünü istir
ham edeceğiz. 

Yalnuz Solmazer daha evvel bir başka tek
lifte .bulundu. «Bu konu Anayasa Komisyonu
na gitsin» dedi. Biz ıbundan, hakikaten fayda 
görüyoruz arJkaJdaşlar. Kanunun daha birçok 
maddeleri var, ıbu devam eder. Daha önce de 
Anayasa Konıisyıonuna 47 nci ımaidıde gitmişti. 
Komisyon ikıısa zamanda .bunu Ikarara 'bağladı. 
Bu konu da Anayasa Komisyonuna gider, ora
da bütün ayrınıtılariyle müdellel bir rapor (hu
zurunuza gelirse o ızaman, zannediyorum, şu 
fayda 'olur: Yalnız Meclisimizde tereddütler 
izale edilmekle 'kalmaz. Bu, ikinci Meclisin ça
lışması bakımlından da fayda getirebileceği gibi 
ilerde şu veya bu itiraz Ikanşısınlda yangı organ
larının da ve Anayasa Mahkemesinin de işine 
yarayalbilir. 

BAŞKAN — Sayın Kırca, bir dakikanızı rica 
edeceğim. Heyeti Aliyenizden özür dileyeceğim. 
Sayın Kıroanan akıcı ve sürükleyici konuşması 
karşısında ben saati unutımuşıunı ve on dakika 
yerine yirmi dakika tutmuşum, özür dilerim. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, bir yandan Sayın Başkana göster
diği yüksek teveccüh ve iltifattan dolayı çok te
şekkür ederken, bendeniz de saati unutup sizleri 
bu kadar meşgul ettiğim için özür dilemek mec
buriyetinde .olduğumu yine kendi ikâzlarından 
anlıyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Narama özoğul, buyurun elen
dim. 

NAZMI ÖZOĞUL — (Edirne) Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarını: bâzı ıhatip arlka-
daşlanımız Genelkurmay Başkanı ile sayın Hü
kümet arasında bir ifhtilâfm çıkalbileceğini za
bıtlara tescil ettiler, Ben o kanaatte değilim. 
Bugün Genelkurmay Başkanı ile sayın Hüküni'e-
tin görüşlerinde bir ühtilâf olmadığı kanaatin
deyim ve böyle bir ihtilâfın da Türkiye'de 
mümkün olamıyacağuna zabıtlara tescil ettirmek 
isterim. 
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Arkadaşlar, bence atanma mevzuunda eğer 

121 nci maddeyi arkadaş/lamımız göz önünde tat
laydılar 'böyle uzun uzun münakaşalara girme
miş olurlardı. Atanma diğer müesseselerde ol
duğu gibi lâalettayin olmıyacaktır. 121 nci mad
deyi o/kursak bir subayın atanabilmesi için kamın 
vâzıı yani Millet Meclisi o subayın isteğini na
zarı dikkate 'alacaktır. İdari, asayiş ve zaruri 
sebepleri nazarı dikkate alacaklardır. Sağlık du-
ırumu nazarı dikkate alınacak ve ondan sonra 
da 'mıeslek programları, yani yetişmesi bakımın
dan terfileri ve komuta kademelerinde alâkalı
lar, vazifeler meslekî eğitim, 'esasları ve diğer 
durumları nazarı dikkate alacak, ondan sonra tâ
yini yapılacak. Yani bir Sayın Millî Savunma 
Bakamı, «Hayır, bunu buradan alın, öbür tarafa 
tâyin edin» veyahut da sayın bir Erkânı Harbiye 
Reisi, «Hayır tefendim, onu oradan alın bu ta
rafa tâyin .edin» diye bu teknik, programlı dev
rede zannetmiyıorum böyle 'bir duruma düşülsün. 
Anayasaya gere T. B. M. M. ne Başkumandanbk 
salâhiyeti verilımıiştir. Bu müessese bir kanun 
vaz'ediyor ve diyor ki; subaylarımı, astsubayla
rımı bu .esaslara göre tâyin edeceksiniz. Kime? 
Bir önerge verilmiştin*, bu önergeyi hazırlayı
cılara, «Siz, diyorlar, bu esaslara göre hazırlı-
yae aksınız.» Lâalettayin onu oradan alın, ölbür 
tarafa verin, 'onu ibuıradaın alın oraya tâyin 
edin mevzuu yıdktur. Binaenaleyh, önerge üze
rinde hakikaten teknik .bakımdan çolk uzun 
münakaşalar yapılmıştır. Biraz evvel kıymetli 
arkadaşlarımızın ifade ettiği gibi demokratik 
nizam esas almmıştaır. 

Şunu da zabıtlara geçirmek isterim ki, 
Meclisinizden 3,5 milyar liralık bir .bütçe çık
mıştır. Bumun sorumlusu kimdir, Millet Mec
lisine karşı kim sorumludur? Millî Savunma 
Vekili sorumludur. Bir subayı bir yerden diğer 
bir yere tâyin olduğu zaman bir harcırah ala
caktır, bu harcırahın tahakkukunun ita âmiri 
olarak kim yapacak? Millî Savunma Bakanı 
yapacak, Millî Savunma Bakanından ikim he^ 
sap soracaktır? Biz hesap soracağız, gayrika-
nuni bir durum olduğu zaman. Binaenaleyh, 
yine ifade etmelk isterim ki, hiçbir ihtilâf 
yoktur ve böyle .bir ihtilâf da .çıkarmak müm
kün olamıyacak, olmayacaktır. Bu bakımdan 
madde yerindedir. Kabulünü istirham ederim. 
Hürmetlerimi (Sayın Başkanıma arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın ismail Hakkı Yıldırım. 
A. P. Grupu adına buyurun, efendim. 

A. P. GRUPU ADINA İSMAİL HAKKI YIL
DIRIM (Erzurum) — Muhterem arkadaşlarım, 
konu, benden önce konuşan arkadaşlarımızdan 
Halk Partisi Grupu adına konuşan Sayın Ferda 
Güley'in ve Güven Partisi adına konuşan Sayın 
Ooşkun Kırca'nm izahlariyle aydınlanmıştır. Hu
kukî ve doğru görüşü savunduklarına inanıyo
ruz, bu arkadaşlarımızın mülâhazalarını, bâzı te
ferruata taallûk eden hususları müstesna, kabul 
ediyoruz. Bu ıgörüş bize de mülayim 'geliyor. Di
ğer değişik görüşü tasvibetmeye imkân görmü
yoruz. Türk Silâhlı Kuvvetlerini Anayasada tah
didi olarak belirtilen, Anayasayla müesses, 
özerk, muhtar kuruluşlar arasına ithal etmeye 
imkân görmüyoruz. Sayın Kırca arkadaşımızın 
ifade ettikleri 'gibi sivil rejimle, siyasi rejimle, 
demokratik rejimle bu anlayışı bağdaştıramryo-
ruz. Anayasanın 110 ncu maddesini, muhalif gö
rüşü, aksi ıgörüşü savunan arkadaşlarımız 'gibi 
anlamıyoruz. Filhakika 110 ncu madde Genel
kurmay Başkanının nasıl atanacağı hakkında ve 
salâhiyeti hakkında bir hüküm sevk eder : «Ge
nelkurmay Başkanı, Bakanlar Kurulunun teklifi 
üzerine Cumhurbaşkanınca atanır, görev ve yet
kileri kanunla düzenlenir. Genelkurmay Başkanı 
bu görev ve yetkilerinden dolayı Başbakana kar
şı sorumludur.» Anayasa sistematiği içerisinde1 ' 
Başbakan ibaresi, Başbakanın Hükümetin başı 
olarak, Hükümeti koor^ine eden baş üye olarak 
Hükümet achnâ hareket etmesi sebebiyledir. Fil
hakika gene bir arkadaşımızın işaret ettiği 'gibi, 
Anayasanın 105 nci maddesi «Başbakan, Bakan
lar Kurulunun Başkanı olarak, Bakanlıklarara-
sında işbirliğini sağlar ve Hükümetin genel si
yasetinin yürütülmesini gözetir...» ibaresini koy
mak suretiyle Başbakanın yerini tarif ve tâyin 
etmiştir. Genelkurmay Başkanı; Hükümetin, Ba
kanlar Kurulunun teklifi ile atanmasından şu 
anlayışı da istihracetmek lâzımıgelir. Millî Sa
vunma Bakanının imzası olmadan Genelkurmay 
Başkanı da atanamaz. Genelkurmay Başkanının 
kararnamesinde Millî Savunma Bakanının im
zası vardır. Genelkurmay Başkanının Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin komutanı olarak atanmasın
da imzası bulunan Millî Savunma Bakanının 
diğer subaylar ve Millî 'Savunma personelinin 
atanmasına mütedair kararnameler altında im
zasının bulunmaması lâzımıgeldiği görüşünün 
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Anayasa ile izahını 'biz Anayasa anlayışı içerisin
de, Anayasanın mantığı içerisinde de kabili izalh 
bulmamaktayız. 

Tekliflerin pratik değeri de yoktur. Pratik de 
hiçbir netice istihsaline yararlı değildir. Millî 
Savunma Bakanlığını fonksiyonsuz bir bakan
lık haline 'getirdiğimiz ve Millî Savunma Bakan
lığı olarak, Millî Savunma Bakanlığının yapması 
lâzımgelen vazifeleri Başbakanlığa havale ettiği
miz takdirde bir arkadaşlarımızın yine temas et
tiği gibi, yeni bir Derlet Bakanlığı ihdasından 
ve Millî Savunma Bakanlığı vazifelerinin bu 
Devlet Bakanı unvaniyle, ismiyle çalışacak olan 
Bakanlığa devrinden başka hiçbir netice nasıl 
etmez. Bir isim değişikliği için Anayasayı bu de
rece zorlamak veyalhutta 'bu derece, bu ölçüde 
farklı tefsir etmek de isabetli 'bir hareket değil
dir. Başbakanı aradan çıkarmıyorsa, arkadaşla
rımız bir heyecan izlhar ediyorlar; 124 ncü mad
de Genelkurmay Başkanının lüzum göstermesi 
üzerine Millî Savunma Bakanının, Başbakanın 
ve Cumhurlb aşk anının imzalarını bu kararname
de şart koşmaktadır. Esasen Başbakanın imzası 
da bahis konusu olduğuna nazaran münhasıran, 
müstakillen Millî Savunma Bakanlığına tevdi 
edilmiş, verilmiş bir salâhiyet balhis konusu bu
lunmadığına göre, Millî Savunma camiasının ba
şında bulunan siyasi şahsın imzasının bu karar
namede bulunması sureti katiyede ne Başbakanı 
ortadan çıkarır, ne de Anayasaya mulgayir bir 
hal teşkil eder. 

Millî Savunma Bakanı ile Genelkurmay Baş
kanı arasında bu atamalar selbebiyle veya başka 
sebeplerle ihtilâf çıkabilir. ıSon söz siyâsi orga
nın olduğuna 'göre Millî Savunma Bakanı veya 
Genelkurmay Başkanı bu ihtilâfın neticesinde 
kendi durumlarını tâyin, 'ederler veyahut siyasi 
iktidar mevcut Anayasa sistemi ve diğer 
mevzuat 'muvacehesinde yapılması lâzıırrugelen 
şeyi yapar. Bunu bir problem olarak buraya 
getinmek, bunu hallî ilmkânsız bir problelm ola
rak burada vaz'etmek hufeukî 'anlayışa uygun 
düşmemektedir. Geme'lkunmıay Başkanının bu 
telklifleri yerine getirilımiyorsa Genelkurmay 
Başkanı hiç'bir teklifinin yerinle getlirilımedüğa! 
bir durumda, diğer yollara da ımüracaat edip 
bir netice allanmadığı takdirde kendi durumunu 
tâyin eder, kendi hakkındaki kararı verir. Hü
kümet veya ilgili! Balkan bu mevzuda isabet
siz, Yüöe Meclise karşı sorumlu bulunan Hükü- | 
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ımet bu 'mevzuda kendisini sorumlu kılacak bir 
tasarrufta bulunmuşsa o zaimıan Meclise karşı 
Hükümet lâzıımgeleni yapar veya ilgili Bakan 
kendisi hakkında lâzıimgelen tasarrufta bulu
nur. Bullunımazsa Yüce Meelis »bu konuda ka
rar verir. Bu sistem tanzim edilmiştir. Huku
kumuzda vardır. Bunu bir mesele olarak orta
ya koymanın gereğini biz şahsan anlıyamaımalk-
tıayız. Maddemin münakaşa edilen şekliyle Ana
yasaya ımutıabaikatı hususumda hiçbir tereddü
dümüz ve şüphemiz yoktur, bizim. Maddede bir 
bakııma noksanlık gönmelkteyiz. Genelkurmay 
Başkanının lüzum göstermesi üzerine Millî Sa
vunma Babanının inha etmemesi halinde Ge
nelkurmay Bıaış'kanınln nasıl hareket edeceği. 
nereye başvuracağı tâyin ve tesbit edilmiş
tir. Arma bu hususta Ge'nielkurtm'ay Başkanın
dan da ileride sorumluluğu, T. B. M. M. ne 
karşı sorumluluğu Ibulunan Hükünıetin isteım'esi 
halinde Genelkurmay Başkanının 'lüzum gönme-
mesıi durumunda Hükümetin yapacağı ş'ey sarih 
olarak bence burad'a tâyunı edilmelidir. Bunun 
için maddeye Genelkurmay Başkanınım lüzum 
görmesi yahut kuvvet komutanının lüzum gös-
terımesi üzerine veya re'sen ibaresinin; «lüzum 
göstermesi üz'erine» ibaresinden sonra «veya 
re'sen» ibaresinin fconulliması vte böylece Hükü
metin sorumluluğuna mütenasip bir salâhiyetle 
mücehhez kılınması gerelknieiktedir. Bumun 
için Başkanlığa ;bir takrir verilmesi ımecburiye-
ti hâsıl olmuştur. 

Bir de maddede bir haşiv, bir fazlalık gör
mekteyiz, bunun da bu maddeden çıkarılması 
lâzımgelir. (d) fıkrasında askerî hâkimlerin 
atanmaları hakkında bir hüküm vardır. Hal-
'buki 357 sayılı Askerî Hâkimler ve Savcılar 
Kanununda askerî hâkimlerin tâyinleri, atan
ımaları mevzuunda da hükümler mevcuttur. Hu
susiyle 16 ncı madde, yer değiştirilme 'esasları
nı teferruatlı bir şekilde tesbit ve tanzim et-
imiştir. Ayrıca buraya ithal edilmesinde lüzum 
olmadığı gibi, (e) fılkrasındaki gibi «jandarma 
subay ve astsubaylarının atanması özel kanun
ları gereğince yapılır.» dendiği ıgibi «hâkimlerin 
atanması da özel ka<nuniarı ile yapılır.» ibare
sinin konulması ile yefcinirmeHidir. Hâkolmle-
rin nasıl atanabileceği yazılıdır ve bu metne ay
kırı değildir. Metni okuyorum: 

«Millî Savunıma Balkana ve Başbakanın müş
terek kararnamesi' ile, Cumhurbaşkanının ona-
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yına sunulur, Resmî Gamete-ile yayınlanır.» 
Zaten bu. tanzim 'edilmiştir. Bir ımevzuda iki 
ayrı kanunda, aynı hüküm ifade edilmesinin de 
hukuk tekniğine uygun olmadığı kanaatinde
yim. Orada da bu ibare var, ıburada da bu ibare 
vardır. 

Ayrıca «generali ve aım'iral rütbelerinde olan
lar dâhil» ibaresi konmuştur, 'buraya. Veteriner 
'hekimler iiçin, veteriner generaller için (c) fık
rası ve (h) fıkrası, bilmeım tabilb generaller 
için diğer fıkralar. Yalnız ıaskerî hâkimler için 
bir istisna kommuştur ki, askerî hâkim general
lerle diğer generallerin, askerî hâkimler İçin bir 
teminat hülkmü de ihtiva 'etmediğine göre, ayrı 
'bir hüküm de tanzimi edilımelidir ibenoe. Bunun 
da tadili. için takdir Yüce Heyetinize aidolmak 
üzere şaihsıan ibd*r önerıge takdim etmekteyiz. 

Her bakımdaın Anyasaya, rejime, siyasi n'iza-
ımıımıza uygun hu maddenin, Hükümeti talebet-
tiğimiz salâhiyetlerle mücehhez kilmimasma ma
tuf takririmizi de kabul «tımek suretliyle, aynlen 
kabulünü istirham eder, saygılarımı sunanım. 

BAŞKAN — 124 ncü madde üzerinde yedi 
arkadaş konuşmuş bulunuyor. Yeterlik önergesi 
vardır, okuıtuyorum efendim. 

ISMAÎL ÇATALOĞLU (içel) — Efendim 
söz istemiştim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Muhterem arkadaşlarımı, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri camiası içinde subay
ların astsubayların ve generallerin atanmaları 
ile ilgili olarak 124 ncü madde ürerinde gerek 
şahıslan adm'a ve ıgerekse grupları adma söz 
ialan arkadaşlarımız... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, usul konuş
ması üzıerdnde mi söz istediniz? 

İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Hayır efen
dim, 124 ncü ımadde üzerinde söz istedim. 

BAŞKAN — Öyle ise biz bu şekilde telâkki 
'etmişiz, iburada kayıt yoktur. Yeterlik kabul 
edilmezse veriıüm efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ISMAlL 
SARIGÖZ (Devamla) — 124 ncü madde üzerin
de söz alan arkadaşlar görüşlerini daiha çok bu 
maddenin Anayasaya uygunluğu veya aykırılı
ğını teksif -ettirdiler ve neticelen Komisyonun 
sıevk ettiği1 metnin kritiğini yaptılar. Arkadaş
larımızın Anıayasanıın 110 ncu maddesine uygun
luğu veya aykırılığı h-abında ileri sürdüğü gö

rüşlere şöylece temas 'etmek istiyorum: Btiz 
Anayasanın 110 ncu (maddesindeki Gemelkur-
ımay Başkanının Başbakana 'bağlı ve sorumlu 
olması keyfiyetini sıadece eımrü komuta salâhi
yeti bakımından ka'bul ediyoruz. Bunun dışın
da Genelkurmay Başkanının Başbakana karşı 
bir sorumluluğunu düşünlm'ek ımüımkün değildir. 
Şöyle ki, Genelkurmay Başkanının malî, adlî 
ve idari sorumluluğu bahis konusu oldukta 
Yüce Heyetinizin murakabe imkânı kalımıyacak-
tır. Kimi muhatabolarak alacağız? Bu husus ida
re hukukumuzda öteden heri Millî Savunma 
Bakanının, yani İcra organının ayrılmaz salâhi
yetlerinden olanak kaJbul edlmiştiir ve ıböyle 
yürütülmektedir. 

Anayasamızın 105 nci maddesi muvacehe
sinde bu bağlılığı bunun dışında mütalâa et
mek de mümkün değildir. Aksi halde Genel
kurmay Başkanlığının bir işlem bakanlığı gibi 
mütalâa edilmesi gerekir ki, Anayasamızın 
110 ncu maddesinden çıkarılan mânanın böyle 
kabul edilebileceğini düşünmek mümkün değil
dir. Bu mevzua kısaca bu şekilde temas ettik
ten sonra maddenin fıkralarını ayrı ayrı ne
den o şekilde tanzim ettiğimizi arz edeceğim. 

Biz komisyon olarak prensip itibariyle bü
tün subayların tâyini keyfiyetinin icra organ
larının temsilcisi olan Bakana ait olması ge
rektiğini kabul ettik. Ancak maddenin çeşitli 
fıkralarında hizmetin daha iyi tedvir edilmesi
ni temin bakımından bu salâhiyeti bir tasnife 
tabi tuttuk, hiyerarşik bir tasnife tabi tuttuk. 
Dedik ki, (a) fıkrası ile astsubaylar ve astteğ-
menden albaya kadar. Albay dâhil, bütün su
bayların tâyinini Millî Savunma Bakanı yapa
caktır. (D) fıkrasında Silâhlı Kuvvetler için
de Kuvvet Komutanlıklarını hiyerarşik bir ka
deme olarak kabul ettik. Her kuvvet kuman
danının kendi kuvveti içinde hizmet sahala
rına tâyin edeceği veya beraber çalışacağı ge
nerallerin tâyini bakımından bir teknik salâhi
yeti olsun dedik. Bu lüzuma binaen (D) fık
rasını sevk ettik. Kuvvetlerin başında buluna
cak ve Genelkurmay ikinci Başkanlığı maka
mını işgal edecek general ve amiraller Genel
kurmay Başkanının birinci derecede mesai ar
kadaşları olacağı cihetle bunların tâyini ba
kımından da Genelkurmay Başkanının yürütme 
organına teklifte bulunmasını kabul ettik. Ay
rıca sondan bir evvelki fıkrayla da Kuvvet Ku-
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mandanları ve Genelkurmay 2 nci Başkanının 
tâyinlerinde inha işlemini Millî Savunma Ba
kanlığı yaptığı takdirde aradaki ihtilâfı Baş
bakanın hakemliği ile halletmek cihetine git
tik ki, söz alan arkadaşlarımızın büyük bir ço
ğunluğu bu hususun Anayasamıza ve düzeni
mize aykırı olduğunu iddia eden arkadaşlarımı
za nazaran, Anayasamız ve idari sistemimize 
uygunluğu üzerinde görüş birliğine vardılar. 
Biz de komisyon olarak bu hususta her hangi 
bir aykırılık mütalâa etmedik. 

Güven Partisi adına konuşan Sayın Coş
kun Kırca arkadaşımız maddenin son bendinin 
idari hukukumuz bakımından uygun bir tarz
da kalem alınmadığını, ast kademelerin, üst ka
demelerden mütalâa alamıyacaklarım ifade et
tiler. Biz (D) fıkrasındaki bir za'fı kapatmak 
maksadiyle ve kuvvet komutanlıklarına da bu 
sahada bir hareket imkânı temin etmek üzere 
işlem dairesi temsilcilerinin de katıldığı, bu 
görüşe katılmasiyle bu fıkrayı bu şekilde tes-
bit ettik. Haddizatında fıkranın işleyiş tarzı 
da şöyle olacaktır: Kuvvet kumandanlıkları 
tâyin plânlamasını yapacaklardır. Ve Genel
kurmay Başkanlığından bunun uygun olup ol
madığı hakkında mütalâa alacaklardır. Elbet
te ki, Genelkurmay Başkanlığı bu tâyin plân
lamasında lüzumlu gördüğü değişikliklerin ya
pılmasını kuvvet kumandanlıklarından istiyebi-
leeektir. Bu fıkraya muhalif olan arkadaşla
rımızın beyaniyle burada bir ihtilâfın tahad-
düs edebileceğini kabul etmek bizce mümkün 
değildir. O itibarla biz komisyon olarak bu ben
din muhafazasında lüzum görmekteyiz. 

Yine Sayın Coşkun Kırca dediler ki, ge
çen dönem Meclisimizce kabul edilen metinde 
ortak kararname tâbiri vardır. Bizim hukuku
muzda ortak kararname tâbiri mevcuttur. Bu
nun muhafazasında zaruret vardır. Biz bu tas-
hihatı, bundan evvel kabul buyurduğunuz mad
delerdeki yeni bir ortak kararname tâbirinin 
Cumhurbaşkanının onaylıyacağı kararname şek
linde tashih edilmesi üzerine getirdik. Bu hu
sustaki kesin karar Yüce Heyetinizindir. Şa
yet ortak kararname tâbiri kabul edilirse biz 
daha evvel geçmiş maddelerdeki tashihatı da 
içtüzüğün 109 ncu maddesi gereğince yapabilmek 
imkânına sahibiz. Bu şartla Yüce Heyetiniz tas-
vibederse bu teklife de katılırız. 

BAŞKAN — Son söz milletvekilinin olduğuna 
göre sırada bulunan Sayın Reşat Ozarda'ya söz 
veriyorum. Buyurun Sayın Özarda. 

İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Sırada ben 
varım Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sırayı biz takibediyoruz, Sayın 
Çataloğlu. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; bugün 124 ncü madde 
üzerinde bu kadar uzun müzakerenin açılmasının 
tek sebebi halen, Anayasa gereğince yapılması ge
reken işlemlerden iki hususun noksan kalmış ol
masıdır. Anayasanın 110 ncu maddesi her ne ka
dar Genelkurmay Başkanını Silâhlı Kuvvetlerin 
komutanı olduğunu ve görevi dolayısiyle Başba
kana bağlı olduğunu, sorumluluğu olduğunu be
yan etmekte ise de, yine aynı madde Genelkur
may Başkanının görev ve yetkilerinin kanunla 
düzenleneceğini âmirdir. Altı seneden beri, Ana
yasanın yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar 
altı sene gibi uzun bir zaman geçmiş olmasına 
rağmen gelmiş geçmiş iktidarların Genelkurmay 
Başkanının Anayasanın 110 ncu maddesine göre 
bu görev ve yetkilerini düzenliyecek bir kanu
nun Meclise getirilmemiş ve çıkarılmamış olması 
bugün bu müzakerelere yol açmıştır. 

İkincisi biraz evvel Ferda Güley arkadaşı
mızın ifade ettiği gibi Millî Savunma Bakanlığı 
Teşkilât ve Vazife kanununun Anayasa Mahke
mesince on önemli maddelerinin iptal edilmiş 
olması ve üzerinden bir seneyi aşkın bir zaman 
geçmiş olmasına rağmen, bu boşluğu da doldu
racak yeni bir kanunun getirilmemiş olması se
bebiyle bu madde üzerinde bu kadar müzakere
lere yol açılmıştır. Şu bir gereçktir ki, Millî Sa
vunma Bakanlığı Teşkilât Kanununun iptal edil
mesinden sonra Anayasa Mahkemesinin tâyin et
tiği altı aylık süre içerisinde de o boşluğu doldu
racak yeni bir kanun tedvin edilmemiş olduğu ci
hetle gerçekten ve fiilen bugün Millî Savunma 
Bakanlığının durumu cidden muallâktadır. Millî 
Savunma Bakanlığı ilgili konularda ne 'dereceye 
kadar yetkilidir, bu bilinmemektedir. Ancak 
Anavasanm 110 ncu maddesi sureti kafiyede 
Millî Savunma Bakanlığını ortadan kaldıran ve 
bütün yetkileri Genelkurmay Başkanının şahsin
de tonlavıp onu da Başbakana barrlıvan bir mad
de değildir. Genelkurmay Başkanının Başbaka
na bağlı olacağı hususların, Millî Savunma Ba
kanına bağlı olacağı hususların nelerden ibaret 
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olacağını bu maddeye göre getirecek olan kanun 
tâyin ve tesbit edecektir. Bunun aksini düşün
mek, yani Millî Savunma Bakanını ortadan kal
dırıp «Silâhlı Kuvvetlerin başı Genelkurmay 
Başkanıdır, bu da Başbakana karşı sorumludur» 
şeklinde bunu rijit mânada değerlendirmek yo
luna gittiğimiz takdirde, Başbakanın aynı za
manda ve tabiî şekilde Millî Savunma Bakanı 
olması gerektiği, mânası çıkar ki, Anayasamızda 
buna dair bir büküm yoktur. Bu bakımdan, Hü
kümetten ve Millî Savunma Bakanımızdan bu 
iki kanunun süratle Meclislere şevkini ve bunla
rın kanunlaşmasını temenni ederim. 

Muhterem arkadaşlar, bu Süâhlı Kuvvetler 
Personel Kanununun 124 ncü maddesi, iptal 
edilmiş ve yürürlükten kaldırılmış olan Millî Sa
vunma Bakanlığı Teşküât Kanunu ile henüz Mec
lise getirilmemiş olan Genelkurmay Başkanlığı
nın yetki ve görevleri hakkındaki kanunun bir 
boşluğunu doldurmakta ve Millî Savunma Ba
kanının hiç olmazsa atanmalarda rolünün ne ola-
cağını tâyin ve tesbidetmektedir. Bu bakımdan 
bu maddenin Anayasaya aykırı olacağı kanısında 
değilim. Ancak Sayın İsmail Hakkı Yıldırım ar
kadaşımızın burada ifade ettiği gibi, gene Ana
yasamızın 138 nci maddesine göre Askerî Hâ
kimlerin özlük işleri vesair hususları özel bir ka
nunla düzenlenmesini âmir bulunmakta ve Ana
yasamızın 138 nci maddesine göre de Askerî Hâ
kimlerle ilgili özel kanun çoktan çıkarılmış yü
rürlüğe konmuş bulunmaktadır. O özel kanunda 
mevcut hususların yeri geldikçe teker teker ge
ne bu Silâhlı Kuvvetler Personel Kanunu içe
risine aktarılmasında hiçbir zaman isabet görme
mekteyiz. Kendi özel kanunlarında mevcudolan 
hükümlerin ayrıca bir umumi kanuna aktarıl
ması, burada ikinci defa hükme bağlanması, ka
nun anlayışına uygun düşmez. 

Netice itibariyle gerek İrfan Solmazer arka
daşımızın gayet mâkul olarak ileri sürdüğü de
ğişiklik, gerekse Sayın İsmail Hakkı Yıldırım 
arkadaşımızın ifade ettiği ve bir takrirle teklif 
ettiğini bildirdiği değişikliklerin kabulü suretiy
le bu maddenin onaylanması isabetli olacaktır 
kanaatindeyim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyorum 
efendim. 

İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Yeterliğin 
aleyhinde söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi kabul edil
mezse başüstüne vereceğim efendim. (Yeterliğin 
aleyhinde sesleri) Aleyhinde mi söz istiyorsunuz 
efendim, işitilmiyor da efendim onun için. 

Yüksek Başkanlığa 

Madde en ince teferruatına kadar aydınlan
mıştır. Yeterliğin oya konmasını saygı ile arz 
ve teklif ederim. 

Kütahya 
Mehmet Ersoy 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çataloğlu ye
terlik aleyhinde yalnız esasa girmemenizi rica 
edeceğim. Yeterlik aleyhinde konuşmanızı rica 
ederim. 

İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Madde hiç 
bir suretle aydınlanmamıştır. Bâzı arkadaşları
mız gelmiş buraya Anayasayı kendi anlayış za
viyesi içerisinde mütalâada bulunmuşlardır, ken
di noktai nazalarını söylemişlerdir ve bâzı uy
durmalar da söylemişlerdir, Dünya demokrasi
sinden bahsetmişlerdir. Dünya demokrasisinde 
Millî Savunma Bakanlığının yeri neresidir, Er
kânı Harbiyenin yeri neresidir, bunların birbir
lerine mükellefiyeti nedir, bilmeden konuşmuş
lardır.' Sonra bâzı arkadaşlarımız fırsattan istifa
de ederek güya bizim parti içinde bir ihtilâf 
varmış gibi, bir anlaşmazlık varmış gibi benim 
ayrı konuştuğumu, diğer arkadaşımın ayrı ko
nuştuğunu ortaya koymuşlardır. Bunların ay
dınlanması lâzımdır. Arkadaşımın Parlâmentoda 
tecrübesi çoktur, ama onun yaşı kadar aşağı yu
karı benim Orduda tecrübem vardır ve 

HAMİT FENDOĞLU (Malatya) — Yeterlik 
aleyhinde mi konuşuyorsunuz. 

İSMAİL ÇATALOĞLU (Devamla) — Ben 
yeterliğin kabul edilmemesi sebeplerini anlatı
yorum, sizin aklınız ermiyor, aklınızın ermediği 
şeylere karışıyorsunuz. 

HAMİT FENDOĞLU (Malatya) — Aklım 
her şeye erer, siz şahsınızı müdafaa edin. 

BAŞKAN — Size bir şey söylenmiyor, lüt
fen karşılıklı konuşmıvalım. 

İSMAİL ÇATALOĞLU (Devamla) — Bu 
124 ncü maddenin müzakeresi kâfi değildir, Ana-
vasanın 110 ncu maddesi tefsire muhtaç delildir. 
Biz Millî Savunma Bakanlığım ortadan kaldıra
cak bir iddiada bulunuyor değiliz. Ancak bizim 
istediğimiz Genelkurmay Başkanlığının bir sev-
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kü idare makamı olduğunu, sevkü idare maka
mının kumandanları seçme yetkisinin de bulun
duğunu, Millî Savunma Bakanının bu işe müda
hale edemiyeceğini ortaya koyduk. Geçmişteki 
acı tecrübelerin neticesinde Millî Savunma Ba
kanlığından alınmış Başbakanlığa bağlanmıştır. 
Bunun sebepleri vardır. Eğer yeterlik önergesi
ni kabul edilmezseniz size bunları açıklıyabile-
ceğiz, burada. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim, 
yeterlik önergesinin kabul edilmemesini söyledi
niz, esasta da biraz konuştunuz, artık ziyanı yok, 
lütfedin de bağlayınız efendim. 

İSMAİL ÇATALOĞLU (Devamla) — Millî 
Savunma Bakanlığının malî hükümlerden poli
tika bakımından Millî Savunma Bakanı ile 
Genelkurmay Başkanı arasındaki münasebetler
den biz bahsedemedik, beş dakika müsaade edil
di, diğer arkadaşlarımız geldi 20 dakika ko
nuştular. Onun için müsaade ederseniz biz de 
açıklama yapalım, sebeplerini ortaya boyalım ve 
kabul etmemenizi bilhassa rica ederim, daha 
açıklamaya muhtaç çok yeri vardır bu maddenin, 
saygılarımla. 

BAŞKAN — Kifayet önergesini tekrar oku-
tnyorum efendim. 

(Kütahya Milletvekili Mehmet Ersoy'un öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Yeterlik önergesi kabul edilmiştir. 

Bu madde üzerindeki değişiklik önergelerini 
aykırılık sırasına göre okutuyorum. 

Yüce Başkanlığa 

Askerî Personel Kanununun 124 ncü madde
sinin; Anayasanın 110 ncu maddesi ışığı altında 
incelenmek üzere, Anayasa Komisyonuna gönde
rilmesini arz ve teklif ederim. 

içel 
İsmail Çataloğlu 

BAŞKAN — Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Başkanlığa 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
124 ncü maddesinde Genelkurmay Başkanlığının 
yetkilerinin kısıtlanması Anayasanın 110 ncu 
maddesine aykırı olup olmadığının bir defa da 
Anayasa Komisyonunca incelenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Güven Partisi Grup Sözcüsü 
Tokat 

irfan Solmazer 

BAŞKAN — Aynı mealde olması sebebiyle, 
oylamaya lüzum yok. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu ta
sarısının 124 ncü maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Madde 124. — 
Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile yapılması 

öngörülen atanmalar haricolmak üzere,, savaşta; 
Silâhlı Kuvvetlere mensup bütün personelin atan
malarını Genelkurmay Başkanı yapar. 

Genelkurmay Başkanı bu yetkisini, kısmen ve 
derece derece kuvvet komutanlıklarına, ordu ve 
ordu eşidi komutanlıklara devredebilir. 

Barışta; 

a) Astsubaylar ile yarbay dâhil daha aşağı 
rütbel'erdeki subayların atanmaları, Genelkur
may Başkanının vereceği yetkiye göre Kuvvet 
Komutanlıklarmca yapılır. 

Albayların atanmaları, Kuvvet Komutanları
nın teklifi üzerine, Genelkurmay Başkanınca ya
pılır. 

b) General ve amirallerin atanmaları, Kuv
vet Komutanlarının Genelkurmay Başkanına ya
pacakları teklif üzerine veya Genelkurmay Baş
kanının doğrudan doğruya göstereceği lüzum üze
rine Millî Savunma Bakanının inhası, Başbakanın 
teklifi ve Cumhurbaşkanının ortak kararnamesi 
ile, 

c) Genelkurmay 2 nci Başkanı ve Kuvvet 
Komutanlarının atanmaları; Genelkurmay Baş
kanının lüzum göstermesi üzerine Millî Savunma 
Bakanının inhası, Başbakanın teklifi ve Cumhur
başkanının ortak kararnamesi ile, 

— 594 
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d) Askerî hâkimlerin atanmaları (General ve 
amiral rütbelerinde olanlar dâhil) Genelkurmay 
Başkanının istişari mütalâası alınmak suretiyle 
Millî Savunma Bakanının inham, Başbakanın 
teklifi ve Cumhurbaşkanının ortak kararnamesi 
ile yapılır. 

e) Jandarma astsubay ve subaylarının atan
maları özel kanunları gereğince yapılır. 

Yukardaki (b), (c) bendlerinin uygulanma
sında Millî Savunma Bakanı inha işlemini yap
madığı takdirde, Genelkurmay Başkanı; Cumhur
başkanına gereken teklifin yapılmasını yazı ile 
Başbakandan istiyebilir. Bu yazının bir örneği 
aynı zamanda Millî Savunma Bakanına gönde
rilir. Başbakan 15 gün içinde bu husustaki ka
rarını yazılı olarak Genelkurmay Başkanıma ve 
Millî Savunma Bakanına bildirir. 

Güven Partisi Grup Sözcüsü 
Tokat 

İrfan Solmazer 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Katılmıyoruz. 
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Önergemi 

izah sadedinde .söz istiyorum. 

BAŞKAN — Önergenizi izah sadedinde söz 
istiyorsunuz, buyurun efendim. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, bu madde hakkında 
iki önerge vermiştim. Bir tanesinde 110 ncu 
maddenin ışığında kısıtlanma olup olmadığı
nın tetkiki idi. Gayet saf ve safiyane verilmiş. 
iyi niyetle verilmiş bir teklif idi. İkincisini 
124 ncü maddeyi yeniden kaleme alarak verdim. 
Şimdi bu maddede biz, komisyonun teklifine 
göre ne yenilikler getiriyoruz? Bir defa bu 
maddede savaşta tâyinler nasıl yürütülecek, 
bir savaş sırasında, günümüzün nükleer savaş
ları çok seri olacağına göre böyle bir sa
vaşta bu prosüdür nasıl yürütülebilir ve lü
zumlu kumandanlar nerede istihdam edilecek
lerdir. Cumhurbaşkanı adına başkumandan 
görevini göreceğini bundan evvelki madde
lerde sayın komisyon sözcüsü de ifade et
mişti. Başkumandanın yapması gerektiğini ge
tirdim. Diğerlerine gelince; şimdi muhterem 
arkadaşlarım, bir kumandana görev veriyoruz, 
yurt savunmasını yapacak, bir orduyu eğitme 
görevini ve bunun disiplin altında tutma gö

revini veriyoruz. Fakat bu kumandana bu hiz
metleri en iyi şekilde yapabilecek subayları 
seçme, Millî Savunma Bakanına teklif etme 
hakkını tanımıyor. Biz burada sadece bunu 
getirdik. Hiç olmazsa Genelkurmay Balkanı 
bütün sorunlukları üzerine aldığına göre, bütün 
sorumluluk, yaptığı yapamadığı her işten so
rumludur. Bu sorumluluğu hiç kimseye dev
redemez. Hükümleri karşısında yapacağı hiz
metleri ve yaptıracağı - Kime yaptıracağı - in
ha, teklif etme hakkını tanımıyoruz. Bu şekil
de olursa bir Genelkurmay Başkanı kendisine, 
sen bu işleri, şu şu şu kumandanlarla yürü
teceksin, diye direkt olarak yapılacak emriva
kiler karşısında? biraz evvel Sayın Yıldırım 
arkadaşımın gayet iyi söylediği, Genelkurmay 
Başkanının yapacağı bir iş vardır : İstifa et
mek. Normal bir şey. Ama, bu, çok ender yetiş
tirilen, büyük bir emekle yetişen Genelkurmay 
Başkanlarının devamlı istifasına yol açar. 
Çünkü kumanda hizmetlerini gördürecek, en 
iyi şekilde, mükemmel işleri yapacak adanı
lan teklif etme hakkını Genelkurmay Başka
nına tanımak zorundayız. Biz haddizatında 
siyasi otoritenin en büyük otorite olduğunu za
ten kabul ediyoruz, -etmişiz. Demokratik dü
zen de budur. Ama zaten sorumluluk yükledi
ğimiz, görev verdiğimiz kişiye de bu görev
leri, bu sorumluluğu yürütebilecek, yüklene
bilecek, bir iç rahatlığı vermek üzere hiç ol
mazsa kumandanları Millî Savunma Bakanına 
teklif etme hakkını getirdik, bu önergelerle, di
kerlerinde hiçbir değişiklik yoktur. Arz ede
rim. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu!. . 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılma
cı aktadır. 

önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

Mevcut önergeleri okumaya devam ediyo
ruz efendim. 

Başkanlığa 
124 ncü maddenin (a) fıkrasına, «Kuvvet 

komutanlarının teklifi ile» ibaresini mütaakıp» 
«rveya ne'&en» ibaresinin; (b), (c) ve (d) fıkra-
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larına Genelkurmay Başkanının lüzum göster
mesi üzerine, ibaresinden sonra «veya re'sen» 
ibaresinin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
I. Hakkı Yıldırım 

BAŞKAN — Komisyon? 

GEÇlCÎ KOMİSYON BAŞKANI İSMAÎL 
SARIGÖZ (Rize) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılma
maktadır. 

önergeyi oylarınıza arz ediyorum .- Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... önerge kabul 
edilmiştir. («Yanlışlık var» sesleri.) 

Pardon, yanlış söyledim, önerge kabul edil
miştir efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAÎL 
SARIGÖZ (Rize) — Filhal katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon filhal katılmıyor. 
Maddeyi geri mi istiyorsunuz efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ISMAlL 
SARIGÖZ (Rize) — Filhal katılmıyoruz, diğer 
mevcut önergelerle birlikte maddenin komis
yona verilmesini istiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon diğer önergelerle 
birlikte maddeyi komisyona geri istemiştir. 
Madde geriverilmiştir. 

Açık oylamaya katılmamış, iştirak etmemiş 
arkadaşlar var mı? Yok, oylama işlemi bit
miştir. 

VI - Sayman ve mutemetlerin devir süresi 
Madde 125. — Bulunduğu görevden başka 

bir göreve atanan subay ve astsubaylardan; 
sayman, mutemet veya mal sorumlusu görev
lerini ifa edenlere, bu gödevlerine ait hesapla
rını ve mallarını devir ve teslim için kendile
rine bir aya kadar süre verilir., 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Buyurun Sayın Kılıç. 
ILYAS KILIÇ ((Samsun) — Müsaade eder

seniz yerimden konuşayım. 
BAŞKAN — Söz istediniz, kürsüden konu

şunuz. 
ILYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem ar

kadaşlarım, Mal Saymanlıkları Yönetmeliğine 
göre bu devir teslim müddeti 45 gün olarak 
kayıtlıdır. Eğer değiştirilmedi ise, onunla bu

nun arasında bir değişiklik, olmaması için bunu 
komisyondan sormak istivordum, Sayın Baş
kan kürsüye davet etti. 

Buradaki müddetin 45 gün olarak talimat
nameyle denkleştirilmesinde - eğer talimatna
mede bir değişiklik yapılmadıysa - fayda var
dır. Aksi halde saymanları çelişme içerisine so
karız. Bunu arz etmek ve sormak için söz al
dım, teşekkür ederim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI föMAÎL 
SARIGÖZ (Rize) — 101 sayılı Talimatname bu 
süreyi bir ay olarak tesbit etmiş. Buna uygun 
olarak sevk ettik. 

BAŞKAN — Peki efendim, 
Madde üzerinde başka söz istiyen? Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 

edenler.. Kabul etmiyenler... 125 nci madde ka
bul edilmiştir. 

VII - Savaş hali ve olağanüstü haller 
Madde 126. — Savaş ve olağanüstü haller

de bu kanunun atanmaya dair hükümleri Ge
nelkurmay Başkanlığının göstereceği lüzum ve 
Millî Savunma Bakanlığının teklifi üzerine Ba
kanlar Kurulu kararınca tatbik edilmiyebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Söz mü istediniz efendim. 
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Hayır, bir 

önergem var. 
BAŞKAN — Söz istiyen yok. Değiştirge 

önergeleri vardır, sırayla okutturuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

126 ncı maddenin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

«Madde 126. — Savaş ve olağanüstü haller
de bu kanunun atanmaya dair hükümleri Ge
nelkurmay Başkanlığının göstereceği lüzum, 
Millî Savunma Bakanlığının in/hası ve Başba
kanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kara-
riyle tatbik edilmiyebilir.» 

Güven Partisi 
Grupu Adına 

Tokat 
irfan Solmazer 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ISMAlL 

SARIGÖZ (Rize) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılma

maktadır. 
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önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... önerge kabul 
edilmemiştir. 

Sayın Başkanlığa 

126 ncı maddenin üçüncü satırında (Kara
rınca) kelimesinin «Kararı ile» şeklinde dü
zeltilmesini teklif ediyorum. Kabulünü arz 
ederim. 

Balıkesir 
Süreyya Koç 

BAŞKAN — Komiyon katılıyor mu? 

GEÇlCl KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılma
maktadır. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum... Kabul 
edenler... Etmiyenler... önerge kabul edilmiştir. 

126 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... 126 ncı madde ka
bul edilmiştir. 

VIII - Silâhlı Kuvvetler personelinin hizmet 
yerleri 

Madde 127. — Silâhlı Kuvvetlere (Jandİrr-
ma dâhil) mensup muvazzaf subay ve astsubay
lar, Silâhlı Kuvvetler içindeki hizmetlerden 
başka bir göreve naklolunamazlar. Ancak za
ruri ahvalde Bakanlar Kurulu kararı ile ve 
Silâhlı Kuvvetler kadrolarında gösterilmek ve 
her türlü istihkaklarının mevcut hükümler dai
resinde, kendi bağlı bulunduğu Bakanlık büt
çesinden almak şartı ile Silâhlı Kuvvetler hstp.^ 
cindeki Devlet hizmetleri ile, Türk Hava Ku
rumu hizmetinde istihdam edilebilirler. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Buyurun Sayın 
Kılıç. 

İL YAS KILIÇ (Samsun) — Numarasını 
unuttum, 1 200 küsur numaralı bir kanun ola
cak idi. Bu kanuna göre subaylar Türk Si
lâhlı . Kuvvetleri haricinde vazifede bulunabi
lirlerdi, sefirlik falan gibi. Bu kanunla o ka
nun arasında bir çelişme, o kanundaki hüküm
leri değiştirecek bir mahiyet var mı ? 

BAŞKAN — Buyurun sayın komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Bu madde, 1281 sayılı Ka
nundan aynen aktarılmıştır efendim, hizmet 
imkânları mevcuttur. 

BAŞKAN — Tamam. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — 127 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 127 nci 
madde kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

İzinler 

I - Yıllık; izin 

• Madde 128. — Türk Silâhlı Kuvvetlerine 
mensup subay ve astsubayların barışta her yıl 
45 gün izin almaya haklan vardır. Bu müddete 
yol dâhil değildir. Bu iznin 15 günü mazeret 
izni olarak kullanılır. 

Yıllık izinlerin verilmesi, zaman ve süresi, 
hizmet aksamaması esas alınmak suretiyle kıta, 
karargâh ve kurum amirlerince düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... 128 nci madde kabul 
edilmiştir. 

I I - Mazeret izinleri 
* 

Madde 129. — Subay ve astsubaylara 128 nci 
maddede yazılı 15 günlük mazeret izinleri dı
şında : 

a) Ana, baiba, eş, çocuk ve kardeşin ölü
mü halinde 3 gün, 

b) Yangın, zelzele, seylâp gibi olağanüstü 
bir senelik izne mahsubedilmez. 

Mazeret izni verilebilir. Mazeret dolayısiyle 
bir yıl içinde 30 güne kadar, 

(a) fıkrası gereğince verilen mazeret izin
leri, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Metin yanlış yazılmış efen
dim. Komisyonun değiştirgesi vardır. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesi vardır 
efendim. 



M. Meclisi B : 112 2 . 6 . 1967 O : 1 

Bir şey mi istediniz ? 
İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kas

tamonu) — Evet. 

BAŞKAN — Ne hakkında efendim? 
Î'SMAÎL HAKKI YILANLIOĞLU (Kas

tamonu) — Usul hakkında, 

BAŞKAN — Peki, anlaşıldı. 
£•• Şimdi eski metni bir düzeltelim de efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Ben okuyayım efendim 
eski metni, 

BAŞKAN — Lütfen. 

II - Mazeret izinleri 

Madde 129. — Subay ve astsubaylara 128 nei 
maddede yazılı 15 günlük mazeret izinleri dı
şında : 

a) Ana, baba, eş çocuk ve kardeşin ölümü 
halinde 3 gün 

b) Yangın, zelzele, selâp gibi olağanüstü 
bir mazeret dolayısiyle bir yıl içinde 30 güne 
kadar mazeret izni verilebilir. 

a) Fıkrası gereğince verilen mazeret izin
leri senelik izne •mahsubedilmez. 

BAŞKAN — Şimdiı kamiısıyonuın iönengesi-
ni okutacağım efendim... 

Yüksek Başkanlığa 

Tasarının 129 ncu maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

* İsmail Sarıgöz 
Geçici Komisyon Başkanı 

II - Mazeret izinleri 

Madde 129. — Subay ve astsubaylara 128 nci 
maddede yazılı onbeş günlük mazeret izinleri 
dışında: 

a) Ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin 
ölümü halinde 3 gün, 

b) Yangın, zelzele, seylâp gibi olağanüstü 
bir mazeret dolayısiyle bir yıl içinde otuz gü
ne kadar, 

Mazeret izni verilebilir. Verilen mazeret 
izinleri yıllık izne mahsubedilmez. 

e) Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlar
da çalışan personele, her yıl, yıllık izinlerin
den ayrı olarak, bir aylık izin verilir. Bu izin
lerin verilme şekli, yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — Söz istiyen? 
Buyurun Sayın Yılanlıoğlu. 
İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kastamo

nu) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; ha
kikaten bu kanunda mazeret iznine yer vermek 
çok yerinde bir harekettir. Zira, biz öyle hâ
diseler 'gömüşüzdür ki, babası ölene, ailesi zel
zele felâketine uğrıyana dâhi izin verilmemiş
tir ve bu yüzden birtakım huzursuzluklar ol
muştur. Bu madde ile bu huzursuzluk ortadan 
kalkacaktır. 

Yalnız muhterem arkadaşlarım; şimdi bu
rada deniyor ki, bir yıl içerisinde 30 güne ka
dar mazeret izni verilebilir. 30 güne kadar ma
zeret izini makûl ve münasip gören sayın ko
misyon, insanları en büyük acıya gark edecek 
olan en yakın akrabalarının ölümü halinde, ana, 
baba, eş, çocuk ve kardeşinin ölümü halinde kaç 
gün izin tanınıyor ? 3 gün. Şimdi, yangın, zel
zele, seylâp gibi felâketler başkadır, bu acılar 
başkadır. İkisinden de Allah korusun herke
si, fakat bir insanın en yakınının ölümü telâ
fi edilemiyecek kadar büyük bir acıdır. Ama 
diğerleri telâfi edilebilir.. Sözü uzatmak istemi
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu üç gün çok az
dır. Meselâ insan kardeşinin ölümünde evli olur, 
onun hayatını tanzim edecek kocası yahut ka
fisi bulunabilir. Ama bir eşin ölümü halinde 
4 - 5 tane çocuğu olan bir aile reisi düşünün, 
3 günde gidecek aile hayatını tanzim edecek, 
çocuklarına bakacak bir hami bulacak, ondan 
sonra dönüp gelecek, ondan sonra da huzur 
içinde vazifesine, hizmetine devam edecek; bu 
mümkün değildir arkadaşlar. Binaenaleyh ben 
bu hususta bir önerge veriyorum, bu (a) fık
rasında ana, baba, çocuk ve kardeşinin ölümü 
halinde 10 gün mazeret izninin verilmesi çok 
uygun olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarımın bu önerge lehin
de oy kullanacaklarına emin olarak huzuru
nuzdan ayrılıyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — İrfan Solmazer. 
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Önergem 

var. 
BAŞKAN — Pekâlâ efendim. 
Ilyas Kılıç. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Balkan, 

muhterem arkadaşlar, zaman aldığım için üzü-

— 598 — 
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lerek konuşuyorum. Talihsiz kanun devamlı ola
rak aksıyor, ama konuşmak mecburiyetinde
yim. Çünkü arkadaşlar her şeyi şahsınızda de
nemek mecburiyetindesiniz. Bir insan, canı kadar 
sevdiği çocuğunu kaybetmiş, hayat arkadaşını 
kaybetmiş, 9 ay kendisini taşıyan ve yıllarca 
kendisine emek sarf eden anasını kaybetmiş. 
Bu arkadaşı biz 3 günde geri çağırıyoruz. Ha
yır arkadaşlar, gelmiyecektir, doktora gidecek
tir, rapor alacaktır ve başka yollara tevessül 
edecektir. Lûtfedilirse bunları doktora gitmiye-
cek şekilde kendilerine izin verelim ve arkada
şımın dediği gibi 10 günlük izni bunlardan 
esirgemiyelim. O zaman doktora gidecek olursa 
bunu ayıplamak kolay olur. Ama 3 gün içeri
sinde doktora gidecek olursa hiç birimiz lâf 
söyliyemeyiz, arkadaşlar. Bu hepimizin başına 
gelmiştir, Ben annemi kaybettiğim zaman 7 gün 
izin alabilmek için, alay komutanının kapısın
da 3 defa nöbete girmişimd'ir. 

Binaenaleyh, arkadaşlar lütfetsinler de, 
komisyon da lütfetsin de bu müddete uyalım. 
Belki arkadaşlar diyeceklerdir ki, efendim fa
lan kanunda bu böyledir. Evet eski kanunda 
bu böyleydi ama, biz eskileri düzeltiyoruz, da
ha ileri sosyal anlayış içerisinde bulunduğu
muza göre, bu 10 günü kısmıyalım. Yangında 
veya diğer felâkette de 10 günü indirebiliriz. 
Çünkü onların hepsi para ile telâfisi mümkün 
olan ıstırabl ardır, sıkıntılardır. Ama öbürü 
mânevi desteğe ihtiyacı olan sıkıntılardır. Ben 
fazla bir şey söylemek istemiyorum, arkadaş
larımızı doktor kapısına, hastane kapısına bu 
işden dolayı sevk etmemek için bu müddeti 
uzatalım. Aksi halde gidecektir arkadaşlar, kim 
ne derse desin gidecektir veya bin bir ıstırabla 
geri gelecektir. Buna burada bir son vermek 
için, doktora gitmesini önlemek için 10 gün 
içerisinde bunu donduralım, öbür taraftan yan
gından veya diğer felâketlerden 10 günü ke
selim, onun karşısında değiliz, ama bu 3 günün 
şiddetle karşısındayız. Komisyon bunda ısrar 
etmesin. Komisyon özel bir tutum içerisinde 
devamlı olarak her şeyin karşısında görünmek
ledir. Bu tutumdan vazgeçmesi lâzımdır. Say
gılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Nihat Diler. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Efendim, ben 

sual soracağım, komisyon lütfen cevap ver
sin. 

Bu üç güne, gidip gelme yol süresi dâhil mi
dir? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Hariçtir efendim, yol sü-, 
resi hariç. 

BAŞKAN — Sayın Güley, buyurun. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem ar

kadaşlarım, komisyon okunan önergesinde bu 
maddeye yeni bir unsur olarak radyosyon ışın
larına muhatabolan vazifeliler için bir ilâve 
getirmiştir ve hakikaten yerinde olmuştur. Bu 
bakımdan bu madde o unsurla daha da sağlam-
lasmış. Fakat arkadaşlarımın da değindikleri 
gibi, ana, baba, eş, çocuk ve kardeşin ölümü ha
linde yol hariç 3 gün izin, böyle bir felâkete 
ımâruz kalmış insan için, gerçekten çok ağır
dır. 

Bunu -geçen dönemde Cumhuriyet Senatosu 
10 gün yapmış, şimdi tetkik etmek fırsatını 
bulamadım. 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununda, bu hususa ilişkin ve üç gün olarak 
gelmiş bir hüküm varsa, bunun da böyle para
lel olması zaruridir. Ama böyle bir hüküm yok
sa Cumhuriyet Senatosunun geçen dönemde 
getirdiği 10 günü, yahut bir haftayı, çok önem
li bir felâkete mâruz kalmış askerî şahıs için 
tanımakta zorunluk vardır. Anasını kaybet
miş, birisi, babasını kaybetmiş bir asker, eşi
ni, çocuğunu, kardeşini kaybetmiş bir askerî 
şahıs 3 gün içinde teselli bulup tekrar vazife
sine dönüp o vazifeyi hakkiyle yapamaz. Fa
kat bir haftalık, eğer rakamla söylemek daha 
faydalı ise, hattâ 8 günlük asgari bir müddet 
tanımak lâzımdır. 

Sonra, yangın, zelzele, seylâp gibi olağan
üstü bir mazeret dolayısiyle bir yıl içinde 30 
güne kadar, mazeret izni verilebilir. Bu değiş
tirgede böyle okunduğunu sanıyorum. Şimdi, 
yangın, zelzele, seylâp ıgîbi olağanüstü bir ma
zeret dolayısiyle verilen 'bu 30 gün izin. 'Meselâ, 
sel olmuştur, seylâp olmuştur, Anayasanın 'ola
ğanüstü hal dediği hal bunlar zaten. Gitmiştir, 
didinmiştir, uğraşmış yıkılan evinin yerine efen
dim, sel altında kalan tarlasının içinde çırpın
mıştır. Velhasıl son derece ağır şartlar içinde bu 
kendisine verilen 30 'günü kullanmıştır. Bu 30 
gün senelik iznine ımalhsubedilecektir. İBu fertle
re verilen izinler bir yıllık çalışmanın yorgunlu
ğunu gidermek için verilir, Yani esprisi budur, 
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Böyle ibir (felâket olduğu için kendisine 30 veya 
20 veya 15 gün izin verilmiş olan hirisi dinlene
bilir mi? Dinlenebilir mi ki, yıllık izninden bu 
ma'hsubedilsm. Bu yıllık: izin kendisine dinlen
sin için verilecek. Felâkete mâruz kalmış, evi 
yanmış, evini yapacak. Tarlası sel altında kal
mış, tarlasını ıslah, ilhya edecek, imar edecek. 
Sel bütün bölgeyi ezmiş, onun altında bu da ezil-
imiş. Bu ezginliğin içinden ailesinin çocuklarının, 
kendisinin nafakasını çıkaracak. Böyle 'bir mak
sat için kullandığı 30 gün onun dinlenmek için 
kendisine verilmesi (gerekli 30 günden mahsube-
dilmesi, nasafete, muadelete uymaz. Onun için 
bu 30 günün rakamını biz azaltalım. Böyle bir 
hal vukuunda 20 «gün diyelim. Ama tıpkı ana, 
baba, eş, çocuk halinde olduğu fgibi bu hali de 
yıllık iznin dışında bırakalım. Eğer Devlet 'Me
murları Kanununda ıbu prosedür getirildiği için, 
bizzarure, burada da mı getiriliyor? Tetkik et
mek imkânını bulamadığım için böyle arz ediyo
rum. Komisyon her halde bizi 'tenvir edecektir. 
Bu maksatla önerge de vermemekteyim. Komis
yonun ıgörüşünü aldıktan sonra (gerekirse bir 
önerge de takdim edeceğim. 

BAŞKAN — Komisyon, buyurunuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ '(Rize) — Muhterem arkadaşlar; 120 
ncu madde hakkında söz alan arkadaşlarımız 
maddenin (a) fıkrasındaki «Ana, 'baba, eş, çocuk 
ve kardeşlerin <ölümü halinde» teshit edilmiş 
olan 3 'günlük izin süresini kâfi bulmamaktadır
lar... Biz, Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun anaprensiplerini 657 sayılı Devlet Per
sonel 'Kanuniyle uygun olarak, parelel olarak 
yürütme gayretinde olduğumuz için, orada 104 
nc'ü maddenin 3 ncü 'bendinde tesbit edilmiş bu
lunan, aynen arz ediyorum, «Anasının, babası
nın, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü 
halinde 3 gün izin »verilir» hükmünden mülhem 
olarak getirdik. Yüce Heyetiniz... 

FERDA GÜLEY (Ordu) — >Sui misal. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Devamla) — Sui misal değil, arka
daşım. Bunu Meclis kabul etmiş. Sui misal de
ğil, emsal, normal misal. Yüce Heyetiniz bu sü
reyi noksan 'bulursa değiştirmek yetkisine sahip
tir. Ama biz her iki kanunun prensipleri arasın
daki paralelliği temin etme bakımından bunu 
böyle getirdik. Takdir Yüce Heyetinizindir. 

Yalnız Ilyas Kılıç arkadaşımız; «Komisyon 
her mevzuda olduğu gibi, nedense bütün önerge
lere katılmamakta bir direnme göstermektedir, 
bunun sebebini anlamıyorum» diyorlar. Bizim 
höyle bir durumumuz yoktur. Reddederim, Ko
misyon adına. 

Şimdi, Komisyonumuzun sevk ettiği ve ıttı
laınıza sunulan önergesinde (b) fıkrasında bir 
değişiklik yapıyoruz. Eski metinde «Yangın, 
zelzele, seylâp gibi olağanüstü bir mazeret dola-
yrsiyle bir yıl içinde 30 güne kadar mazeret izni 
verilebilir» hükmü vardır ve altındaki fıkrada 
«(a) fıkrası gereğince verilen mazeret izinleri 
senelik izne mahsübedilmez» hükmü vardır. Ya
ni yalnız ölüm hallerinde verilecek 3 gün izinler 
senelik izinden maihsubedilmiyecek, seylâp, yan
gın, zelzele gibi olağanüstü hallerde verilen bir 
yıl içindeki 30 güne kadar verilen izinler mah-
subedilebilecekti. Biz bunu verdiğimiz değiştirge 
önergesiyle; böyle bir felâkete mâruz kalmış bir 
kimsenin bu durumunun yıllık izninden mahsu-
bedilmeme ve bilâhara durumunu tashih edeme
diği takdirde yıllık iznini mütaakıben alıp kul
lanabilme imkânını temin etmek için, genel ola
rak, her iki fıkradaki mazeret izinlerinin yıllık 
izinden maihsubedilmiyeceği hükmünü getirdik. 
Bu itibarla burada Devlet Memurları Kanunun
da aynı hükümler onar ıgünlük süre ile veril
mektedir. Birinci 10 günlük süre yıllık izinden 
mahsubedilmemekte fakat, ikinci 10 günlük süre 
yıllık izinden mahsu'bedilmek suretiyle tesbit 
edilmiştir. Biz bundan daiha ileri ve personelin 
lehinde olacağını kabul ettiğimiz bir husus ge
tirdik. 

• Ayrıca (C) fıkrasında : «Hizmetleri sırasın
da radyoaktif ışınlarda çalışan personele, her 
yıl, yıllık izinlerinden ayrı olarak, bir aylık izin 
verilir. Bu izinlerin verilme 'şekli, yönetmelikle 
düzenlenir» hükmünü igetirdik. Sayın Güley ar
kadaşımız bu fıkranın zaruretine işaret ettiler. 
Biz de bu zaruretin ilcasiyle hu hükmü buraya 
koyduk. Maddeye iltifat buyurmanızı istirham 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar, buyuru
nuz. 

.HİLMİ İŞGÜZAR (iSinıop) — Muhterem 
arkadaşlar, 129 ncu madjdc üzerindeki ankaldaş-
larımızrn gÖnüşlerind burada öğrenldilk. Bende
niz daiha önıce İbir önenge vermiştim. Bu öner-
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geyi verdiğim şamarı 057 ısayılı Devlet ' Per
sonel Kanununda, bu maddenin getirmiş 'oldu
ğu, ana, balba, eş, çjoieulk ve kardeşin 'ölümü ha-
linlcle üç gün iane Itabi tulbulduğunıu (bilmediğim 
için vermiştim. Esatsında Ikanunlar arasında bir 
ahenk olması ışanbtır. Bilhalsısa şahısları, kişileri 
ilgilendiren .meselelerde meslekler dikkate alın
mak suretiyle tefrite yapılamaz. Bu balkımdan 
Komisyonun getirmiş olduğu bu madde yerin
dedir. Amcalk bâzı arkadaşlarımızın, da bilhassa 
işaret dtitiği gibi, insani düşüncelerin dışına çık
ma halklkma sahip değiliz. Bilftıasısa insanları 
çoik yakından ilgilendiren ana, balba, eş, çocuk 
ve kardeş, bunları/n ufulü halinde yol haricol-
malk lüızere verilen üç günlük müddet hakikaten 
azdır. Ancak 657 sayılı Kanuna uymak için 
komisyonun hakikaten titizlikle üzerinde dur
duğu bu meseleyi 'burada ele almak suretiyle 
bir haftaya çıkarılmasında fayda mülahaza et
mekteyim. Ama 657 ısayılı Kanunun o maddesi
nin tde değişltirdkneısi şarttır. Akısi halde bilhas
sa personel politikası bakımından şahııslarm ki
şiliğini ilgilenldiren meseleler bakımından bü
yük .bir haksızlık olur. Bu balkımdan komisyon 
iltifat edeme 'kendi önergelerini bu yönde de
ğişikliğe taibi tuitmalk ısuretiyle daha iyi bir yol 
seçmiş olurlar. Bunun 'bir hafta olarak düzeltil
mesinde fayda vandır. Ve bilâhara da 657 sa
yılı Kanunun o maddesi değiştirilebilir. Benim 
mâruzâtım .bundan ibarettir. 

. BAŞKAN — Başka ıslöz iısıtiyen var mı? Yok. 
Önergeleri .dkulhiryorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

T. S. K. l^ersıonel kanuri tasarıısmin İ29 iıcu 
maddesinin (a) fıkrasındaki 3 günün 10 güne 
çıkarılmasını anz ve teklif ederim.' 

Güven Partisi Grupu (Sözcüsü 
. 'Tokat 

İrfan Solmazer 

BAŞKAN — Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) —.Taifedir Yıüce Heyetindir. 

BAŞKAN — Aynı mahiyettte diğer önerge
ler varıdır, onları da dkultuyoruın. 
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Yüksek Başkanlığa 

129 nıcıu maddenin (a) fıkrasını aşağıdaki 
gibi tedvinini arz ve teklif ederim. 

Samsam 
llyas Kılıç 

Yüksek Başkanlığa 

129 ucu maddenin (a) fıikrateının aşağıdaki 
.şekilde değiştirilmesini arz ve .teklif ederim. . 

Kastamonu 
İsmail Halklkı Yılanlroğlu 

Fıkra : 
a) Ana, baba, eş, çocuk ve kardeşin ölümü 

halinde (10) gün 

BAŞKAN — Bu üç önerlge de aynı mahiyet
tedir, 10 'güne çılkarılmasını işitiyor. Komisyon 
Ibunu Yıüce Heyetin takdirine bırakmıştır. 

Bu önergelerin üçünü birden oylayacağım. 
Kalbul edenler... Eitmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

BAŞKAN — Komiısıyon fillhal katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
ıSARIGÖZ (Rize) — Filhal katılıyoruz efen
dim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (ıSinap) — Önergelerin 
'hepsini okumanız, sonra .aylamamız gerekir. 

BAŞKAN — En aykırisı kalbul edildikten 
sonra öbürlerinin okunmasına lüzum kalmaız. 

HİLMİ İŞGÜZAR OSinOp).— Uisul .. bakı
mından diğer önergelerin de lûfcunmalsı lâzımdır. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Komisyo
nun bir önergesi var, sarfınazar dense sizinkini 
okutuyorum. . 

Komisyon 1. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (.Sinop) — Geri almıyoruz. Yalnız 
komisyonun önergesinin (a) fıkrasındaki üç gü
nü, oyladığınız önerigenin ışığı altında filhal 
katılmak sureltiyle on gün olarak tashih edi
yoruz. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

Sayın İşgüzar'in önergesini okutuyorum. 



M. Meclisi B : 112 2 . 6 . 1967 O : 1 

Millet Meclisi Başkanlığına 

129 ncu maıdjdenin (a) Merasının aşağıdaki 
şekilde «değişltirilmesini arz ve teklif ederim. 

Sinop 
Hilmi (tş'güızar 

a) Ana, nalba, eş çocuk ve kardeşin ölümü 
halinde bir halta (laeüsiz 'gün) izin verilir. 

BAŞKAN — 10 gün kalbul edildiğine göre 
ibramın oylanması mıümfkain değildir. 

Şimdi ktomisyionun değiştirgesini dkıuttulktan 
sonra 129 ncu maicBde olarak 'oylarınıza sunaca» 
ğım. 

Yüksek Başkanlığa 

Tasarının 129 ncu maddesinin aşağıldaıki şe-
'kilde değiştirilmesinin arz ve tdklif ederim. 

İsmail Sarıgöz 
Geçici Komisyon Başkanı 

I I - Mazaret izinleri 

Madde 129. — ıSnibay ve asıtisıufbaylara 
128 nci maiddelde «yazılı ortbeş günlük mazaret 
izinleri dışında : 

a) Ana, ıbaJba, eş, çocuk ve kardeşlerin ölü
mü halinde 10 ıgün, 

h) Yangım, zelzele, seylâp giıbi olağanüstü 
ıbir mazaret dolayısılyle bir yıl içinde oitraz güne 
fkadar, 

Ma&arelt izni verilebilir. Verilen mazeret 
izinleri yılblk izne maihisnfbeldilmeız. 

c) Hizmetleri sıraısıınlda radyioalkltif ışınlar
da çalışan personele her yıl, yılMk izinlerinden 
ayrı olaraik, ıbir yıl izin verilir. Bu izinlerin ve
rilme şekli, yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — • önergeyi oylarımıza anz edi
yorum. Kabul edenler.. 

NİHAT ©İLER (Erzurum) — Sfiz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Oylama sırasında olur mu efen
dim1? Bira<z evvel isteseydiniz olmaz mıydı? 

BAŞKAN — Komisyonun önergesini oyları
nıza ara ediyorum. Kaibul edenler... Eltuniyen-
ler... Komisyonun önertgesi 129 ncu madde ola
rak kabul edilmiştir. 

130 mjcaı maidıdeyi o&uıtııyoruım efendim. 
Maidde 130. — 

III - Yurft dışı izinleri 

Madde 130. — «Srabay ve aıstteıuibaylara Millî 
Savunma Balkanlığınca, jandarma subaylarına 
İçişleri Bakanlığımca : 

a) öğrenim için öğrenim süresi kadar, 
b) Meslekî ıbiigi ve ıgöngüsünü artırmak 

maksadı ile bir yıla <kadar, 
c) Mazeret dolayıısı ile yıllıik izinle birlikte 

ıüç aya kadar, 
d) ISeyahat maksadı ile yılhik k in süresi 

kadar, 
Yurt dışı izini verilebilir. 

Bu .hallerde özljülk haikları aynen verilir. 

İRFAN SÖLMA25ER (Tdkât) — Saz işitiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Saz Miyorsaımiız. Yalnız müd
det çdk azalmışjtır. İM, üç ıdalldkiaya sığdıra-

• bilirseniz (konuşmanızı, ıbuyurun efendim. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Değerli 
arkadaşlarını, 130 ncu maddede bir değiştirge 
önergesi verdik. O da gayet basit. Şeyle başlı
yor: Suibay ve aısltlsıubaylara Millî Savunma Ba
kanlığınca, jandarma subaylarına içişleri Ba
lkanlığınca aşağıddki hailende izin verilir. Şim
di ıtaısavtvur edelim; Ta/biî tenzih ederim Sa
yın Millî ıSavunma Balkanını böyle ıdüşüinceler-
den, bundan sonra|kileri de tenzih etmek iste
rim. Ama şimdi öğrenim için bir sn/bay, asfteıu-
bay niçin gönderilir dışarıya? Bimeyler öğren
sin .gelişin, yurduna faydalı oktun diye. Bumun 
bir seçimi lâzım, her inısan yurt dışına gönderil-
mez öğretim için. Meslekî bilgi ve görgüsünü 
arttırmaik için yine seçme sulbaıy olması lâzım. 
Simidi bu ıhıiifeüm bu maddeye şi'yle geçerse 
Millî Savunma Bakanı arzu ettiği kişiyi hiçıbir 
nitelik aramadan dahi çelker, yurit dışına gön
derir. Beş sene, altı sene gönderir öğrenim için. 
Bu kadar bir boşlaılk var, Hiç loknaasa burada, 
Genelkurmay Bakkamının inlhaısı yani ordudan 
bir ikimisenin de seçim halkfkı lâzım. Çünikıii ken
disinin öğretmen olarailc yetiştirdiği su/bayların 
niteliklerine göre aıyırma 'hakiki lâzım. Genel-
Ikurımay Başkanının ondu kademelerinde aradan 
tamamen çukararalk bu ıhalklkın Millî Savunma 
Ba/kanına tanınmam ileride ciddî aksaklıklar 
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(doğurur ve bâzı nalhoş hâdiselere de sebebiyet 
verir. Bu balkımdan sayım (komisyonun bu gö-
rtüşe iştirdkini yürdkten temenni ederim. Her
halde Sayın Millî Savunma Baikanlığı ıdaM bu
nu şu şekilde değerlenıdireoelkltir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir, taşefldkıür ede
rim. 

NİHAT DİLER (Erzuroım) — Saz itiyo
rum. 

BAŞKAN — Vakit 'kalmamıştır, kaydedi
yorum. Gelecdk birleşimde teon-uşuımınuz efen
dim. 

Başka slöz istiyen var mı arkadaşlar? Yıolk. 

Açılk oylama neticelerini okuyorum efendim. 

Karayolları Genel M/üdürlüğrü 1962 bütçe 
yılı Kesin/hesap kanun (tasarısının oylamasına 
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78 arfkadaş iştiralk etmiş, 75 kabul 2 ret, 1 çe-
Ikinıser oy çıkmıştır çoğıunlulk yolkltur. Oylama 
tekrarlanacaktır. 

Karayolları Genel MıMürlniğıü 1963 bütçe 
yılı Kesirühesap kanun tasarısının oylamasına 
75 arlkadaş iştiralk etmiş, 72 "kalbul 2 ret, 1 çe-
ikinlser oy çıkmıştır. Çoğıunluik yoikltıur. Oylama 
Itdkrarlaınacaiktır. 

VaJkıflar Genel M/iildlürlügünün 1968 bütçe 
yılı 'Kelsinhesap karnın tasarısının oylamasına 
7,2 arkadaş iştiralk eitmiış, 69 kabul, 2 ret, 1 çe-
(kinıser oy çikmıştır. Qoğıuaılulk yolktur. Oylama 
Ibdkrarlanacakltır. 

Valkit tamam olduğu için 5 Haziran 1967 
Pazartesi günü saat 15 te toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,00 

— 603 
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Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 78 

Kabul edenler : 75 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 1 
Oya katümıyanlar : 372 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Karcı 

AFYON KARAIIİSAR 
Mustafa Akalın 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâle ttin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 

ANTALYA 
Haaan Akçalıoğlu 
Hasan Fehmi Boztcpe 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Cihat Turgut 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇORUM 
Ahmet Uysal 

ELAZIĞ 
Kevni Nedimoğlu 

ERZURUM 
Ahmet Mustafaoğlu 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 

GÎRESUN 
M. Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan San 

İSPARTA 
Tahsin Argun 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
A. Coşkun Kırca 
Osman özer 
Selim Sarper 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçın 

ÎZMIR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Cemal Hakkı Selek 

KARS 
Abbas Ali Çetin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanb 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Âdil Toközlü 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KONYA 
Hasan Dinçer 
Mekki Keskin 
Sait Sma Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mehmet Ersoy 
ismail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
önol Sakar 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

RİZE 
Mazhar Basa 
İsmail Sarıgöz 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 

Hüseyin Hüsnü Oran 
SİNOP 

Hilmi İşgüzar 
SİVAS 

Seyfi Kurtbek 
Tahsin Türkay 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Osman Turan 
Ömer Usta 

ZONGULDAK 
Kemal Doğan Sungun 

[Reddedenler] 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

ORDU 
Ferda Güley 
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[Çekinser] 

ERZURUM 
Nihat Diler 

[Oya JcaUlmty anlar] 

ADANA 
Sabahattin Baybura 
Mahmut Bozdoğan (î.) 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Kemal Sanibrahimoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 
Aıhlmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 
Ali İhsan Ulubahş* 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Reeai Ergüder 
1. Sıtkı Hatipoğlıu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 

llyas Seçkin 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker (B.) 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
İhsan Ataöv 
Rafet Eker 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Nahit Menteşe 
ismet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Cihat Bilgehan (B.) 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Meviüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
ibrahim Ökteım (I.) 
Kasım önadım 
ö. Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik inan 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bgk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçuba§ı 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 

Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 
Âtıl Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (I.) 
Metin Cizreld 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai Iskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
Ilhami Ertem (B.) 
Nazmi özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek ' 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Cevat Önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt (I.) 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayrı Başar 
Seyfi öztürk (B.) 
Aziz Zeytinoğlu 
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GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kıl/ıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali ihsan Çelikkan 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mâzhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Orhan Erkanlı 

Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Kaya özdemir 
Ilhanıi Sancar 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
I. Hakkı Tekinel 
Mehmet Yardımcı 

IZMIR 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşjpaia 
ihsan Gürsan 
Settar İksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu (I.) 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KİRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
M. Ziyaeddin Izerdem 
İhsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
ismet Kapısız 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk önder 
Fakih özfakih 
Fıruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ali Mesut Erez 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
ismet İnönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt (I.) 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 
Vefik Pirinçcioğkı 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Günesjtan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
izzet Oktay (I. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
(t) 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan : 
Muslihittin Gürer 
Şerafottin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Ilyas Kılıç 
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Salâhattin Kılıç 
Namık Kemal TüLezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 

Tevfik Koraltan 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal PaLaoğlu 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Saraç 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Selâhattin Güven 

(Açık 

Çorum 
Diyarbaikıı 
İstanbul 
Urfa 

Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Alli Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Halil Balkıs 
Ramazan Tekeli 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Behice Hatko Boran 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

üyelik] 

1 
1 
1 
1 

Muslih Görentaş (1. Ü.) 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadınlt 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (1. Ü.) 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
S. Tekin Müftüoğlu (B.) 

Yekûn 

.*... 
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KarayoUan Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur) 

üye sayısı : 450 
Oy verenler : 75 

Kabul edenler : 72 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 371 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Karcı 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANILARA 
Orhan Alp 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hasan Fehmi Boztepe 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Cihat Turgut 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ELÂZIĞ 
Kevni Nedimoğlu 

ERZURUM 
Ahmet Mustafaoğlu 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 

GİRESUN 
M. Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANB 
Sabri Özcan San 

İSPARTA 
Tahsin Argun 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
A. Coşkun Kırca 
Osman özer 
Selim Sarper 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçın 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Cemal Hakkı Selek 

KARS 
Abbas Ali Çetin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Âdil Toközlü 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KONYA 
Hasan Dinçer 
Mekki Keskin 
Sait Sma Yücesoy 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 
Mehmet Ersoy 
İsmail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
önol Sakar 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

RİZE 
Mazhar Basa 
İsmail Sarıgöz 

SAMSUN 
Mclâhat Gedik 
Osman Şahin oğlu 

SİİRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİVAS 
Seyfi Kurtbek 
Tahsin Türkay 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Osman Turan 
Ömer Usta 

URFA 
Necmettin Cevheri 

[Reddedenler] 

, NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

ORDU 
Ferda Güley 
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[Çekinser] 

ERZURUM 
Nihat Diler 

[Oya katümıyanlar] 

ADANA 
Sabahattin Baybura 
Mahmut Bozdoğan (I.) 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Kemal Sanibrahimoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğhı (B.) 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 
Ali İhsan Ulubahşji 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrovi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
1. Sıtkı Hatipoğiu 
Rıza Kuas 

Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
llyaa Seçkin 
Hasan Tez 
H.Turgut Toker (B.) 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Rafet Eker 
İhsan Ataöv 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Cihat Bilgebam (B.) 
Enver Güreli 
Fennî Islimycli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Nilüfer Gürsoy 
Cemali Külâhlı 
Barlas Küntay 

ibrahim öktem (1.) 
Kasım önadım 
ö. Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik İnan 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Ncjdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Hüdai O rai 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (1.) 
Metin Cizreli 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai tskenderoğlu 
Feyzi Kalfa gil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
llhami Ertem (B.) 
Nazmi özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIÖ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt (î.) 
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ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayrı Başar 
Seyfi öztürk (B.) 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğhı 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılaçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Cüli 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 

Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Orhan Erkanlı 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Kaya özdemir 
llhami Sancar 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
1. Hakkı Tekinel 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
îhs>an Gürsan 
Settar İksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu (1.) 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Adil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 

Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkanl 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
M. Ziyaeddin İzc.rdem 
ihsan Kabadayı 
Mehmet Necati KalaycıJ 
İsmet Kapısız 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk önder 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mesut Erez 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bay&zıt (I.) 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 
Vefik Pirinçcioğln 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Günegtan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
İzzet Oktay (I. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 
Kâmil özsarıyıldıa 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar özallp 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
(D 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alacan 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Şerafettin Paker 
Hayrettin Uysal 
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SAMSUN 
Ali Fuat Alışan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Namık Kemal Tül'ezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 

Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Pataoğlu 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
îlyas Demir 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Saraç 
İrfan Solmazer 

[Açık il 

Çorum 
Diyarbakır 
İstanbul 
Urfa 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Selâhattin Güven 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Halil Balkıs 
Behicc Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

yeliklerj 

1 
1 
1 
1 

Yekûn 4 
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VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Muslih Görentaş (1. Ü.) 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadınh 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (1. Ü.) 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çe'tiner 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
S. Tekin Müftüoğlu(B.) 
Kemal Doğan Sungun 
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Vakıflar G-enel Müdürlüğünün 1953 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

üye sayısı : 450 
Oy verenler : 72 

Kabul edenLer : G9 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 374 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Karcı 

AFYON KARAHtSAR 
Mustafa Akalın 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 
Kâzını Uhısoy 

ANKARA 
Orhan Alj 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hasan Fehmi Boztepe 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Cihat Turgut 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ELÂZIĞ 
Kevni Nedimoğlu 

ERZURUM 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 

GİRESUN 
M. Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Sabri Özcan San 

İSPARTA 
Tahsin Argun 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
A. Coşkun Kırca 
Osman Özer 
Selim Sarper 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 

Aydın Yalçın 
İZMİR 

Şükrü Akkan 
Cemal Hakkı Selek 

KARS 
Abbas Ali Çetin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Âdil Toközlü 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Ata gün 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KONYA 
Mckki Keskin 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 
Mehmet Ersoy 
ismail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hamit Fendoğkı 

MANİSA 
önol Sakar 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

RİZE 
Mazhar Basa 
ismail Sarıgöz 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SlVAS 
Seyfi Kurtbek 
Tahsin Türkay 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
irfan Solmazer 

TRABZON 
E lir em Dikmen 
Osman Turan 
Ömer Usta 

URFA 
Necmettin Cevheri 

[Reddedenler] 

NEVŞEHİR 
Hakkı Esatoğlu 

ORDU 
Ferda Güley 
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[ÇekinserJ 

ERZURUM 
Nihat Diler 

[Oya katümtyanlarj 

ADANA 
Sabahattin Baybura 
Mahmut Bozdoğan (t.) 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Ataky 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat Öner 
Muzaffer özdağ 
ili thsan Ulubahşıi 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşp 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
î. Sıtkı Hatipoğkı 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 

Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker (B.) 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
Mı: o La fa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
thsan Ataöv 
Rafet Eker 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Cihat Bilgehan (B.) 
Ejûver Güreli 
Fitini Islimyeli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Mcvlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Şadı Binay 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BÎTLÎ8 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hasan Özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
t. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barları Küntay 
ibrahim öktem (1.) 
Kasım Önadım 
Ö. Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik inan 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENlZLÎ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 

Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (I.) 
Metin Cizreli 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai Iskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
llhami Ertem (B.) 
Nazmı Özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat Önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt (I.) 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayrı Başar 
Seyfi Öztünk (B.) 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
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Hüseyin încioğlu 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kıkçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Ku'tlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Orhan Erkanlı 
Mustafa Ertuğrul 
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Muhiddin Güven 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Kaya özdemir 
llhami Sancar 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
1. Hakkı Tekinel 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Settar İksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu (1.) 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Feyyaz Koksal 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkar. 
Hasan Tahsin Uzun 
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KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
M. Ziyaeddin İzerdem 
İhsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalayc 
İsmet Kapısız 
Yunus Koçak 
N"azif Kurucu 
Seyit Faruy önder 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mesut Erez 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu * 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Keımalî Bayazıt (1.) 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 

Vefik Pirinçcioğlıu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Günegıtan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
İzzet Oktay (1. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Yaşar Anbaş 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
(I.) 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Aliican 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihittia Gürer 
Şerafettin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan 
Yaşar Akal 
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Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Namık Kemal Tüllezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalira Araş 
Misbah Ongan 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi Öz güç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 

Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal PaLaoğlu 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 

Selâhattin Güven 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 

- Al/i Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

[Açık üyelikler] 

Çorum 
Diyarbakır 
İstanbul 
Urfa 

1 
1 
1 
1 

Muslih Görentaş (I. Ü.) 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmk 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (1. Ü.) 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karalçaş 
Kâmil Kırıkoğlu 

S. Tekin Möftüoğlu (B.) 
Kemali Doğan Sungun 

Yekûn 4 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

112 NCÎ BİRLEŞİM 

2 . 6 . 1967 Cuma 

Saat : 15,00 

I 

A BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR. GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

X 1. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve 
Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku
rudan Geçici Komisyon raporu (1/234) (S. Sa
yısı : 156) [Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 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 : 1 1 . 2 .1967'] 

IV 
A - HAKLA THVm tVEDtLtK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 
bütçe yılı Kesinhesabma 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 . 1966] 
(Görüşme sırası : 1) 

X 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 
bütçe yılı Kesinhesabma 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) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 
(Görüşme sırası : 2) 

X 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1963 
bütçe yılı Kesinhesabma 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 . 1966] (Görüşme 
sırası : 3) 

X 4. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Kesi»besabma ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuma dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yıh Ke
sinhesap kanunu tasarısı ve SavHftay Komisyo
nu raporu (3/115, 1/46) (S. Sayısı : 151) [Da
ğıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] (Görüşme sırası : 4) 

X 5. —Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1962 butça yılı Kesinhe
sabma ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı t«*7.kare«i ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Gene) Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kan i mu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/155 1/35) (S. 
Sayısı : 152) [Dağıtma tarihi : 2 . 8 1966] 
(Görüşme sırası : 5) 

X 6. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesinhe-
sabına ait uygunluk bildiriminir. suauMuğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/372, 1/54) (S. 
Sayısı : 153) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 
(Görüşme sırası : 6) 



X 7. — Yalova Kaplıcaları İşletme İda
resinin 1957, .1958, 1959, 1960, 1961 ve 1962 
malî yıllan hesabına aiıt rapor ile bilançosunun 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı teskere
leri ve Sayıştay Komisyonu raporu. (3/142, 
3/143, 3/145, 3/146, 3/147, 3/148) (S. Sayı
sı : 248) [Dağıtma tarihi : 2 . 5 . 1967] (Görüş
me sırası : 7) 

X 8. — 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] (Görüş
me sırası : 8) 

X 9. — 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] 
(Görüşme sırası : 9) 

X 10. —• Petrol Dairesi Başkanlığının 
1963 bütçe yılı Kesinin asabın a ait uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı teskeresi ile Petrol Dairesi Başkanlığı
nın 1963 bütçe yılı Keısinhesap kanun tasarısı 
ve Sayıştay Komisyonu raporu. (3/157, 1/40) 
(S. Sayısı : 252) [Dağıtma tarihi : 5 . 5 . 1967] 
(Görüşme sırası : 10) 

X 11. — 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] (Görüşme 
sırası : 11) 

X 12. — 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 1963 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu. (3/109, 1/42) (S. Sayısı : 
254) [Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1967] (Görüşme 
sırası : 12) 

X 13. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğünün 1964 'bütçe yılı Kesinhesabma 
ait uygunluk bildiriminim sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve dahil
ler Sağlık Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
K< ')misyonu raporu. (3/434, 1/186) (S. Sayısı : 
255) [Dağıtma tarihi : 5 . 5 . 1967) (Görüşme 
sırası : 13) 

X 14. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1960 yılı 
döner sermaye hesaplarına ait bilançosu ile dene
tim raporunun ve uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 1960 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (1/26, 3/131, 3/163) (S. 
Sayısı : 284) [Dağıtma tarihi : 13 . 5 . 1967] 
(Görüşme sırası : 14) 

X 15. — 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] 
(Görüşme sırası : 15) 

X 16. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 
1963 bütçe yılı Kesinihesalbrna aiıt uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay 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] (Görüşme sırası : 16) 

17. — Yemden kurulacak vakıflar hakkın
da kanun tasarısı ve Adalet. İçişleri, Maliye ve 
Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (1/239) (S. Sa-
vısı : 183) [Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1967] 
(Görüşme sırası : 33) 

X 18. -— Umumi hayata müessir âfetler do-
layısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardım 
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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 înıar ve İskân, İçişleri ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu. (1/231) (S. Sayısı : 
159) [Dağıtma tarihi : 28 . 11 . 1966] 

19. -— Eski Siirt Milletvekili Süreyya öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, eski 
Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gündoğan ve İs
tanbul Milletvekili llhami Sancar'ın, Dilekçe 
Karma. Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi : 5/4; Cumhuriyet Senatosu : 
4/66) (S. Sayısı : 20) [Dağıtma tarihi : 
27 . 1 . 1966] 

20. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi 
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo 
nu raporu (Millet Meclisi : 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu : 4/68) (S. Sayısı : 21) [Dağıtma tari
hi : 27 . 1 . 1966] 

21. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu 
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda görü 
şülınesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
19; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 522) [Da
ğıtma tarihi : 28 . 1 . 1966] 

22. — Cumhuriyet Senatosu Bolu üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli silâh
lar ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tarih 
ve 6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle 
15 nci maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/146) (S. Sayısı : 23) [Dağıtma ta
rihi : 1 . 2 . 1966] 

23. — Cumhuriyet Senatosu Aydm Üyesi 
Fikret Turhangil ve 9 arkadaşının, Tababet ve 
şuaoatı sanatlarının tarzı icrasına dair 12i: 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak 
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardıın 

ve Adalet Komisyonu raporları (2/.140) (S. 
Sayısı : 90) [Dağıtma tarihi: 24 . 3 . 1966] 

24. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs 
ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın Kanun u-
tun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırılma

lına dair kanun teklifi ve İçişleri, Turizm ve 
Tanıtma ve Adalet komisyonları raporları 
(2/41) (S. Sayısı : 128) [Dağıtma tarihi : 
9 . 7 . 1966] 

25. — Cumhuriyet Senatosu Buroa Üyesi Ca
hit Ortaç ve 78 arkadaşının, 6183 sayılı Amme 
alacaklarının tahsili usulü hakkındaki Kanuna 
23 . 10 . 1962 tarihli ve 85 sayılı Kanunla ilâve 
edilen geçici 5 nei maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisvon-
ları raporları (2/118) (S. Sayısı : 103) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 4 . 1966] 

26. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ada
let komisyonları raporları (2/131) (S. Sayısı: 
170) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

27. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi nü
fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu Faik 
özer'in bakiye cezasının affı hakkında kanun ta
sarısı ve Adalet Komisyonu rapora (1/244) (S. 
Sayısı: 172) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

28. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi R/agıp 
Üner'in Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/346) (S. SayMi: 173) 
[Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

29. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıl
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu rapora 
(2/348) (S. Sayısı: 174) [Dağıtma tarihi: 
23 . 12 . 1966] 

30. — Polis vazife ve salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/163) 
(S. Sayısı : 188) [Dağıtma tarihi : 21.1.1967] 

31. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 
Üyesi Ahmet Nusret Tuna ve 9 arkadaşının, 
Menmetoğlu Murat Çalışkan'a vatani hikmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tek-



lifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/302) (S. Sayısı : 216) [Dağıtma tarihi : 
21 . 2 • 1967] 

32. — izmir Milletvekili ihsan 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] 

33. — izmir Milletvekili ihsan 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 . 1967] 

34. — izmir Milletvekili ihsan 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] 

35. — izmir Milletvekili ihsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3659 sayılı Kararın 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] 

36. — Siverek kazasının Dağbaşı Yukarı 
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasanoğlu Ha-
ni'den doğma 1317 doğumlu Cuma Karakılıç 
(özmodanlı) nın cezalarının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. 
(1/103) (:S. Sayısı : 277) [Dağıtma tarihi- : 
12 . 5 . 1967] 

37. — Manisa ilinin Çaprazkebir 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-
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let Komisyonu raporu. (1/102) (S. Sayısı : 276) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1967] 

V 
IKJ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - IKlNCrGÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 

B BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
IŞLER 

X I . — Türküye Cumıhuriiyeıbi HüJkütoetinin 
En Ziyade müsaadeye Mazhar Millet Tarifesi
nin onaylanması hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri, Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Plân ko
misyonları raporları. (1/229) (S. Sayısı : 258) 
[Dağıtana t'ariıi : 5 . 5 . 1967] (Görüşme sı
rası : 17) 

X 2. — Gümrük Tarif elenl 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] (Görüşme sırası : 18) 

X 3. — Türkliye ile Iran 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) [Dağıtıma tartıii : 6 . 5 . 1967] (Gförüşme 
sırası : 19) 

X 4. — Bâzı mamullerinuizin 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 onay
lanmasına 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 . 1967] (Görüşme sırası : 20) 

X 5. — «Bâzf mactnulleriımizii'n tevsik edile
cek ihraç fiyatlarında vergi, resim, hare ve ben
zer tesirler icra eden sair mükellefiyetleri berta
raf etmeyi öngören usul ve şartların ihdasa 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] (Görüşme sıra
sı : 21) 

X 6. -—• Bâzı mamullerimizin ihraç fiyatla
rına tesir eden mükellefiyetleri bertaraf etmek 
amaciyle alınan 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 'talihi : 8 . 5 . 1967] (Görüşme sı
rası : 22) 

X 7. — Türkiye Cumhuriyeti 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] (Gö
rüşme sırası : 23) 

X 8. — Türkiye Cumhuriyeti Listesi (En 
Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesi) nin 
82.05 pozisyonundaki ibare değişikliğinin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanım 
tasarısı ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân ko
misyonları raporları (1/228) (S. Sayısı : 268) 
[Dağıtma tarûhi : 8 . 5 . 1967] (Görüşme sı
rası : 24) 

X 9. — «XXXVII saydı Türkiye Cumhu
riyeti Listesi» (En Ziyade Müsaadeye Mazhar 
Millet Tarifesi) 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] (Görüşme sırası : 25) 

X 10. — 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] 
(Görüşme sırası : 26) 

X 11. — Türkiye Cumhuriyeti Listesi (En 
Ziyade Müsaade,^ Mazhar Millet Tarifesi) nin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarımı ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel. 
Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/227) 
(S. Sayısı : 271) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1967] 
('Görüşme sırası : 27) 

X 12. — XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
yet Listesi (En Ziyade Müsaadeye Mazhar 
Millet Tarifesi) nin 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 . 19167] (Görüşme sırası : 28) 

13. —: Cumhur iyot Senatosu Bur dair Üyesi 
Faruk Kmaytürk ve 9 arkadaşı ile Cumhuri
yet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali De-
mir'in, 5434 sayılı Kanunun 41 nci maddesi
nin 3 noü fıkrasının kaldırılması hakkında ka
nun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları, (2/185, 2/189) (S. Sayısı : 278) [Da
ğılma tarîhi : 12 . 5 . 1967] (Görülene sıra-
isı : 29) 

14. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmına kadrolar 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve 
Plân Komisyonları raporları (1/354) (S. Sayısı: 
289) [Dağıtma tarihi : 25 . 5 . Ü967] (Görüşme 
sırası : 30) 

15. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununun de
ğişik 17 ve 18 noi maddelerine bâzı fıkralar 
ilâvesine ve 17 noi maddeye ilişkin (1) sayılı 
ve 18 nci maddeye ilişkin (2) sayılı eetveller
de, 3659 sayılı Kamıma bağlı (1) sayılı cetvel 
ile tadil ve eklerinin Adalet Bakanlığı bölümün
de değişiklik yapılmasınla dair kanun tasarı
sı ve Adalet, Plân komisyonları raporları. 
(1/314) (S. Sayısı : 292 [Dağıtma tarihi : 
26 . 5 . 1967] (Görüşme sırası : 31) 

16. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüme dair 3656 sıayıllı Kamıma bağlı (1) 
'sayılı cetvel ile tadil ve efelerinin Adalet Ba
kanlığı bölümüme yeni kadrolar efelenmesine 
dair kamun tasarısı ve Adalet ve Hân feomliıs-
yonları raporları. (1/301) (S. Sayısı : 295) 
[Dağıtma tarihi : 30 . 5 . 1967] (Görüşme sı
rası : 32) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile izmir 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-
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caret, Maliye VP Plân komisyon]arı rai)orlan 
(2/75) (S. Sayısı -, 132) [Dağıtma tarihi : 
14 . 7 . 1966] 

X 18. — Ankara ve İstanbul şehirleri içme 
kullanma ve endüstri suyu temini hakkında ka-„ 
nun tasarısı ile İstanbul 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 19. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları-raporları (J/113) 
(S. Sayısı : 135) [Dağıtma tarihi : 14 . 7 .1966] 

20. — Tarım Balkanilığı Ziraat İşleri Genel 
Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zirai Karanti
na Genel Müdürlüğüne bağlı kurum, okul ve ku
ruluşlara döner sermaye verümesi hakkında kanun 
tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 9 arkadaşının kanun tek
lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 7 şer 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/259) 
(2/71) (S. Sayısı : 227) [Dağıtma tarihi : 
8 . 3 . 1967] 

X 21. — Su Ürünleri kanun tasarısı ile Cuım-
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürk-
çine; Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 10 
arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik Inci'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret. 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo 
ru (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210) 
[Dağıtma tarihi : 17 . 2 . 1967] 

22. — Ankara Üniversitesi kurulup kadro 
lan hakkındaki 5239 sayılı kanuna ek kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân Komisyonları 
raporları (1/312) (S. Sayısı : 232) [Dağıtma 
tarihi : 31 . 3 . 1967] 

23. — Tütün Taırum Satış kooperatifleri 
ve bölge birlikleriyle, Türkiye Tütün Ekicile
ri Genel Birliği kanun tasarısı ile tamir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının tek
lifi ve Tarım, Gümrük V2 Tekel, Maliye, Tica
ret ve Plân konıiüyonlarından «eçilcn dörder 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/208. 
2/18) (S. Sayısı : 236) [Dağıtma tarihi 
6 . 3 . 1967] 

24. — Vakıflar Genel Müdürlüğü görev ve ku
ruluşu hakkındaki Kanuna bir ek ve bir geçici 
madde eklenmesine ve bu kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporu. 
(1/311) (S. Sayısı : 242) [Dağıtma tarihi : 
24 . 4 . 1967] 

25. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nm, 7033 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine ekli (A/ l ) sayılı cetvelin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve İçişleri ve Plân komis
yonları raporu. (2/145) (S. Sayısı : 244) [Da
ğıtma tarihi : 24 . 4 . 1967] 

26. — Ankara Ünıi^eıisiltesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ile Denizli Milletvekili Z. Nihat özel'in, Ankara 
Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporu. (1/306. 2/328) 
(S. Sayısı : 246) [Dağıtma tarihi : 24 . 4 .1967] 

27. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
teşkilât ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Ka
nuna iki madde eklenmesi hakkındaki 4607 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesini değiştiren 122 sayılı 
Kanunun değiştirümesi hakkında kanun teklifi 
ve Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonları rapo
ru. (2/401) (S. Sayısı : 243) [Dağıtma tari
hi : 25 . 4 . 1967] 

X 28. — Türkiye Elektrik Kurumu kanun 
tasarısı ve Denizli Milletvekili Hüdai Oral ve 
24 arkadaşının teklifi ve Bayındırlık, İmar 
ve İskân, Sanayi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, 
İçişleri, Maliye, Ticaret, Tarım, Ulaştırma ve 
Plân komisyonlarından 3 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu. (1/294, 2/20) (S. Sa
yısı : 251) [Dağıtma tarihi : 3 . 5 .1967] 

29. — Trabzon Milletvekilli llaımdi Orlıon ve 
Cumhuriyet Senatosu Bursa (İyesi Şeref Ka-
yalar'ın, çeşitli teadül ve teşkilât kanunları ile 
diğer kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutar
larının değiştirilmesi hakkındaki 28 . 2 . 1958 
tarih 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] 
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30. — Halik Bankası ve Halk Sandıkları halk- I 

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 31. — 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 . 1967J 

X 32. — Ereğli Kömür Havzasındaki ocak
ların Devletçe işletilmesi hakkında 3867 sayl ı 
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 . 5 . 1967] 

33. — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Sa-
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] 

34. — 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 
Eğitıim ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/332) (S. Sa
yısı : 274) [Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1967] 

X 35. — 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 : I 
266) [Dağıtma tarihi : 8 . 5 . 1967] 

36. — Bursa Milletvekili SadreMıin Çanga 
ve 10 arkadaşının, Bölge Tiyatroları kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu. (2/8) (S. Sayısı : 
275) [Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1967] | 

37. — Ordu Milletvekilli Sadi Pe/Mivanoğlu 
ve Kemal Şensoy'un, 5434 sayılı Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları. (2/295) 
(S. Sayısı : 280) [Dağıtma tarihi : 12. 5 . 1967] 

38. — Erzurum Milletvekili Gıyasetötoin Ka
raca ve 10 arkadaşının, Erzurum, Şenkaya Es
ki Ekrek köyü öğretmeni Ziya Tan kızı Mü-
beccel Mo-rkoç 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] 

X 39. — Kanun ve kararnameler licafbı olarak 
1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine ala
caklarının terkini hakkında kanun tasarısı ve Ti
caret ve Plân komisyonları raporları (1/270) (S. 
Sayısı : 279) [Dağıtma tarihi : 13 . 5 • 1967] ' ^ 

X 40. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Aralan 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] 

41. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan ve 2 ar
kadaşının Bâzı suç ve cezaların affı hakkında 
3 . 8 . 1906 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] 

X 42. — Haoaltıtepe Üniversitesi 'kurulması hak
kında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân ko-
mis3ronları raporları. (1/359) (S. Sayısı : 288) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1967] 

43. — Gümrük kanunu tasarısı ve Ticaret, 
Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, Adalet, Maliye, 
Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonlarından 
üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 
(1/195) (S. Sayısı : 287) [Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1967] 

X 44. — İzmir Milletvekili Musltafa Uyar ve 
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 nci mad
desinin değiştirilmesinle dair ve Aydın Milletve
kili Eeşat özarda'nın, 2834^ayılı Tarım Satış 



Kooperatifleri ve Birlilkleri hakkımdaki Kanunun 
19 ve 21 nci maddelerine fıkralar eklenmesi hak
kında kanun teklifleri ve Tarım ve Ticaret ve 
Plân Komisyonları raporları (2/16, 2/177) (S. 
Sayısı : 290) [Dağıtma tarihi : 25 . 5 .1967] 

45. — Topralk ve Su Kaynakları (Mişti'i*-
me Birlikleri kanunu tasarısı ve Köy İşleri ve 
Plân komisyonları raporları, (1/206) (S. Sayı
sı : 291) [Dağıtma tarihi : 26 . 5 . 1967] 

46. — Tasarruf bonoları iftiracı hakkında ka
nun tasarısı ile Aydın Milletvekili Reşat Özar-
da'nm, 223 sayılı Yatırımlar finansman fonu 
teşkili ve tasarruf bonoları ihracı hakkındaki 
Kanunun 15 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi, Cumhuriyet Senatosu İs
tanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, Tasarruf 
bonoları hakkındaki Kanunun bâzı maddeleri-

^nin değiştirilmesi ve bâzı maddelerin ilâvesi 
hakkında kanun teklifi ve Kayseri Milletvekili 
Turhan Feyzioğlu ve 5 arkadaşının Yatırım-
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lar finansman fonu teşkili ve tasarruf bonola
rı ihracı hakkındaki 5 Ocak 1961 tarihli ve 
223 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin değiş
tirilmesine dair 27 . 4 . 1962 tarih ve 47 sayılı 
Kanunun değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/224, 2/102, 2/222, 2/30) (S. Sayısı : 293) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 5 .1967] 

47. — Jandarma Kanununda değişilkMk ya
pılması toalkkınıda kanımı tasarısı v«e Millî Sa
vununa ve İçiişleıri komiisyonflıan raporları, 
(1/217) (S. Sayısı : 294) [Dağıtma tarihi : 
30 . 5 . 1967] 

48. —- Sivas Milldtvelki'li Grülttekin Sakarya'
nın, 24 . 12 . 1967 gün ve 521 sayılı Danıştay 
Kanununun 166 nci maddesmin 2 nci fıkrası
nın değiştirilmesine dair kanun tdklifi ve Ada
let, İçişleri ve Plân Ikomfeyonları raporları. 
(2/42) (S. Sayısı : 299) [Dağıtma tarihi : 
31 . 5 . 1967] 



Dönem : 2 
Toplantı : 1 M İ L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 148 
Karayolları Genel Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesînhesabına ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 

tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3 /251, 1/49) 

Karayolları Gonel Müdürlüğünün 19G3 bütco yıl?. Kesinheıabına ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkereci (3/251) 

T. C. 
Sayıştay 

Say t: 531744/2995 
11 .2 . 1966 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Karayolları Genci Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı Kcsinhosabına ait uygunluk bildiriminin ilişik 
olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Kemdlettin Tolluoğlu 
Sayıştay Başkanvekili 

«to UYGUNLUK BtLDtRlMl 

1. — Anayasa ve Genel Muhasebe Kanunu hükümlerine uyularak bir örneği Sayıştaya gönderilen 
Karayolları Genel Müdürlüğünün 1963 malî yılı KeMnhesakı, Sayıştayca incelenip yargılanmış olan 
saymanlık idare hesaplariyle karşılaş tırılmıştır. 

2. — Dairesi kcsinhcsabında yazılı gider miktarının Sayıştayca tesbit olunan miktardan 20,00 lira 
noksan, yokedilmesi gereken ödenek miktarının ise bu miktar fazla bulunduğu ve farkın nedeni Sa
yıştay gider cetvelinde açıklanmış olduğu cihetle kos'nhesap kanunu tasarısının 1 nci ve 6 ncı madde
lerinde gösterilen gider ve yokedilmesi gereken ödenek miktarlarının ona göre düzeltilmesi gerekmek
te bulunmuştur. 

3. — Yukarıki maddede ve bağlı cetvellerde yazılı açıklamalar göz önünde bulundurulmak sure
tiyle kesinhesapta gösterilen rakamların kabulünün uygun olacağını arz ederiz. 

27 . 1 .1966 

Birinci Başkanvekili 
Kemalettin Tolluoğlu 

(Bulunamadı) 
D. 4 Başkanı 
İhsan Ögat 

Üye 
Hikmet öktem 
(Bulunamadı) 

Üye V. 
Necdet Tek'er 

D. 1 Başkanvekili 
Raşit Örencik 

Üye 
Nihat Başahar 

Üye 
Azmi Seyhan 

Üye V. 
Hayrı Gürsu 

Üye V. 
Enver Yılmaz 

D. 2 Başkanvekili 
A. Rıza Toksöz 

Üye 
Celâl Çitici 

Üye 
Remzi Konakçı 
(Bulunamadı) 

Üye V. 
Semahat Senger 

Savcı 
Fikret Karabina 

D. 3 Başkanı 
Mehmet Karabacak 

Üye 
M. Ilüdâi Dümer 

Üye 
Semiha E rem 

Üye V. 
Sacide Ardoğa 
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Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 hvJ.go yılı Kesinhesap kanun tasarısı (1/49) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 27 . 4 . 1965 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 51/1721 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
16 . 4 . 1965 tarihinde kararlaştırılan. «Karayjlla rı Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı» gerekçesi ve i"işikleriyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Suad Ilayri Ürgüplü 

Başbakan 

GEREKÇE 

Karayolları Genel Müdürlüğünün 1963 yılı harcamaları, (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvelde ya
zılı olduğu üzere 915 272 188,31 lira ve bu yılın gelir toplamı ise (B) işaretli cetvelde gösteril
diği veçhile 931 348 399,86 lira olup, 1963 yılı bütçesi 16 076 211,55 lira tasarrufla kapatılmıştır. 

1963 yılının ödenek toplamı, bütçeye konulan ve çeşitli kanunlarla eklenen ve düşülenlerle 
birlikte 997 783 581,37 liraya yükselmiştir. 

997 783 581,37 lira ödenek toplamından 65 511 395,22 lirası 1963 yılı içinde, gelecek yıllarda 
mahsubu yapılmak üzere 3010 sayılı Kanunla verilen avansların karşılığı olarak mevkuf tutul
muştur. « K . 

997 783 581,37 lira ödenek toplamından yılı içinde harcanmıyan ve (A/ l ) , (A/2) işaretli cetvel
lerin ayrı sütunlarında gösterilen artık 

15 999 997,84 lira ödenekten 1964 yılma devredilen 3 459 617,41 lira düşüldükten sonra öde
nek artığı olarak 13 540 380,43 lira ödeneğin yok edilmesi gerekmektedir. 

Bu esaslar dairesinde hazırlanan Kesinhesap kanun tasarısı ilişik olarak takdim kılınmıştır. 

Sayıştay Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

Sayıştay Komisyonu 
Esas No.: 3/251-1/49 

Karar No.: 25 
Yüksek Başkanlığa 

Karayolları Genel Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı kanun tasarısı ile bu yıla ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi, Komisyonumuza havale olunmakla, ka
nunun tarif ettiği şekilde hazırlanmış bulunduğu anlaşılan Kesinhesap kanunu tasarısı ve uygun
luk bildirimi, Sayıştay ve Karayolları Genel Müdürlüğü temsilcileri hazır bulunduğu halde tet
kik ve müzakere olundu. 

ödenek : 
1. "3010 sayılı 'Kanunla verilen a'vans, 1934 yılma devrolunan ödenek olarak Kesin

hesap kanunu tasarısı ve buna bağlı cetvellerde'gösterilen miktarların Sayıştayca tcsbit olunan 
miktarlara uygunluğu Sayıştay uygunluk bildirimi ve ekli cetvellerinin incelenmesinden anlaşıl
dığından Komisyonumuzca aynen kabul olunmuştur. 
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Gider: 
2. 1963 bütçe yılı gideri, Sayıştayca düzenlenen uygunluk bildiriminde 915 272 208,31 lira 

gösterildiği halde, Kesinhesap kanunu tasarısına 20 lira noksaniyle 915 272 188,31 lira alınmıştır. 
Uygunluk bildiriminin 2 nei maddesi ve ekli cetvellerde, 20 liralık farkın İskenderun Maki-

na İkmal Grup Şefliği Saymanlığı hesabında olduğu, bu Saymanlıkça önce düzenlenen cetvelde 
'gösterildiği halde, sonra yeniden düzenlenen idare hesabı cetvelinde 502 nei bölüm gideri doğru 
olarak 20 lira fazlasiyle alındığı, ancak dairesi kesinhesabı eski ve yanlış cetvele göre düzen
lenmiş bulunduğundan söz konusu 20 liranın dal.'esinin noiksan olarak ortaya çıktığı belirtilmiş 
ve Komisyonumuzca da aynı kanaate varılmıştır. 

Bundan başka, Ankara Dördüncü Bölge Say mmlığınca bölge müdürlük makam ve santrali 
telefonu için yapılan 3 964,87 liralık harcama il fisi yönünden 304 ncü bölümden mahsubu gere
kirken dairesince ilgisi bulunmıyan 771/50 nei bölümden mahsubedilmesi sonucu Kesinhesap 
kanunu tasarısına bağlı cetvellerin bu bölümlere ait gider toplamları uygunluk bildiriminde ya
zılı olana nazaran fazla ve noksan olduğu anlaşılmıştır. 

Sayıştayca (A/ l ) yatırım dışındaki giderler toplamı kesinhesabma göre 3 694,87 lira fazlasiy-
le 30 370 550,78 lira, (A/2) yatırım giderleri top'.amı 3 694,87 Mra noksaniyle 863 077 534,95 lira 
tesbit edilmiştir. 

Komisyonumuzca Sayıştaym tesbit ettiği miktarlar doğru bulunarak kabul edilmiş ve kanun 
tasarısının 1 nei maddesi değiştirilerek yeniden düzenlenmiştir. 

Yok edilecek ödenek: 
3. Komisyonumuzca kabul edilen ödenek ve gidere göre ödenek artığı 82 511 373,06 liradan 

3010 sayılı Kanun gereğince verilen avans olup ödeneğinden mevkuf tutulan 65 511 395,22 lira 
ile 1964 yılma devrolunan 3 459 617,41 lira çıkarıldığında kalan 13 540 360,43 lira ödenek artı
ğının yok edilmesi gerekmektedir. 

Uygunluk bildiriminde aynı miktar gösterilmişse ele, Kesinhcsabmda ve kanun tasarısında 20 
lira fazlasiyle alınmıştır. 20 lira farkın nedeni 2 nei maddede açıklanmıştır. Komisyonumuzca 
Sayıştayın tesbit ettiği miktarlar kabul edilmiş ve kanun tasarısının 6 ncı maddesi değiştirile
rek yeniden düzenlenmiştir. 

Bundan başka toplama etkili olmıyan bölümlerarası mahsup hatası sebebiyle Sayıştayca (A/ l ) 
cetveli yok edilecek ödeneği 3 694,87 lira noksaniyle 9 480 655,94 lira, (A/2) cetveli yok edile
cek ödeneği 3 694,87 lira fazlasiyle 4 059 704,49 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Komisyonumuzca da Sayıştaym tesbit ettiği miktarlar kabul edilmiştir. 

Gelir: 
4. 1963 bütçe yılı gelir tahakkukat ve tahsilatı uygunluk bildirimi ve Kesinhesap kanunu ta

sarısında 931 348 3.')9,86 lira gösterilmiş olup, Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
Ancaık, Sayıştay uygunluk bildirimine bağlı cetvellerde, özel olarak sağlanan 25 290 028,07 li

ralık gelir, özel (Bütçe Kanununun 10 ncu mad leşi gereğince yapılan tahsilat) bölümüne tahak-
kukat ve tahsilat kaydedilmiş ve bundan harcan nıyan 3 459 617,41 lira, gelecek yıl ödenek ve 
gelir kaydedilmek üzere, gelir genel toplamındın düşüldüğü halde, Kesinhesap kanunu tasarısı
na bağlı cetvelde anılan bölüme, Sayıştayca yapılana uygun olarak 25 290 028,07 lira gelir kay
dedilmiş ve fakat harcanmıyan miktar yine aynı bolüm toplamından clüşülmekle gelir genel top
lamına dâhil edilmemiştir. Bundan dolayı özel bölüm gelir tahakkukat ve tahsilat miktarı ile 
ilgili olup tahakkukat ve tahsilat genel toplamına etkisi olmıyan şeklî bir fark ortaya çıkmıştır. 

Uygunluk bildirimine bağlı cetveldeki açıklama muvacehesinde, Komisyonumuz Sayıştayca ya
pılan işlemi yerinde görerek bundan böyle dairesinin de bu yolda işlem yapmasını temenniye şa
yan bulmuştur. 

5. Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yılında 931 348 399,86 lira tahsilata karşılık 
915 272 208,31 lira gider yaptığından aradaki farkı teşkil eden 16 076 191,55 lira tahsilat fazlası 
olarak kalmıştır. 
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Komisyonumuzca da bu miktar kabul edilmiş, kanun tasarısının 3 neü maddesi buna göre değiş
tirilerek yeniden düzenlenmiştir. 

Yukarda arz olunan sebeplere göre ödenek, gid.y, gelir tahakkukat ve tahsilatını gösterir Kesin-
hesap kanun tasarısı Komisyonumuzca değişik ola -ak kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Sayıştay Komisyonu Başkanı 
Erzurum 

İV. Pasinli 

Kara 
M. Şamiloğlu 

Sözcü 
Kütahya 
M. Ersoy 

Kastamonu 
A. Toközlü 

Kâtip 
MaraT 

V. Kadıoğlu 

Tunceli 
II. Ünlü 

Burdur 
/. II. Boyacıoğlu 

Sivas 
N. Doğan 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı 
Kesinhssap kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün 1963 bütçe yılı genel harcaması bağlı (A/ l ) 
ye (A/2) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere; 

a) 3 366 835,91 lirası cari bütçe giderleri
ne, 863 081 229,82 lirası da yatırım giderlerine, 

b) 21 824 122,58 lirası özel kanunlar gere
ğince ödenek kaydedilen paralardan yapılan ya
tırım giderlerine aidolmak üzere toplam olarak 
915 272 188,31 liradır. 

MADDE 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün 1963 bütçe yılı gelirlerinden yapılan tah
silat bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re 909 517 989,20 liraoı normal gelirlerden ya
pılan tahsilata, 21 830 410,66 lirası da özel ka
nunlar gereğince elde olunan gelir tahsilâtına 
aidolmak üzere toplam olarak 931 348 399,86 li
radır. 

MADDE 3. — 2 nci maddede yazılı gelir 
toplamı ile 1 nci maddede yazılı gider toplamı 
aracındaki farkı teşkil eden 16 076 211,55 lira 
gelir fazlası olarak kalmıştır. 

MADDE 4. — 3010 sayılı Kanun gereğince 
gelecek yıllarda mahsubu yapılmak üzere bütçe
nin (A/2) işaretli cotvelinin tertiplerinden 
65 511 395,22 lira avans verilmiş ve ödentği 
mevkuf tutulmuştur. 

MADDE 5. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1963 yılı Bütçe Kanununun 10 ncu maddesi ge-

SAYIŞTAY KOMİSYONUNUN DBĞIŞTİRİŞİ 

Karayolları G3nel Müdürlüğü 1963 yılı 
Kosinhesâp kanun tasarısı 

MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün 1963 bütçe yılı genel harcaması bağlı (A/ l ) 
ve (A/2) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 

a) 30 370 550,78 lirası cari bütçe giderleri
ne, 833 077 534,95 lirası da yatırım giderlerine, 

b) 21 824 122,58 lirası özel kanunlar gere
ğince ödenek kaydedilen paralardan yapılan ya
tırım giderlerine aidolmak üzere toplam olarak 
915 272 208,31 liradır. 

MADDE 2. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünün 1985 bütçe yılı gelirlerinden yapılan tah
silat bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re 909 517 989,20 lirası normal gelirlerden ya
pılan tahsilata, 21 830 410,66 lirası da özel ka
nunlar gereğince elde olunan gelir tahsilâtına 
aidolmak üzere toplam olarak 931 348 399,86 
liradır. 

MADDE 3. — 2 nci maddede yazılı gelir top
lamı ile 1 nci maddede yazılı gider toplamı ara
sındaki farkı teşkil eden 16 076 191,55 lira gelir 
fazlası olarak kalmıştır. 

MADDE 4. — 3010 sayılı Kanun gereğince 
gelecek yıllarda mahsubu yapılmak üzere büt
çenin (A/2) işaretli cetvelin tertiplerinden 
65 311 395,22 lira avans verilmiş ve ödeneği 
mevkuf tutulmuştur. 

MADDE 5. — Karayolları Genel Müdürlü
ğü 1963 bütçe Kanununun 10 ncu maddesi ğere-
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Hükümetin Teklifi 

reğince 911 nci özel bölüme ödenek kaydolunan 
25 283 739,99 liradan 1963 yılı içinde hareanmı
yan 3 459 617,41 lira 1964 yılma devredilmiştir. 

MADDE 6. — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün 1963 bütçe yılı ödeneğinden hareanmıyan ve 
ilişik (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin ayrı 
sütunlarımda gösterilen 13 540 380,43 lira yok 
edilmiştir. 

M A.DDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Bayındırlık Bakanları yürütür. 

16 . 4 . 1965 

Başbakan 
8. H. Ürgüplü 

Devlet Bakanı 
H. Ataman 

Devlet Bakanı 
Ş. İnal 

Mîillî Savunma Bakanı 
H. Dinçer 

Dışişleri Bakanı 
H. Işık 

Millî Eğitim Bakanı 
C. Bilgehan 

Ticaret Bakanı 
M. Zeren 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. Topaloğlu 

Ulaştırma Bakanı 
M. San 

Sanayi Bakanı 
A. N. Erdem 

Turz. ve Tan. Bakanı 
ö. Z. Dorman 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

8. Demirel 
Devlet Bakanı 
M. Alhnsoy 

Adalet. Balkanı 
1. Baran 

îo'şleri Bakanı 
/. //. Akdoğan 
Maliye Bakanı 

/. Gürsan 
Bayındırlık Bakanı 

O. Alp 
Sağ. ve 'Sos. Y. üaJjanı 

F. Sükan 
Tarım Bakanı 

T. Kapanh 
Çalışma Balkanı 

/. S. Çağlayangil 
En. ve Tabiî Kay. Bakanı 

M. Turgut 
imar ve İskân Bakam V. 

Ş. İnal 
Köy İşleri Bakanı 

S. öztürk 

Sayıştay Komisyonunun Değiştirişi 

ğince 911 nci özel bölüme ödenek kaydolunan 
25 283 739,99 liradan 1963 yılı içinde harean
mıyan 3 459 617,41 lira 1964 yılma devredil
miştir. 

MADDE 6. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünün 1963 bütçe yılı ödeneğinden hareanmıyan 
ve ilişik (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin ayrı 
sütunlarında gösterilen 13 540 360,43 lira yok 
edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu kanun hükümlerini Maliye 
ve Bayındırlık Bakanları yürütür. 
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Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 

B. Tahsisatın çeşidi 

(A/ l ) Cetveli 
201 Maaşlar 
202 Ücretler 
203 Geçici hizmetliler ücreti 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 
207 Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 
209 5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 
210 Temsil ödeneği 
218 7399 sayılı Kanun gereğince ödenecek kasa tazminatı 
331 Merkez daireleri büro giderleri 
302 İller büro giderleri 
333 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
305 Kira bedeli 
306 diyecekler 
307 Yolluklar 
308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi gider ve yollukları 
403 Temsil giderleri 
407 Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren giderler 
419 Mahkeme giderleri 
425 Yabancı memleketlere gönderilecek öğrenci giderleri 
450 Üniversite ve yüksek okullarda okutulacak öğrencilere verilecek burslar 
451 Yayın ve tanıtma giderleri 
425 Staj giderleri 
453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler 
458 Fuar, sergi ve teşhir giderleri 
476 Kurs giderleri 
501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 
505 Hükme bağlı borçlar 
653 Mahdut Mesuliyctli Karayolları Kredi ve İstihlâk Kooperatifi (Memur ve hizmetlilerin öğle 

yemeklerinde kullanılmak üzere) 

(A/ l ) Cetveli toplamı 
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yılı (A/1) ve (A/2) cetveUeri 
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Tahsisat 
Lira K. 

6 313 002 
16 690 000 
2 000 000 

71 000 
1 500 

2 102 745 
4 200 
42 000 
450 000 

1 005 000 
150 000 
728 000 
835 000 
5 000 

4 056 000 
30 000 
12 000 
405 570 72 
800 000 
730 550 
45 750 
40 001 
178 750 
150 500 

2 
100 000 
619 433 

1 525 203 
700 000 

60 000 

39 851 206 72 
• "i — . sr 

Sarfiyat 
Lira K. 

3 543 171 35 
12 941 266 95 
1 234 340 94 

36 395 

1 171 787 57 
4 200 
39 266 72 
433 548 95 
910 379 22 
121 513 80 
570 139 40 
828 397 85 

967 19 
3 936 638 74 

23 714 09 
11 161 30 
405 570 72 
504 591 09 
721 300 
33 550 
29 089 75 
60 828 16 
100 131 18 

46 989 87 
550 521 79 

1 361 061 43 
690 027 67 

60 000 f 

30 370 550 78 

3010 sayılı 
Kanun gereğince 
verilen avans 
Lira K. 

Ertesi yıla 
devrolunan 
tahsisat 
Lira K. 

İmha 
olunacak 
tahsisat 
Lira K. 

2 769 830 65 
3 748 733 05 
765 659 06 
34 605 
1 500 

930 957 43 

2 733 28 
16 451 05 
94 620 78 
28 486 20 
157 860 60 
6 602 15 
4 032 81 

119 361 26 
6 281 91 
838 70 

295 408 91 
9 250 
12 200 
10 911 25 
117 921 84 
50 368 82 

2 
53 010 13 
68 911 21 
164 141 52 
9 972 33 

9 480 655 94 
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B. Tahsisatın çeşidi 

(A/2 Cetveli 
705 İstihlâk ve satmalmalar 
712 İl özel idarelerine (Nakit, makina ve yedek parça olarak dağıtım şekli Bayındırlık Bakanlı

ğınca tesbit olunur.) 
731 Etüt ve proje giderleri 
741 İdare binaları ve tesisleri yapım ve onarımı 
761 Tamirhane, depo, ambar, atelyeler ve tesisler yapım ve onarımı 
771 Karayolları yapımı, onarımı ve bakımı 
781 Makina ve teçhizat alımları ve esaslı onanmları 
791 Konselide borçlar 
796 Yatırım hizmetleri geçici görev yollukları 
939 Geçen ve eski yıllar mahsubatı 

(A/2) Cetveli toplamı 

özel (A/2) Cetveli 
911 Yol inşaatı giderleri 

özel (A/2) Cetveli toplamı 

İCMAL 
(A/l) Cetveli toplamı 
(A/2) Cetveli toplamı 

Özel (A/2) Cetveli toplamı 

Genel toplam 
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Tahsisat 
Lira 

22 358 036 

157 000 000 
20 400 000 
2 640 000 
7 000 000 

492 859 328 
176 565 000 
3 640 000 
2 706 288 

47 479 982 

932 648 634 

25 283 739 

25 283 739 

39 851 206 
932 648 634 
25 283 739 

097 783 581 

K. 

08 
58 

66 

99 

99 

72 
66 
99 

37 

Sarfiyat 
Lira 

22 291 676 

115 749 382 
19 514 200 
2 472 652 
6 874 137 

489 670 655 
153 096 088 
3 373 679 
2 555 079 

47 479 982 

863 077 534 

21 824 122 

21 824 122 

30 370 550 
863 077 534 
21 824 122 

015 272 208 

K. 

88 

05 
18 
58 
33 
31 
70 
40 
94 
58 

95 

58 

58 

78 
95 
58 

31 

3010 sayılı 
Kanun gereğ ;ince 
verilen avans 
Lira 

40 492 480 
754 992 

1 940 255 
22 323 667 

65 511 395 

65 511 395 

65 511 395 

K 

03 
49 

06 
64 

22 

— 

22 

22 

Ertesi yıla 
devrohman 
tahsisat 
Lira 

3 459 617 

3 459 617 

3 459 617 

3 459 617 

K. 

— 

41 

41 

41 

41 

İmha 
olunacak 
tahsisat 
Lira 

66 359 

758 137 
130 807 
167 347 
125 862 

1 248 417 
1 145 243 
266 320 
151 208 

4 059 704 

9 480 655 
4 059 704 

13 540 360 

K. 

12 

92 
33 
42 
67 
63 
66 
60 
14 

49 

94 
49 

43 
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- 1963 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü 

[B] Cetveli 

Muluımmenat Tahsilat 
Gelirin çeşidi Lira K. Lira K. 

5539 sayılı Kanunun 20 nci maddesi 
gereğ'ince Hazineden alınacak para
lar 250 000 000 240 000 000 
Hazineden yardım 643 788 000 043 737 640 
Teberrular ve çeşitli varidat 8 900 000 5 824 310 53 
Menkul ve gayrimenkul mallar satış 
bedeli 4 000 000 1 394 243 74 
Müteahhitlere verilecek, malzeme, 
alet, edevat, depo arazi ve sairenin 
kira bedelleri 750 000 861 354 59 
Müteahhitlerden alınacak gecikme 
ve saire tazminat ve müteahhitlerin 
irat kaydolunan teminat akçeleri 750 000 1 095 876 13 
Geçen ve eski yıllardan devreden 
nakit 16 600 000 16 604 564 21 

Normal gelir toplamı 924 788 000 909 517 989 20 
ÖZEL 

Bütçe Kanununun 10 ncu maddesi 
gereğince tahsil edilen paralar 25 283 739 99 
Bütçe Kanununun 9 ncu maddesi 
gereğince tahsil edilen paralar 6 288 08 

Özel gelir toplamı 25 290 028 07 

İCMAL 
Normal gelir toplamı 924 788 000 909 517 989 20 
Özel gelir toplamı 25 290 028 07 

Toplanı 924 788 000 934 808 017 27 
1964 yılına devir 3 459 617 41 

v . . . 

Genel toplam 924 788 000 931 348 399 86 
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Dönem : 2 
Toplantı : 1 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 149 
Karayolları Genel Müdürlüğünün 1962 bütçe yılı Kesinhesabına ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 

tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3 /151 , 1/34) 

Karayolları Genel Müdürlüğünün 1962 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/151) 

T. C. 
Sayıştay 

Sayı : 511509/1956 
13 .10 . 1964 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Karayolları Genel Müdürlüğünün 1962 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin ilişik 
olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

• A. Âli Hemen 
Sayıştay Başkan vekil i 

UYGUNLUK BİLDİRİMİ 

Anayasa ve Genel Muhasebe Kanunu hükümlerine uyularak bir örneği Sayıştaya gönderilen 
Karayolları Genel Müdürlüğünün 1962 malî yılı kesinhesabı, Sayıştayca incelenip yargılanmış 
olan saymanlık idare hesaplariyle karşılaştırılmış ve ilişik cetvellerde j^azılı açıklamalar göz önün
de bulundurulmak suretiyle kesinhesapta gösterilen, rakamların kabulünün uygun bulunmuş ol
duğunu arz ederiz. 

28 . 9 . 1964 
Birinci Başkanvekili U. 1 Başkanvekili D. 2 Başkanı D. 3 Başkanı 

A. Ali Hemen • Raşit örencik Kemal Tolluoğlu Mehmet Karabacak 
(Hasta) 

D. 4 Başkanı 
İhsan Ögat 

(Mezun) 

Üye 
M. Ilüdâi Bilme r 

Üye 
Semiha E rem 

(Mezun) 

Üye 
A. Kıza Toksöz 

(Mezun) 

Üye 
Hikmet Öktem 

Üye V. 
Necdet T ek'er 

Üye V. 
Enver Yılmaz 

Üye 
Nihat Başakar 

Üye 
Azmi Seyhan 

Üye V. 
Hayri Gürsu 

Savcı 
Fikret Karabina 

Üye 
Cehil Çitici 
(Mezun) 

Üye 
Remzi Konakçı 

Üye V. 
Şahin At amer 
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Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/34) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 13 . 4 . 1964 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 2260/1264 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
11 . 4 . 1964 tarihinde kararlaştırılan «Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet tnönü 

Başbakan 

ıGEREKÇE 

Karayolları Genel Müdürlüğünün 1962 yılı harcamaları (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde 
yazılı olduğu üzere 814 0.15 524,41 lira ve bu yılın gelir toplamı ise (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 804 854 387,15 lira olup 1962 yılı bütçesi 9 161 137,26 lira açıkla kapanmıştır. 

1962 yılının ödenek toplamı, bütçeye konulan ve çeşitli kanunlarla eklenen ve düşülenlerle 
birlikte 881 775 358,71 liraya Ibaliğ olmuştur. 

881 775 358,71 lira ödenek toplamından 31 065 502,54 liraisı 1962 yılı içinde, ıgelecek yıllarda 
mahsubu yapılmak üzere 3010 sayılı Kanunla verilen avansların karşılığı olarak mevkuf tutul
muştur. 

881 775 358,71 lira ödenek toplamından yılı içinde harcamnıyan ve (A/ l ) , (A/2) işaretli 
cetvellerin ayrı sütunlarında gösterilen 36 694 331,76 lira ödenekten 1963 yılma devredilen 
7 627 822 lira düşüldükten sonra ödenek artığı olarak 29 066 509,76 liranın yokedilmesi. 

Kesinhesap kanunu tasarısı bu esaslar dairesinde (hazırlanmıştır. 

Sayıştay Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Sayıştay Komisyonu 
Esas No. : 3/151,1/34 

Karar No. : 26 
Yüksek Başkanlığa 

Karayolları Genel Müdürlüğünün 1962 bütçe yılı kanun tasarısı ile bu yıla ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi hükümsüz evrak arasından çıkarıla
rak komisyonumuza havale olunmakla kanunun tarif ettiği şekilde hazırlanmış bulunduğu 'anla
şılan kesinhesap kanun tasarısı ve uygunluk bildirimi, Sayıştay ve Karayolları Genel Müdürlü
ğü temsilcileri hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

1. Ödenek, 3010 sayılı Kanunla verilen avans, 1963 yılına devrolunan ödenek olarak kesin
hesap kanun tasarısı ve huna bağlı cetvellerde gösterilen miktarların, Sayıştayca tesbit olunan 
miktarlara uygunluğu Sayıştay uygunluk bildiriminin ve ekli cetvellerinin incelenmesinden an
laşıldığından komisyonumuzca aynen kabul olunmuştur. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 149) 
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Gider : 
2. 1962 bütçe yılı gideri uygunluk bil dirâmininde ve 'kesin'hesap kanun tasarısın- , 

da '814 015 524,41 lira gösterilmiş, Komisyonumuzca da aynen kalbul edilmiştir. 
Ancak, Kayseri 6 ncı bölge saymanlığınca, 930 liralık yayım gideri 451 nci bölümden 

mahsup edilecekken ilgisi bulunmıyan 792 nci bölümden 630 liralık sinema malzemesi bedeli 
741 nci bölümden mahsubedilecekken ilgisi ıbulunmıyan 302 nci bölümden, 1 668,29 liralık 
telefon gideri 304/22 nei tertipten mahsuıbcdilcûe'kken ilgisi bulunmıyan 792 nci bölümden ve 
Trabzon 10 ncu bölge Saymanlığınca 995 liralık nakliye gideri 783 ncü bölümden mahsubedile-
celkken 792 ned bölümden mahsubedikliği için bölümler anası mahsup farklarının ortaya çıktığı 
anlaşılmış, Sayıştay uygunluk 'bildirimine bağlı 'cetvellerde gösterilen miktarlar Komisyonu
muzca uygun bulunmuştur. 

ıBu farklardan 1 968,29 lirasının (A/ l ) ve (A/2) gider toplamları arasında fazlalık ve nok
sanlık meydana getirdiği, buna göre de, Sayıştayea (A/ l ) yatırım dışındaki giderler toplamı
nı 'kesirihesap kanun tasarısına bağlı cetveldeki miktara göre 1 968,29 lira fazlasiyle 
26 630 755,67 lira (A/2) yatırım giderleri toplamının 1 968,29 lira naksandylc 775 756 726,57 lira 
tesbit edildiği anlaşılmıştır. Komisyonumuzca Sayıştayın tesbit ettiği miktarlar kabul edilmiş 
ve kanun tasarısının birinci maddesi değiştirilerek yeniden düzenlenmiştir. 

Yok ödilecek ödenek : 
3. Komisıyonuımuızca kabul edilen ödenek ve gidere göre ödenek artığı 67 759 834,30 lira

dan 3010 sayılı Kamun gereğince verilen avans olup, ödeneğinden mevkuf tutulan 31 065 502,54 
lira ile 1963 yılma devrolunan 7 627 822 lira çıkarıldığında kalan 29 066 509,76 lira ödenek artı
ğının yoık edilmesi gerekmektedir. 

Uygunluk bildirimi ve kestohesabında aynı miktarlar gösterilmişse de bölümler arası mah
sup hatası sebebiyle Sayıştayea (A/ l ) cetveli yok edilecek ödeneği 1 968,29 lira noksaniyle 
8 747 819,87 lira, (A/2) cetveli yok edilecek ödeneği 1 968,29 lira fazlasiyle 20 318 689,89 lira 
olarak tesbit edilmiştir. 

Komisyonumuzca da Sayıştayın tesbit ettiği miktarlar kalbul edilmiştir. 
Gelir : 
4. 1962 bütçe yılı gelir .tahakkukat ve tahsilatı uygunluk 'bildirimi ve kesinhesap kanun 

»tasarısında 804 854 387,15 lira gösterilmiş olup, Komisyonumuzca da aynen kalbul edilmiştir. 
Ancak, Sayıştay uygunluk bildirimine bağlı cetvellerde: özel olarak sağlanan 19 255 864,17 lira

lık gelir, özel (Bütçe Kanununun 10 ncu maddesi gereğince yapılan tahsilat) bölümüne tahakkukat 
ve tahsilat kaydedilmiş ve bundan harcanmıyan 7 627 822 lira gelir gelecek yıl ödenek ve gelir kay
dedilmek üzere genci toplamdan düşüldüğü halde, Kesinhesap kanun tasarısına bağlı cetvelde anı
lan bölüme Sayıştayea yapılan uygun olarak 19 255 864,17 lira gelir kaydedilmiş ve fakat harcan
mıyan miktar gene aynı bölüm toplamından tenzil edilmekle gelir genel toplamına dâhil edilmemiş
tir. Bundan dolayı özel bölüm gelir tahakkukat ve tahsilat miktariyle ilgili olup, tahakkukat ve tah
silat genel toplamına etkisi olmıyan bir şekli fark ortaya çıkmıştır. Uygunluk bildirimine bağlı cet
veldeki açıklama muvacehesinde Komisyonumuz Sayıştayea yapılan işlemi yarinde görerek bundan 
böyle dairesinin de bu yolda işlem yapmasını temenniye şayan bulmuştur. 

Yukarda arz olunan sebeplere göre ödenek, gider, gelir tahakkukat ve tahsilatını gösteren Kesin
hesap kanun tasarısı Komisyonumuzca değişik olarak kalbul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Sayıştay Komisyonu Başkanı Sözcü Kâtip 
Erzurum Kütahya Maraş Burdur 

İV. Pasinli M. Ersoy V. Kadıoğlu 1. H. Boyactoğlu 

Kars Kastamonu Tunceli Sivas 
M. Şamiloğlu A. Toközlü H. Ünlü N. Doğan 

M. Meclisi (S. Sayısı Î 149) 



HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 bütçe yılı 
Kesinhesap Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün 1962 yılı genel harcamaları bağlı (A/ l ) ve 
(A/2) işaretli cetvellerde gösterildiği giibi : 

•a) 26 028 787,38 lirası cari bütçe giderleri
ne, 775 758 694,86 lirası yatırım giderlerine. 

b) 11 028 042,17 İrası össel kanunlar ^gere
ğince ödenek kaydedilen paralardan yapılan ya
tırımı giderlerine aidolmak üzıere, 

Toplam olarak 814 015 524,41 liradır. 

MADDE 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün 1962 bütçe yılı gelirlerinden yapılan tah
silat bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re, 793 208 095,25 lirası normal .gelirlerden ya
pılan tahsilata 11 646 291,90 lirası da özel ka
nunlar gereğince elde olunan gelir tahsilâtına 
aıidolmak üzere, toplam olarak 804 854 387,15 li
radır. 

MADDE 3. — Genel Müdürlüğün 1962 yılı 
genel .giderleri ile aynı yılın geftr tahvilâtı ara
sındaki farkı teşkil eden 9 101 137,26 lira kas'a 
ve banka m© ve udiyle karşılanmıştır. 

MADDE 4. — 3010 aayılı Kanun gereğince 
gelecek yıllarda mahsulbu yapılmak üzere avans 
olarak ödenip (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvelle
rin ayrı sütunlarında gösterilen 31 065 502,54 
lira; ödenek mevkuf tutulmuştur. 

MADDE 5. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1962 yılı Bütçe Kanununun 10 ncu maddesi ge
reğince 911 nci özel bölüme ödenek kaydolunan 
19 255 864,17 liradan 1962 yılı içinde harcan
mıyan 7 627 822 lira 1963 yılına devredil mistir. 

MADDE 6. — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün 1962 bütçe yılı ödeneğinden harcanmıyan ve 
ilişik (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin ayrı 
sütunlarında ıgösterilen 29 006 509,76 lira yok 
edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

M. Meclisi 
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i ıSAYIŞTAY KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRtŞI 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 bütçe yılı 
I Kesinhesap kanun tasarısı 

MADDE 1, — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün 1962 bütçe yılı genel harcaması bağlı (A/ l ) 

j ve (A/2) işaretli cetvellerde gösterildiği veçhile; 
' a) 26 630 755,67 lirası âdi bütçe giderle-
I rine, 775 756 726,57 lirası yatırım giderlerine, 

b) 11 628 042,17 lirası özel kanunlar gere
ğince ödenek kaydedilen paralardan yapılan ya-

'i tırım giderlerine aidolmak üzere, toplam olarak 
I 814 015 524,41 liradır. 

\ MADDE 2. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünün 1962 bütçe yılı gelirlerinden yapılan tah
silat bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
793 208 095,25 lirası normal gelirlerden yapılan 
tahsilattan, 11 646 291,30 lirası da özel kanun
lar gereğince elde olunan gelir tahsilatından ol-

I mak üzere toplam olarak 804 854 387,15 lira
dır. 

MADDE 3. — Genel Müdürlüğün 1962 bütçe 
yılı genel giderleri ile aynı yılın gelir tahsilatı 
arasındaki farkı teşkil eden 9 161 137,26 lira 
Genel Müdürlük imkânları ile karşılanmıştır. 

MADDE 4. — 3010 sayılı Kanun gereğince 
gelecek yıllarda mahsubu yapılmak üzere avans 
olarak ödenip, (A/l) ve (A/2) işaretli cetvelin 
ilgili sütunlarında gösterilen 31 005 502,54 lira 
ödenekten mevkuf tutulmuştur. 

MADDE 5. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1902 yılı bütçe Kanununun 10 ncu maddesi ge
reğince 911 nci özel bölüme ödenek kaydolunan 
19 255 864,17 liradan 1902 yılı içinde harcan
mıyan 7 027 822 lira 1903 yılma devredilmiş
tir. 

MADDE 0. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünün 1902 bütçe yılı ödeneğinden harcanmıyan 
ve ilişik (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin ayrı 
sütunlarında gösterilen 29 000 509,70 lira yok 
edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe ıgirer. 

(S. Sayısı : 149) 
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Hükümetin Teklifi 

MADDE 8. — Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık Balkanları yürütür. 

İ l . 4 . 1964 
DevM Bakanı ve 
Başlb. Yardımcısı 

K. SaUr 
Devlet Balkanı 

M. Yolaç 
Adalet Balkanı 
S. Çumralı 

İçişleri Bakanı 
O. öztrak 

(Maliye Bakanı 
F. Melen 

'Bayındırlık Bakanı 
A. H. Onat 

-Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
K. Demir 

'Tarım Bakanı 
T. Şahin 

Çalışma Balkanı 
B. Ecevit 

En. ve Tabiî Kay. Bakanı 
H. Ord 

İmar ve İskân Bakanı 
8. Kutlay 

©aşlbakan 
İsmet înönü 

Devlet Bakanı 
/. 8. Omay 

Devlet Bakanı 
N. Yetkin 

Millî Savununa Bakanı 
/. Sancar 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Millî Eğitim Bakanı 
/. Öktem 

Ticaret Bakanı 
F. îslimyeli 

Güm. ve Tekel Bakanı 
M. Yüceler 

Ulaştırma Bakanı 
F. Alpiskender 
Sanayi Bakanı 

M. Erten 
Turz. ve Tan. Bakanı 

A. î. Göğüs 

Sayıştay Komisyonunun Değiştirisi 

MADDE 8. — Bu kanun hükümlerini Maliye 
ve Bayındırlık Bakanları yürütür. 

Köy İşleri Bakanı 
L. Yurdoğlu 

M. MecKsi (S. Sayısı : 149) 
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1962 yılı Karayolları Genel Mü 

P. Tahsisatın çeşidi 

(A/ l ) Cetveli 
201 Maaşlar 
202 Ücretler * 
203 Geçici hizmetliler ücreti 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 
207 Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 
209 5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 
210 Temsil ödeneği 
218 7399 sayılı Kanun gereğince ödenecek kasa tazminatı 
301 Merkez daireleri büro giderleri 
302 İller büro giderleri 
303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
305 Kira bedeli 
306 Giyecekler 
307 Yolluklar 
308 4598 ve 7351 sayılı kanunlar gereğince ödenecek tedavi giderleri, yollukları ve teçhiz, tekfin 

giderleri. 
310 6085 sayılı Trafik Kanununun 56 nci maddesi gereğince nakil vasıtaları sigorta fonu 
403 Temsil giderleri 
407 Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren giderler 
419 Mahkeme giderleri 
425 Ecnebi memleketlere gönderilecek öğrencilerin her çeşit giderleri 
450 Üniversite ve yüksek okullarda okutulacak öğrencilere verilecek burslar 
451 Yayın ve tanıtma giderleri 
452 Staj giderleri 
453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler 
458 Fuar, sergi ve teşhir giderleri 
476 Kurs giderleri 
501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 
505 Hükme bağlı borçlar 
653 Mahdut Mesuliyetli Karayolları Kredi ve İstihlâk Kooperatifi (Memur ve hizmetlilerin öğle 

yemeklerinde kullanılmak üzere) 

(A/ l Cetveli toplamı 

M. Meclisi (S. Sayısı : 149) 
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Tahsisat 
Lira 

6 145 002 
15 055 000 
1 778 000 

71 000 
1 500 

1 940 000 
4 200 

36 000 
360 000 
473 000 
140 000 
,438 000 
665 000 
5 000 

2 421 000 

30 000 
1 

12 000 
266 036 
600 000 
731 300 
45 750 
25 001 
170 000 
81 700 

2 
100 000 

1 206 814 
1 846 189 
700 000 

60 000 

35 407 495 

K. 

79 

79 

Sarfiyat 
Lira 

» 
3 076 982 
11 656 291 
1 115 654 

50 045 

981 262 
4 200 

35 342 
320 053 
431 393 
73 931 
382 382 
660 000 
4 999 

2 371 668 

16 006 

11 304 
266 036 
556 413 
731 300 
38 920 
19 921 
39 767 
80 355 

50 077 
1 177 818 
1 722 840 
695 786 

60 000 

26 630 755 

. 

K. 

02 
62 
17 

26 

48 
44 
23 
60 
84 

20 
47 

54 

66 
79 
37 

50 
40 
74 

95 
14 
58 
67 

67 

3010 sayılı 
Kanun gereğince 
verilen avans 
Lira 

28 920 

28 920 

K. 

25 

25 

Ertesi yıla 
devrolunan 
tahsisat 
Lira K. 

— — 

İmha 
olunacak 
tahsisat 
Lira K. 

3 068 019 98 
3 398 708 38 
662 345 83 
20 955 
1 500 

958 737 74 

657 52 
39 946 56 
41 606 77 
66 068 40 
26 696 91 
5 000 

80 
49 331 53 

13 993 46 
1 

695 34 

43 586 63 

6 830 
5 079 50 

130 232 60 
1 344 26 

2 
49 922 05 
28 995 86 
123 348 42 
4 213 33 

8 747 819 87 

M, Meclisi (S. Sayısı : 149) 
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F. Tahsisatın çeşidi 

(A/2) Cetveli yatırımlar 
711 İstimlâk ve satınalmalar 
722 11 özel idarelerine (Nakit, makina ve yedek parça olarak dağıtım şekli Bayındırlık Bakanlı

ğınca tesbit edilir. 
741 Etüt ve proje giderleri 
751 İdare binaları ve tesisleri yapım ve onarımı 
771 Tamirhane, depo, ambar, atelyeler ve tesis yapım ve onarımı 
783 Karayolları yapımı, onarımı ve bakımı 
792 Makina ve teçhizat satmalımı ve onarımı 
801 Yatırım hizmetlileri geçici görev yollukları 
815 Konsolide borçlar 
939 Geçen ve eski yıllar mahsııbatı 

(A/2) Cetveli toplamı 

Özel bölümler 
911 Yol inşaatı giderleri 

Özel bölümler toplamı 

İCMAL 
(A/ l ) Cetveli toplamı 
(A/2) Cetveli toplamı 

Özel Bölüm toplamı 

Genel toplam 

M. MecüM (S. Sayısı : 149) 
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Tahsisat 
Llira 

46 250 000 

85 000 000 
18 300 000 
3 000 000 
5 000 000 

443 610 050 
164 803 997 
2 018 249 
3 000 000 
56 129 702 

827 111 99.8 

19 255 864 

19 255 864 

35 407 495 
827 111 998 
19 255 864 

881 775 358 

K. 

73 

02 

75 

17 

17 

79 
75 
17 

71 

Sarfiyat 
Lira 

44 714 295 

73 732 850 
17 293 924 
2 779 531 
4 628 208 

433 531 784 
139 266 090 
1 925 153 
1 755 185 
56 129 702 

775 756 726 

11 628 042 

11 628 042 

26 630 755 
775 756 726 
11 628 042 

814 015 524 

K. 

95 

09 
54 
67 
88 
75 
05 
48 
14 
02 

57 

17 

17 

67 
57 
17 

41 

3010 sayılı 
Kanun gereğince 
verilen avans 
Lira K. 

4 125 479 86 
211 205 49 

4 412 641 21 
22 287 255 73 

31 036 582 29 

28 920 25 
31 036 582 29 

31 065 502 54 

Ertesi yıla 
devrolunan 
tahsisat 
Lira K. 

7 627 822 

7 627 822 

7 627 822 

7 627 822 

İmha 
olunacal 
tahsisat 
Lira 

1 535 704 

7 141 670 
794 869 
220 468 
371 791 

5 665 624 
3 250 651 

93 096 
1 244 814 

20 318 689 

8 747 819 
20 318 689 

29 066 509 
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1962 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü 

[B] Cetveli 

Muhammenat Tahsilat 
P. M. Gelirin çeşidi Lira K. Lira K. 

1 5539 sayılı Kanunun 20 nci maddesi 
gereğince Hazineden alınacak para
lar 180 000 000 175 956 544 

2 Hazineden yardım . 617 935 506 580 553 456 
3 Teberrular ve çeşitli varidat 1 500 000 4 556 013 31 
4 Menkul ve gayrimenkul mallar satış 

bedelleri ' 1 000 000 2 268 608 77 
5 Müteahhitlere verilecek malzeme, 

alet, edevat, depo arazi ve sairenin 
kira bedelleri 750 000 941 549 98 

6 Müteahhitlerden alınacak gecikme 
ve saire tazminat ve müteahhitlerin 
irat kaydolunan teminat akçeleri 100 000 1 342 097 68 

7 Geçen ve eski yıllardan devreden 
nakit 5 000 000 27 589 825 51 

Toplam 806 285 506 793 208 095 25 
Özel Bütçe Kanununun 10 ncu maddesi 

gereğince yapılan tahsilat 19 255 864 17 
özel Bütçe Kanununun 9 ncu maddesi 

gereğince yapılan tahsilat 18 249 73 

Genel toplam 806 285 506 812 482 209 15 
Gelecek yıla devrolunan 7 627 822 

v_ 
804 854 387 15 

> > * » • < < 
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Dönem : 2 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L I S I S. Sayısı : 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesînhesabma ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 

tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/390, 1/52) 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1C63 bütçe yılı Kcsinho-a^ma ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
daL* Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/390) 

r. c. 
Sayıştay 18 . 6 . 1966 

Sayı: 537585 /1256 

Millet MecîH Başkanlığına 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1CG3 bütçe yılı Kesînhesabma ait uygunluk bildiriminin, ilişik 
olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Kemalettin Tolluoğlu 
Sayıştay Başkanvekili 

UYGUNLUK BİLDİRİMİ 

1. — Anayasa ve Genel Muhasebe Kanunu bükümlerine uyularak bir örneği Sayıştaya gönderil
miş olan Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1963 malî yılı Keslnbesabı, Sayıştayca incelenip yargılanan 
saymanlık idare hesaplariyle karşılaştırılmıştır. 

2. — Dairesi kesinhesabmda gösterilen gelir miktarı, Sayıştaycâ tesblt olunan miktardan 5 514 li
ra 30 kuruş fazla bulunmuş ve farkın nedeni Sayıştay gelir cetvelinde açıklanmış olduğundan ke
sinhesap kanunu tasarısının gelir miktarını gösteren 2 nci maddesinde yazılı rakamın ona göre dü
zeltilmesi gerekli bulunmuştur. 

3. — Genel Muhasebe Kanununun 104 ncü maddesi hükmü uyarınca kesinhesap gelir ve gider 
cetvellerine bağlanması gereken izahnamelerin; bütçelerin gerekçelerine mütenazır olarak gelirin genel 
durumu, çeşitli gelir nevilerinin takibettiği seyir, bütçe ile yapılan tahmine karşılık tahakkuk ve tah
silde fark var ise nedeni ve mahiyeti ve gider bütçesinin çeşitli tertiplerine konulmuş olan ödeneklerin 
hangi hizmetlere ne miktar harcandığı ve işbu harcama sonunda bütçe ile öngörülen hizmetlerin ne 
derecelerde yapılmış bulunduğu yolunda bütçe gelirlerini ve yapılan harcama ve hizmetleri genel çiz
gileriyle gösterir bilgi ve açıklamayı kapsaması gerekmekte olup, keslnhesaba bağlanmış olan izahna-
melerden gelire ilişkin olanında mevcut açıklama yeterli bulunmuş ise de, gider izahnamesinin kanu
nun kasdettiği mahiyette bilgi ve açıklamayı kapsamadığı anlaşılmıştır, 
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4. — Yukarıki maddelerde ve bağlı cetvellerde yazılı açıklamalar göz önünde bulundurulmak su 

retiyle keslnhesapta gösterilen rakamların "kabulünün uygun olacağını arz ederiz. 
23 1966 

Birinci Başkanvekili 
Kemalettin Tolluoğlu 

D. 4 Başkanı 
İhsan ögat 

Üye 
Hikmet öktem 

Üye V. 
Necdet Tek'er 

D. 1 Başkanvekili 
Raşit Örencik 

Üye 
Nihat Başakar 

Üye 
Azmi Seyhan 

Üye V. 
Hayri Gürsu 

Üye V. 
Enver Yılmaz 

1). 2 Başkanvekili 
A, Hıza Toksöz 

İmzada bulunamadı 

Üye 
Celâl Çitici 

Üye 
Remzi Konakçı 

Üye V. 
Semahat Senger 

Savcı 
Fikret Karabina 

D. 3 Başkanı 
Mehmet Karabacak 

Üye 
M. Ilüdâi Dümer 

Üye 
Semiha Ereni 

Üye V. 
Sacide Ardoğa 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Kesinhcsap kanunu tasarısı (1/52) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 -144/3956 

1 . 7 .1965 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye B iiyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
18 . 6 . 1965 tarihinde kararlaştırılan «Vakıflar Gonel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Kesinhcsap kanunu 
tasarısı», gerekçesi ve ilişikleriyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Suad Hayri Ürgüplü 

Başbakan 

GEREKÇE 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Kesinhcsap kanunu tasarısı, Muhasebei Umumiye 
Kanununun 1.01 nci maddesine göre düzenlenmiştir. 

Bu tasarıda yer alan gelir, ödenek ve giderler ile diğer hususlar aşağıda açıklanmıştır. 

I - ödenek 
1. 1963 yılı bütçesiyle, bütçe yılı başında cari ve yatırım giderleri için toplam olarak 

45 074 650 liralık ödenek verilmiştir. Bütçe yılı içinde 388 sayılı Kanunla 408 462 lira ve Muha
sebe] Umumiye Kanununun 48 nci maddesi uyarınca 955 000 lira, 55 nci maddesi uyarınca da 

M, Meclisi (S. Sayısı : 150) 



2 493 579,50 lira ödenek eklenmiş ve özel kanunları gereğince geçen yıldan devreden ve yılı için
de eklenen 38 226 827,16 lira ile birlikte ödenek tutarı 87 158 518,66 liraya baliğ olmuştur. 

2. Harcama : 1963 yılı bütçesi ile özel kanunları gereğince ödenek kaydedilen paralardan 
yapılan ödemeler 46 675 879,15 liradır. 

3. Ödenek artıkları : 1963 yılı ödeneği ile yapılan harcama arasındaki fark 40 482 639,51 
lira olup bundan özel kanunları gereğince 1964 yılma devredilmesi geroken 35 180 141,88 lira çık
tıktan sonra geri kalan 5 302 497,63 Mra yok edilmiştir. 

II - Gelir 

1. Tahakkuklar : 1963 yılı ta'nakkuklariyle eski yıllardan devreden ve yılı içinde eski yılla
ra aidolmak üzere tahakkuk ettirilen gelir tutarı 53 769 816,42 liradır. 

2. Tahsilat : 1963 yılı ve eski yıllara ait tahakkuklardan yapılan tahsilat 50 719 402,37 
liradır. 

3. Tahakkuklarla tahsilat arasındaki fark 3 050 414,05 liradır. 
Bu paralardan bir kısmının tahsiline devam olunmakta ve tahsil kabiliyetini kaybetmiş bulu

nan bir kısmının da kayıtlarının silinmesi gerekmektedir. 

III - Gelir ve gider mukayesesi 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı genel gelirinden (2762 sayılı Vakıflar Kanununun 
10 ve 12 nci maddeleri gereğince yapılan hayrat ile akaar ve toprak satış bedelleri tahsilatı dâhil) 
cem'an 53 636 338,69 lira ile, (hayrat ve akaar ve toprak satış bedelleri gideri dâhil) cem'an 
46 675 879,15 lira genel gider arasındaki farkı teşikil eden 6 960 489,54 lira, gelir fazlası olarak 
erteai yıla kalmıştır. 

Kesinhesap kanunu tasarısı bu esaslar dairesinde hazırlanmış bulunmaktadır. 

Sayıştay Komisyonu raporu 

Millet Meclvti 
Sayıştay Komisyonu 

Esas No. : 3/390, 1/152 
Karar No. : 24 

Yüksek Başkanlığa 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı kesinhesap kanun tasarısı ile bu yıla ait uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi Komisyonumuza havale olunmakla, 
kanunun tarif etmiş olduğu şekilde hazırlanmış olduğu anlaşılan kesinhesap kanun tasarısı ve uy
gunluk bildirimi. Sayıştay ve Vakıflar Genel Müdürlüğü temsilcileri de hazır oldukları halde tet
kik ve müzakere olundu. 

1. ödenek : 
a) Kesinhesap kanun tasarısına bağlı cetvelde ödenek genel toplamı 87 158 510,66 lira olup, 

Sayıştayca tesbit olunan 87 153 004,36 liraya nezaran 5514,30 lira fazla olduğu -Sayıştay uygun
luk 'bildirimi ve bağlı cetvellerin incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Bu fark, Konya Vakıflar Müdürlüğü ile ilgili olup da adı edilen müdürlükçe Akar ve Toprak 
satış bedeli olarak yapılan 5514,30 liralık tahsilatın mükerrer ödenek ve gelir kaydedilmesi ve ke
sinhesap düzenlenirken de bu yanlışlığın düzeltilmemiş olması, 
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Sayıştayca ise mükerrer kaydedilen söz konusu 5514,30 liranın ödenek ve gelir arasına alınma

mış bulunmasından ileri geldiği uygunluk bildirimine bağlı cetvellerdeki açıklamalardan anlatıl
mıştır. 

Komisyonumuzca da Sayıştayca tesbit edien 87 153 004,36 lira ödenek olarak kabul edilmiştir. 
b) Kesinhesap kanun tasarısına bağlı cetvellerde ek ödenek genel toplamı 408 462,00 lira ak

tarmalarla eklenen ödenek toplamı 170 702,00 lira olduğu halde, uygunluk 'bildirimine bağlı cet
vellerde ek ödenek genel toplamı 2 212,00 lira noksaniyle 406 250,00 lira aktarmalarla eklenen 
ödenek toplamı 45 000,00 lira noksaniyle 125 702,00 lira ve olağanüstü ödenek olarak 47 212,00 
lira (dairesi kesinhesabında hiç yoktur) tesbit edildiği görülmüştür. 

Uygunluk bildirimi ve buna bağlı cetvellerdeki açıklamalardaki farkın : 
T - 300 sayılı Kanunla 422 nci (Hayri ve Sosyal hizmetler) bölümünden düşülerek (229 sayılı 

Kanun gereğince verilecek tazminat) adı ile yeniden açılan 219 ncu bölüme olağanüstü ödenek ola
rak verilmiş bulunan 45 000 liranın olağanüstü ödeneklerin kaydına mahsus (olağanüstü ödenek) 
sütununa kaydı gerekirken dairesince (aktarmalarla eklenen) sütununa; 

II - 388 sayılı Kanunla, (A/ l ) işaretli cetvelin sonunda yeniden açılan 506 ncı (karşılıksız borç
lar) bölümüne olağanüstü ödenek olarak verilmiş olan 2 212 liranın, bütçede tertibi bulunmıyan 
ve yeniden açılan bir bölüme konan ödenek olması, kanunda da olağanüstü olduğu belirtilmiş bu
lunması hasebiyle cetvelin olağanüstü ödeneklerin kaydına mahsus (olağanüstü ödenekler) sütu
nunda gösterilmesi gerekirken dairesince (ek ödenek) sütununda gösterilmesinden ileri geldiği an
laşılmıştır. 

Sayıştayca söz konusu 45 000 ve 2212,00 lira olağanüstü ödeneklerin kaydına mahsus sütunda 
gösterilmiş olup, bu işlem komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 

Komisyonumuzca da Sayıştayca tesbit edilen S7 153 004,36 lira ödenek olarak kabul edilmiştir. 
2. Gider : 
1963 Bütçe yılı gideri Ikesinhesap k nun tasarısı ve 'buna bağlı cetvelde gösterilen 

46 675 879,15 liranın Sayıştayca tesbit edilen miktara uygunluğu Sayıştay uygunluk bildirimi ve 
ekli cetvellerin incelenmesinden anlaşıldığından komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

3. Ertesi yıla devrolunan ödenek : 
Kesinhesap kanun tasarısı ve 'buna bağlı cetvelde ertesi yıla devrolunacak ödenek toplamı 

35 180 141,88 lira ise de uygunluk bildirimine bağlı cetvelde 5 514,30 lira noksaniyle 
35 174 627,58 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Bu fark ödenek Jkısmmda açıklanan 5514,30 liranın ertesi yıla devrolunan ödeneğe de etkisin
den ileri geldiği anlaşılmış olmakla komisyonumuzca da Sayıştay'ın tesbit ettiği 35 174 627,58 
lira ertesi yıla devrolunan ödenek olarak kabul edilmiştir. 

4. Yok edilmesi gereken ödenek : 
Komisyonumuzca kabul edilen ödenek ve gidere göre ödenek artığı 40 477 125,21 liradan 1964 

yılına devrolunan 35 174 627,58 lira çıkanldığıı da kalan 5 302 497,63 lira ödenek artığının yok 
edilmesi gerekmektedir. 

Kesinhesap kanun tasarısı ve buna bağlı cetvelde gösterilen miktarın Sayıştayca tesbit edilen 
miktara uygunluğu Sayıştay uygunluk bildirimi ve ekli cetvellerin incelenmesinden anlaşıldığın
dan Komisyonumuzca da 5 302 497,63 lira yok edilecek ödenek olarak kabul edilmiştir. 

5. Gelir muhammenatı : 
Dairesi kesinhesabında gelir muhammenatı 45 483 112 lira gösterilmiş olup, Sayıştayca ayni 

miktar tesbit edildiği anlaşıldığından Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
6. Gelir tahakkukatı : 
a) Kesinhesap kanun tasarısına bağlı cetvelde gelir tahakkukatı 56 6S6 782,74 lira olarak gös< 

terilmişse de; uygunluk bildirimine bağlı cetvellerde 29 143,35 lira noksaniyle 56 657 639,39 lira 
olarak tesbit edildiği anlaşılmıştır. 

Uygunluk bildirimine bağlı cetvellerdeki açıklamada : 
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Ba farktan 23 629,05 lirası, Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne aidolup, Antalya merkezin-

ds bulunan ve evvelce emaneten idare plunurken yılı içinde mütevelli vekiline devrolunan mülhak 
Bekir Paça vakfı gayrimenkullerinin 6750 sayılı Kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinin Anayasa 
Mahkemesinin 26 . 3 . 1963 gün ve 1963-3-67 sayılı kararı ile iptalinden sonra tahakkuk ettirilen 
farkların yanlışlıkla mazbut Vakıflar tahakkukları arasına alınmasından; 

Arta kalan 5514,30 lira fazlalık ise, Konya Vakıflar Müdürlüğüne aidolup, mahiyeti ödenek kıs
mında açıklandığı üzere akar ve toprak satış bedelinden tahsil edilen 5514,30 liranın mükerrer 
gelir kaydedilmesinden ileri geldiği anlaşılmış olmakla, Sayıştayea tahakkukat olarak tesbit edilen 
56 657 639,39 lira Komisyonumuzca da gelir tahakkukatı olarak kabul edilmiştir. 

b) Toplama etkili olmıyan 35 174 627,58 lira fark mevcudolup, özel kanunları gereğince gelir 
ve karşılığı gider bütçesinin çeşitli bölümlerine ödenek kaydolunan paralardan 1963 yılı sonuna 
kadar karcanmıyan cem'an 35 174 627,58 liranın önce gelir bütçesinin ilgili özel bölümlerine ta
hakkuk ve tahsil kaydedilip bilâhara devrini teminen tahakkukat ve tahsilat genel toplamından dü
şülmesi gerekirken dairesince senesi içinde yapılan gider kadar tahakkukat ve tahsilat gösterildi
ği, Sayıştayea düzenlenen cetvelde ise, tahakkukat ve tahsilatın tamamı ilgili bölümlerinde gös
terilmiş, yıl «onunda harcanmıyan "bahse konu 35 174 627,58 liranın tahakkukat ve tahsilat genel 
toplamından düşülmek suretiyle ertesi yıla devir gösterilmesinden ileri geldiği anlaşılmakla Ko
misyonumuzca da Sayıştayea yapılan işlem kanun ve usule uygun bulunmuş ve bu yolda işlem ya
pılması temenniye şayan görülmüştür. 

7. Tahsilat : 
a) Kesinhesap kanun tasarısında ve ekli cetvellerde tahsilat Genel toplamı 53 636 368,69 lira 

gösterilmiş ise de; Sayıştay uygunluk bildiriminde 5514,30 lira noksaniyle 53 630 854,39 lira olarak 
tesbit edilmiştir. 

Uygunluk bildirinıindeki açıklamada : 
Bit farkın tahakkukat kısmında açıklandığı üzere 5514,30 liranın mükerrer gelir kaydedilme

sinden ileri geldiği belirtilmiş olup, Komisyonumuzca da Sayıştayea tesbit edilen 53 630 854,39 
lira gelir tahsilatı olarak kabul edilerek kesinheeap kanun tasarısının gelir tahsilatı ile ilgili 2 nci 
maddesi buna nazaran kabul olunmuştur. 

b) Toplama etkisi olmıyan özel bölüm tahsilâtiyle ilgili 35 174 627,58 liralık bir fark mevcu
dolup, bu farkın sebepleri ve mahiyeti tahakkukat kısmında açıklanmış olduğu cihetle başkaca 
yapılacak işlem bulunmamıştır. 

8. Gelir artığı : 
Dairesi kesinhesabında gelir tahakkukat artığı 3 050 414,05 lira kayıtlı olup, Sayıştayea tesbit 

edilen 3 026 785,00 liradan 23 629,05 lira fazladır. 
Bu farkın mahiyet ve sebebi tahakkukat kanımda açıklanmış olmakla Sayıştayea tesbit edi

len 3 026 785,00 lira gelir bakayası Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
9. Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 yılında 53 630 854,39 lira tahsilata karşılık 46 675 879,15 

lira gider yaptığından aradaki farkı teşkil eden 6 954 975,24 lira tahsilat fazlası olarak Sayıştay
ea tesbit edilmiş olup, dairesi kesmhesabmda 5 514,30 lira fazlasiyle 6 960 489,54 liradır. 

Fark sebebi tahakkukat ve tahsilat kısımlarında mahiyeti açıklanmış olduğundan Komisyonu
muzca da Sayıştayea tesbit edilen 6 954,24 lira tahsilat fazlası olarak kabul edilmiş ve kesinhe-
•ap kanun tasarısının 4 ncü maddesi değişik olarak düzenlenmiştir. 

10. Uygunluk bildiriminin 3 ncü maddesinde Genel Muhasebe kanununun 104 ncü maddesi 
hükmü uyarınca, dairesince kesinhes«ap gelir ve gider cetvellerine bağlanması gereken izahname-
lerin, bütçelerin gerekçelerine mütenazır olarak gelirin genel durumu, çeşitli gelir nevilerinin ta-
kibettiği seyir, bütçe ile yapılan tahmine karşılık tahakkuk ve tahsilde fark var ise nedeni ve ma
hiyeti ve gider bütçesinden çeşitli tertiplerine konulmuş olan ödeneklerin hangi hizmetlere ne mik
tar harcandığı ve işbu harcama «onunda bütçe ile öngörülen hizmetlerin ne derecelerde yapılmış 
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bulunduğu yolunda bütçe gelirlerini ve yapılaı.hareama ve hizmetleri genel çizgileriyle gösterir 
'bilgi ve açıklamayı kapsaması gerekmekte olup, gerçi, kesinhesaba bağlanmış olan izahnameler-
don gelire ilişkin olanında mevcut açıklama yeterli bulunmuş ise de, gider izahnamesinin kanu
nun kasdettiği mahiyette bilgi ve açıklamayı kapsamadığı anlaşılmış denilmektedir. 

Komisyonumuzca da Sayışmayın görüşüne uyılarak, izahnamelerin bundan böyle yukarıdaki 
izahat veçhile düzenlenmesi temenniye şayan görülmüştür. 

Yukarda arz olunan ödenek, gider ve gelire gö.'e düzenlenmiş bulunan Kesinhesap tamun tasarısı 
değişik olarak kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun yüce tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Sayıştay Komisyonu 
Erzurum 
N. Pasinli 

Kars 
M. Şamiloğlu 

Bı ıskanı Sözcü 
Kütahya 
M. Ersoy 

Kastamonu 
A. Toközlü 

Kâtip 
Maraş 

V. Kadıoğlu 

Tunceli 
// . Ünlü 

Burdur 
1. H. Boyacıoğlu 

Sivas 
N. Doğan 

HÜKÜMETÎN TEKLlFÎ 

Vakıflar Gensl Müdürlüğü 1963 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün 1963 bütçe yılı genel gideri (A / l ) , (A/2) 
ve öze! bölümler cetvelinde gösterildiği gibi : 

a) 22 583 235,96 cari ve 20 984 785,52 li
rası yatırım giderlerine, 

* b) 156 811,90 lirası Muhasebei Umumiye 
Kanunu gereğince ödenek kaydedilen paralardan 
yapılan cari giderlere, 

c) .34 079,45 lirası mülhak iken mazbut va
kıflar arasına alman hayratın hademe ücretleriy
le aydınlatma, temizlik ve ısıtma giderlerine. 

ç) 2 915 861,32 lirası 2762 sayılı Vakıflar 
Kanununun 12 nci maddesi gereğince yapı.an 
akaâr ve toprak satış bedelleri giderlerine ve 
1 105 lirası da yine bu kanunun 10 ncu mad
desi gereğince yapılan hayrat satış bedelleri gi
derlerine, 

Aidolmak üzere toplam olarak 46 675 879,15 
liradır. 

MADDE 2. — Vakıflar" Genel Müdürlüğü
nüm 1963 bütçe yılı gelirinden yapılan tahsilat 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği gibi : 

a) 48 102 695,46 lirası bütçe yılı cari tah
silâtına, 

b) 2 582 627,46 lirası Muhasebei Umumiye 
Kanunu gereğince elde edilen gelir tahsilâtına, 

SAYIŞTAY KOMİSYONUNUN DEÖIŞT1RİŞ1 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı 
Kesinhesap kanun tasarısı 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün 1963 bütçe yılı genel gideri (A / l ) , (A/2) 
ve özel bölümler cetvellerinde gösterildiği gibi: 

a) 22 583 235,96 lirası cari ve 20 984 785,52 
lirası yatırım giderlerine, 

b) 156 811,90 lirası Muhasebei Umumiye 
Kanunu gereğince ödenek kaydedilen paralar
dan yapılan cari giderlere, 

c) 34 079,45 lirası mülhak iken mazbut va
kıflar arasına alman hayratın hademe ücretle
riyle aydınlatma, temizlik ve ısıtma giderlerine, 

ç) 2 915 861,32 lirası 2762 sayılı Vakıflar 
Kanununun 12 nci maddesi gereğince yapılan 
akaar ve toprak satış bedelleri giderlerine ve 
1 105 lirası da yine bu kanunun 10 ncu maddesi 
gereğince yapılan hayrat satış bedelleri g:derle-
rine, 

Aidolmak üzere toplam olarak 46 675 879,15 
liradır. 

MADDE 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün 1963 bütçe yılı gelirinden yapılan tahsilat, 
«B» işaretli cetvelde gösterildiği gibi: 

a) 48 102 695,46 lirası bütçe yılı cari tah
silâtına, 

b) 2 582 627,46 lirası Muhasebei Umumiye 
Kanunu gereğince elde edilen gelir tahsilâtına, 

M. MeciH (S. Sayısı : 150) 
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c) 34 079,45 lirası mülhak iken yılı içinde 
mazbut vakıflar arasına alman hayratın hademe 
ücretleriyle aydınlatma, temizlik ve ısıtma gider
leri karşılığı olarak bu vakıfların gelir tah
silâtına, 

ç) 2 915 861,32 lirası 2762 sayılı Vakıflar 
Kanununun 12 nci maddesi gereğince yapılan 
akaar ve toprak satış bedelleri tahsilâtına ve 
1 105 lirası da hayrat satış bedelleri tahsilâtına. 

Aidolmak üzere toplam olarak 53 636 363,09 
liradır. I 

MADDE 3. — 1 nci ve 2 nci maddelerde ya- I 
zıh 53 636 368,69 lira gelir ile 46 675 897,15 
lira gider arasındaki farkı teşkil eden 
6 960 489,54 lira gelir fazlası olarak ertesi yıla I 
kalmıştır. I 

MADDE 4. — Vakıflar Oenel Müdürlüğünün I 
1963 bütee yıh ödeneklerinden harcanmıyan I 
ilişik (A / l ) , (A/2) ve özel bölümler cetvelleri- I 
nin avrı sütunlarında gösterilen 5 302 497,63 15- I 
ra yok edilmiştir. 

MADDIJ 5. — Muhaseıbei Umumiye Kanunu- I 
nun 55 nci maddesi gereğinee 67 763,94 lirası I 
cari ve 57 187,16 lirası özel bölümlere ödenek 
kaydolunup yılı içinde harcanmıyan 124 951,10 
lira ertesi yıla devredilmiştir. I 

MADDE 6. — Akaar ve toprak satış bedel- I 
lerinin 35 558 947,08 lira tahsilatı ile 
2 915 861.32 lira gideri arasındaki farkı teş
kil eden 32 643 085.76 lira ve hayrat satış be
dellerinin 2 413 210,02 lira tahsilatı ile 1 105 
lira gideri arasındaki farkı teşkil eden 
2 412 105,02 lira, 2950 sayılı Kanun gereğince 
ödenek kaydedilmek üzere ertesi yıla devredil- I 
m'iştir. I 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde I 
yürürlüğe girer. I 

MADDE 8. — Bu kanunun hükümlerini I 
Başbakan ve Maliye Bakanı yürütür. I 

18 . 6 . 1965 
Başbakan Devlet Bakanı ve I 

8. H. Ürgüplü Başb. Yardımcısı I 
8. Demirel I 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı I 
H. Ataman 31. Alhnsoy I 

Sayıştay Komisyonunun değiştirişi 

c) 34 079,45 lirası mülhak iken yılı içinde 
mazbut Vakıflar araşma alınan hayratın hade
me ücretleriyle aydınlatma, temizlik ve ısıtma 
giderleri karşılığı olarak bu vakıfların gelir tah
silâtına, 

ç) 2 910 347,02 lirası 2762 eayılı Vakıflar 
Kanununun 12 nci maddesi gereğince j-apılan 
akaar ve toprak satış bedelleri tahsilâtına ve 1 105 
lirası da hayrat satış bedelleri tahsilâtına, aidol
mak üzere toplam olarak 53 630 854,39 liradır. 

MADDE 3. — 1 nci ve 2 nci maddelerde ya
zılı 53 630 854,39 lira gelir ile 45 675 879,15 
lira gider arasındaki farkı teşkil eden 6 954 975,24 
lira gelir fazlası olarak ertesi yıla kalmıştır. 

MADDE 4. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün 1963 bütçe yılı ödeneklerinden harcanmı
yan ilişik (A / l ) , (A/2) ve özel balümlor cet
vellerinin ayrı sütunlarında gösterilen 5 302 497,63 
lira yok edilmiştir. 

MADDE 5. — Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 55 nci maddesi gereğince 67 763,94 lirası 
cari ve 57 187,16 lirası özel bölümlere ödenek 
kaydolunup yılı içinde harcanmıyan 124 951,10 
lira ertesi yıla devredilmiştir. 

MADDE 6. — Akaar ve toprak satış bedelle
rinin 35 553 432,78 lira tahsilatı ile 2 915 86.1,32 
lira gideri arasındaki farkı teşkil eden 
32 637 571,46 lira ve hayrat satış bedellerinin 
2 413 210,02 lira tahsilatı ile 1 105 lira gideri 
arasındaki farkı teşkil eden 2 412 105,02 lira 
2950 sayılı Kanun gereğince ödenek kaydedilmek 
üzere ertesi yıla devredilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu kanunu Başbakan ve Ma
liye Bakanı yürütür. 

M. Meclhi (S. Sayısı : .150) 
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Devlet Bakanı 
Ş. İnal 

Millî Savunma Bakanı 
77. Dinçer 

Dışişleri Bakanı 
//. Işık 

Millî Eğitim Bakanı 
C. Bilgehan 

Ticaret Bakanı 
M. Zeren 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. Topaloğlu 

Ulaştırma Bakanı 
M. San 

Adalet Balkanı 
/. Baran 

İçişleri Bakanı 
/. 77. Akdoğan 
Maliye Bakanı 

/. Gürsan 
Bayındırlık Bakanı 

O. Alp 
Sağ. re 'Sos. Y. Bakanı 

F. Sükan 
Tarım Bakanı 

T. Kapanlt 
Çalışma Bakanı V. 

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

îmar ve îskân Bakanı 
R. îskenderoğlu 

Köy İşleri Bakanı 
S. öztürk 

Turz. ve Tan. Bakanı 
ö. Z. Dorman 

M. Meclis (8. Sarısı : 150) 



/ 

B. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 yılı A cetveli 

( A / l ve A/2 cetvelleri) 

Sarfiyat 
Tahsisatın çeşidi 

Tahsisat 
Lira K. Lira 

( A / l ) CETVELİ 
201 Maaşlar 
202 Ücretler 
203 Geçici hizmetliler ücreti 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve 

yardımlar 
207 Yalbancı dil bilenlere 3656 Sayılı Kanunun 5 nci maddesi 

gereğince ödenecek para mükâfatı 
209 5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapı

lacak ödemeler 
210 Temsil ödeneği 
217 Ek görev tazminatı 
218 Kasa tazminatı 
219 229 sayılı Kanun gereğince verilecek tazminatlar 
221 Emekli, dul ve yetim maaşları 
301 Merkez daireleri büro giderleri 
302 İller büro giderleri 
303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
305 İller kira bedeli 
306 Giyecekler 
307 Yolluklar 
308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi gider ve yol

lukları 
309 Taşıt giderleri 
407 Mühasebei Umumîye Kanununun 48 nci maddesini ilgilen

diren giderler 

5 485 322 
3 651 480 
262 841 

110 390 

1 

835 759 
4 200 
5 500 
18 000 
45 000 

1 287 000 
27 500 
137 736 
60 000 
191 441 

• 38 000 
60 000 
651 760 

45 000 
29 000 

1 595 419 

4 735 698 
3 165 541 
244 861 

73 450 

712 
4 
5 
14 
23 
121 
25 
105 
53 
153 
28 
59 
386 

K 

06 
08 
14 

211 03 
200 
394 84 
981 85 
600 
646 81 
913 86 
101 87 
750 
668 40 
846 60 
452 11 
490 33 

40 940 30 
21 981 18 

1 384 636 05 
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653 

Tahsisatın çeşidd 

417 Vaikıf akaarlar giderleri 
418 Faiz, acyo ve para tasıma giderleri 
419 Tesbit ve satış giderleri 
421 Arazi, incirlik ve zeytinlikler giderleri 
422 Hayrı ve sosyal hizmetler 
424 5G34 sayılı Karnınla ilgili giderler 
425 Hayratın ve hayrattaki kıymetli eşyanın inceleme ve ayır

ma giderleri 
426 Muhtelif istihkaklar 
450 Üniversite ve yüksek okullarla meslek okullarında okutu

lan öğrencilere verilecek burslar 
451 Yayın giderleri 
452 4489 sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlere 

gönderileceklerin yolluk ve giderleri 
454 Sigorta -giderleri 
456 
476 
501 
502 
505 
506 
601 
604 

Düşünülmiyen giderler 
Kurs giderleri 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
Hükme bağlı borçlar 
Karşılıksız borçlar 
Kudretsiz hayrata yardım 
Mülhak vakıflara ait cami ve mescit hademe ücretleri 
farkı 
Vakıflar Memurları Yardımlaşma ve Biriktirme Sandığı
na yardım (Memur ve müstahdemlerin öğle yemeği gi
derleri için) 

Tahsisat 
Lira K. 

240 000 
5 000 
25 000 
249 976 
706 354 
218 400 

15.000 
250 000 

62 000 
33 772 

1 
10 001 

500 
30 000 
77 646 
96 632 
15 000 
2 212 
45 000 

755 000 

50 

Sarfiyat 
Lira K. 

837 600 
299 

22 047 
219 841 
703 677 
218 400 

8 539 
193 845 

38 591 
21 193 

19 737 
72 757 
95 100 
13 632 
2 211 
22 180 

48 
06 
40 
81 
90 

20 
63 

02 

7 611 45 

77 
68 
85 
08 

34 

22 500 

701 104 78 

22 500 

(A/l) cetveli toplamı 26 401 345 50 22 583 235 96 



(A/2) cetveli 
701 Bina onarımı 599 900 545 837 10 
705 İstimlâk ve satmalmalar 150 000 93 666 
716 Dernekler ve köyler tarafından inşa veya tamir ettirilecek 

'hayrata yardım 4 250 000 4 211 978 
731 Etüt ve proje giderleri 100 000 93 217 45 
741 Yeni yapı ve esaslı onarmalar 17 430 446 16 040 086 97 

(A/2) cetveli yekûnu 22 530 346 20 984 785 52 

Özel bölümler 
Guraba Hastanesi giderleri 156 811 90 156 811 90 
Mazbut vakıflar arasına alınan hayratın hadeane ücretleri 
ile, aydınlatma, ısıtma ve temizlik giderleri 40 671 34 079 45 
Sokullu Şehit Mehmet Paşa Medresesi için İstanbul Bele
diyesinden alman 37 662 68 
Seyit Battal Gazi Manzumesi onarımı 178 04 
Bor'daki bâzı camilerin onarım karşılığı 19 346 44 

Özel bölümler toplamı 254 670 06 190 891 35 

İCMAL 
(A/ l ) cetveli toplamı 26 401 345 50 22 583 235 96 
(A/2) cetveli toplamı 22 530 346 20 984 785 52 

Özel bölümler toplamı 254 670 06 190 891 35 

Toplam 49 186 361 56 43 758 912 83 
Akaar ve toprak' satış 'bedelleri 35 553 432 78 2 915 861 32 3 
Hayrat satış bedelleri 2 413 210 02 1 105 

Genel toplam 87 153 004 36 46 675 879 15 3 
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[B] Cetveli 
Muhammenat Tahsilat 

M. Gelirin çeşidi Lira K. Lira K. 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 
'2 
3 
4 

5 
6 

İcareler 
tcarei vahide 
tcarei müeccele 
Mukataa 
Temettü ve faizler 
Türkiye Vakıflar Bankası temettüleri 
Akar ve topra'k satış bedeli faizi 
Taviz bedeli faizi 
Türlü gelirler 
Mahlûl muaccelesi 
Zeytinlikler hâsılatı 
Arazi ve incirlikler hâsılatı 
Zeytinlikler işletmeleri hâsılatı ve 
ıkira bedeli 
Vakıf memba suları kira bedeli 
Çeşitli varidat ve hâsılat 
Hazineden yardım 
Geçen yıldan devrolıman gelir fazlası 

Normal gelir toplamı 

11 500 000 
75 000 
7 600 

1 500 000 
250 000 
100 000 

1 500 000 
500 000 
650 000 

2 300 000 
150 000 

1 650 000 
22 490 400 

2 810 112 

45 483 112 

11 682 668 74 
52 298 10 
10 059 49 

1 204 232 83 
317 897 14 
15 300 21 

2 140 496 11 
603 010 53 
343 783 43 

725 337 52 
75 000 

2 956 420 79 
19 831 400 
8 269 741 67 

48 227 646 56 

ÖZEL BÖLÜMLER 
2252 sayılı Kanuna göre gelir kaydolunan 2 582 627 46 
6534 sayılı Kanuna göre gelir kay
dolunan 34 079 45 
Akar ve toprak satış bedelleri 35 547 918 48 
Hayrat satış bedelleri 2 413 210 02 

Özel bölümler toplamı 40 577 835 41 

İCMAL 
Normal gelir toplamı 45 483 112 48 227 646 56 

2252 sayılı Kanuna göre gelir kay
dedilen 2 582 627 46 
6534 sayılı Kanuna göre gelir kay
dedilen 34 079 45 
Akar ve toprak satış bedelleri 35 547 918 48 
Hayrat satış bedelleri 2 413 210 02 

Toplam 45 483 112 88 805 481 97 
Ertesi yıla devir 35 174 627 58 

Genel toplam 45 483 112 53 630 854 39 

* • » 
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