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1. — Ankara Milletvekili ibrahim Sıt
kı Hatipoğlu'nun, Çankaya mmtakasmdaki gecekonduların kış aylarında yıktırıl
masının doğru olmadığına dair demeci.
2. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal
Palaoğlu'nun, istiklâl Savası gazi ve mü
cahitlerine, ödenek verilmesini temin ede
cek tasarının acilen çıkarılması gerektiği
ne dair demeci
6:7
3. — Anayasa Mahkemesi Başkanlığı
nın, 2556 sayılı Kanunun 5457 sayılı Ka
nunla değiştirilen 63 ncü ve 45 sayılı Ka
nunun 77 nci maddesinin birinci fıkrası
nın iptaline dair tezkeresi (3/817)
4. — Afyon
Karahisar Milletvekili
Mustafa Akalın'm, partisinden ve Baş
kanlık Divanı Kâtipliğinden çekildiğine
7:8
dair önergesi (4/261)

Steyfa

5. — Gaziantep Milletvekili Hüseyin
Yılmaz'ın Gaziantep'in kurtuluşunun 46
nci yıldönümü münasebetiyle Millet Mec
lisi Başkanlığınca bir tebrik telgrafı çe
kilmesine dair önergesi
5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
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1. — Gelir Vergisi Kanununun bâzı
maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/426) (S. Sayısı : 457) 8,61,62:
65
2. — 1076 sayılı ihtiyat subayları ve
ihtiyat askerî memurları Kanununun 14
ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında
kanun tasarısına dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da Millet Meclisi Millî Savunma Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/77; Cum
huriyet Senatosu 1/745) (Millet Meclisi
S. Sayısı : 158 e 1 nci ek; Cumhuriyet
Senatosu S. Sayısı : 920)
8:14
3. — işçilerin iyonizan radyosyonlara karşı korunması hakkında 115 sayılı
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Sayfa

Sayfa

Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı ve Dışişleri ve Çalışma ko
misyonları raporları. (1/342) (S. Sayı
sı ; 310 ve 310 a ek)
14:18,61,66:69

Muavenet Sandığının Sosyal Sigortalar Ku
rumuna devri hakkında kanun tasarısı
ve Ulaştırma, Millî Savunma, Çalışma,
Maliye ve Plân komisyonlarından üçer
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu.
(1/403) (S. Sayısı «47 yo 1 nci ek) 28:<L5,61:
70:73

4. — Konya Milletvekili Fakih özfakih ve 14 arkadaşının, nafaka alacakla
rının yabancı memleketlerde tahsili ile il
gili sözleşmeye katılmamızın uygun bu
lunduğuna dair kanun teklifi ve Adalet,
Dışişleri ve Plân komisyonları raporu
(2/51) (S. Sayısı : 461)
18:19
5. — Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşaoğlu ve 13 arkadaşının, Rulet, tilt, lan
gırt ve benzeri oyun alet ve makinalan
hakkında kanun teklifi ile Hakkâri Millet
vekili Ali Karahan, Cumhuriyet Senatosu
Üyesi Muzaffer Alankuş ve Cumhuriyet
Senatosu Tunceli Üyesi M. Ali Demirin,
Türk Ceza Kanununun 567 nci maddesine
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi
ve İçişleri, Turizm ve Tanıtma, Adalet ve
Millî Eğitim komisyonları raporları.
(2/301, 2/173, 2/178, 2/180) (S. Sayısı :
307 ye 1 nci ek)
19:28
6. — Devlet Demiryolları ve Limanla
rı İşletme Genel Müdürlüğü işçileri Emek
li Sandığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve

7
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Teşkilât ve Memurları Kanununda
ve 4862 sayılı Kanununa bağlı (1) sayılı
cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun
tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve
Plân komisyonları raporları (1/406) (S.
Sayısı : 459)
45:55
8. — Af kanunu tasarısı ile Cumhuri
yet Senatosu Hatay Üyesi Mustafa Deliveli'nin, 780 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desinde değişiklik yapılması hakkında,
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Fahri
özdilek ve 14 arkadaşının, 780 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesine ek kanun, Kon
ya Milletvekili Seyit Faruk önder ile iki
arkadaşının, 21 Mayıs suçlularının affı
hakkında, Ankara Milletvekili Alparslan
Türkeş ve iki arkadaşının, 780 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesine ek kanun teklif
leri (1/453, 2/595, 2/550, 2/599, 2/602)
(S. Sayısı : 466)
55:61
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1. — GECEN TUTANAK ÖZETİ
Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin Uzun,
Ramazan Bayramı dolayısiyle pancar üreticisi
ne paralarına karşılık avans verilmesi hakkıiıda
gündem dışı demeçte bulundu.
Niğde Milletvekili Yaşar Arıbaş ile Balıke
sir Milletvekili Adnan Akın'a Başkanlık tezke
resinde gösterilen süre ve sebeplerle izin veril
mesi kabul olundu.
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 9
arkadaşının, Millî Eğitim Bakanının öğretmen
ve öğretmen kuruluşlarına kargı olan tutum ve
davranışlarını tesbit etmek ve öğretmenler ara

sındaki huzursuzluğu gidermek amaciyle bir
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi
okundu ve gündeme alınarak sırası geldiğinde
görüşüleceği bildirildi.
1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması hakkında 451 S. Sayılı basmayazı ile ilgili,
1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması hakkında 452 S. Sayılı
basmayanı ile ilgili,
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1967 yılı genel bütçesi ödeneklerinden bir
kısmının Ege Üniversitesi Bütçesine aktarılma
sına yetki verilmesine dair ve,
1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkındaki 454 S. Sayı
lı basma yası ile ilgili kanun tasarıları ikinci
defa açık oya sunuldu ve bu tasarıların oyla
rın ayrımı sonunda kanunlaştıkları bildirildi.
1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki
kanun tasarısı üzerinde görüşmeler tamamla
narak maddeleri kabul olundu ve tümü açık
oya sunulan tasarının oyların ayrımı sonunda
kanunlaştığı anlaşıldı.
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri
Kaplan ve 4 arkadaşının, 97 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 1076 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine
5 fıkra eklenmesine dair ek kanun teklifi ile
Mardin Milletvekili Rifat Baykal ve 3 arkadaşı
nın, 1963 ders yılında Harb Okulu öğrencilerin
den okuldan ihracolunanların askerlik mükel
lefiyetlerini düzenliyen kanun teklifine dair
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikle
rin benimsenmediği hakkında Millet Meclisi
Millî Savunma Komisyonu raporu, üzerinde ya
pılan görüşmelerden sonra, onaylandı ve benimsenmiyen maddelerin her iki Meclisin ilgili
komisyonlarından 6 şar üye alınarak kurula
cak bir Karma Komisyonda görüşülmesi kabul
olundu.
1111 sayılı Askerlik Kanununun 41 nci
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarı
sı hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan
değişikliklerin benimsenmediğine dair Millet
Meclisi Millî Savunma Komisyonu raporu, ya
pılan görüşmelerden sonra, kabul olundu ve
tasarının kanunlaştığı bildirildi.
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Balıkesir Milletvekili Adnan Alan ve Kocae
li Milletvekili Şevket Ustaoğlu'nun, 506 sayılı
Sosyal Sigortalar Kanununun 3 ncü maddesine
bir fıkra ilâvesine dair kanun teklifi, üzerinde
yapılan görüşmelerden sonra, teklifin reddine
dair olan Çalışma Komisyonu raporu kabul
olundu.
Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'm, öncelik
önergesinin onaylanmasından sonra, Gelir Ver
gisi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
si hakkındaki kanun tasarısı öncelik ve ivedilik
le görüşülerek maddeleri kabul olundu ve tümü
açık oya sunuldu ise de, oyların ayırımı sonun
da yeter çoğunluk sağlanamadığı, oylamanın
gelecek birleşimde tekrarlanacağı bildirildi.
Millî Eğitim ve Adalet Komisyonu başkan
lıklarının öncelik önergelerinin kabulü üzerine
Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşaoğlu ve 13
arkadaşının, Rulet, Tilt, langırt ve benzeri oyun
alet ve makinaları hakkında kanun teklifi ile
Hakkâri Milletvekili Ali Karahan, Cumhuriyet
Senatosu Üyesi Muzaffer Alankuş ve Cumhuri
yet Senatosu Tunceli Üyesi M. Ali Demir'in,
Türk Ceza Kanununun 567 nci maddesine bir
fıkra eklenmesine dair kanun teklifinin tümü
nün görüşülmesi tamamlanarak maddeleri üze
rinde bir süre görüşüldü.
25 . 12 . 1967 Pazartesi günü saat 14,00 te
toplanılmak üzere birleşime saat 19,40 ta son
verildi.
Başkan
Başkanvekili
Nurettin Ok

Kâtip
Afyon Karahisar
Mustafa Akalın

Kâtip
Sivas
Tcvfik Kor attan

SORULAR
lan kredilere dair sözlü soru önergesi Ticaret
ti özlü sorular
1. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'- I Bakanlığına gönderilmiştir. (6/681)
un, Erzurum ile deprem felâketine uğrayan di
3. — Artvin Milletvekili Turgut Altunkaya'ğer yerlerin yakıt ihtiyacına dair sözlü soru
önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı nın, Fransa'daki işçilerimizin hak ve menfaat
na gönderilmiştir. (6/680)
lerinin korunmasına dair sözlü soru Önergesi.
2. — Ordu Milletvekili Arif Hikmet Onat'm,
Çalışma Bakanlığına gönderilmiştir. (6/682)
Ordu Ziraat Bankası şubesinden istenen ve açı-
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4. — tlirklareli Milletvekili Hasan Tahsin
Uzun'un Kırklareli'nin Lüleburgaz, Babaeski,
Pınarhisar ve Demirköy ilçelerinin Hükümet
Konağı ihtiyacına dair sözlü soru önergesi, Ma
liye Bakanlığına gönderilmiştir. (6/683)

gosi, Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiştir.
(7/600)
2. — Kırklareli Milletvekili Tahsin Uzun'un, Kırklareli iilnin ilköğretmen dâvasının hal
line dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/801)
3. — Kars Milletvekili Âdil Kuriel'n?, ha
Yazık sorular
len yurdumuzda ne kadar barış gönüllüleri ol
1. — Diyarbakır Milletvekili Tank Ziya
duğuna dair yazılı soru önergesi, Millî Eğ'itim
Ekinci'nin, Devlet Demiryolları memurlarının
ve Dışişleri bakanlıklarına
gönderilmiştir.
fazla çalışma ücretlerine dair yazılı soru öner- j| (7/602) ^
2. — GELEN KÂĞITLAR
TASARI
1. — Af kanunu tasarısı. (1/453) (Adalet
Komisyonuna)
TEKLİFLER
2. —r Ankara Milletvekili Alpaslan Türkeş
ve 2 arkadaşının, 780 sayılı Kanunun 4 ncü
maddesine ek kanun teklifi. (2/602) (Adalet
Komisyonuna)
3. — Bingöl Milletvekili Mehmet Emin
Gündoğdu'nun, 3659 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı
maddeler eklenmesine dair 4621 sayılı Kanu
nun 4 ncü maddesinin (i) fıkrasının değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi. (2/603) (Plân
Komisyonuna)
4. — Denizli Milletvekili Z. Nihat özel ve
5 arkadaşının, 14 Ekim 1338 tarih ve 271 sa
yılı Kanuna ek kanun teklifi. (2/604) (Maliye
ve Plân komisyonlarına)
5. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi
Cemal Yıldırım'm, Türk Ceza Kanununun
548 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair
Kanun teklifi (2/605) (Adalet Komisyonuna)
RAPORLAR
6. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile izmir
Milletvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının,
Tarım Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı
maddeler eklenmesine ve bu kanunun bir mad
desinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve
Ticaret, Maliye ve Plân komisyonları raporla
rı (2/75) (S. Sayısı : 132 ve 132 ye 1 nci ek)
7. — Halk Bankası ve halk sandıkları hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Cumhuriyet

Senatosu Tunceli üyesi Mehmet Ali Demir'in,
5652 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Ticaret ve
Plân komisyonları raporları (1/200, 2/171) (S.
Sayısı : 257 ve 257 ye 1 nci ek)
8. — Kanun ve kararnameler icabı olarak
1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine
alacaklarının terkini hakkında kanun tasarısı
ve Ticaret ve Plân komisyonları raporları
(1/270) (S. Sayısı : 279 ve 279 a 1 nci ek)
9. — Ordu Milletvekilleri Sadi Pehlivanoğlu ve Kemal Şensoy'un 5434 sayılı Kanuna ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi
ve Maliye ve -Plân komisyonları raporları
(2/295) (S. Sayısı : 280 ve 280 e l nci ek)
10. — Toprak ve su kaynaklarının geliştir
me birlikleri kanunu tasarısı ve Köy işleri ve
Plân komisyonları raporları (1/206) (S. Sayısı :
291 ve 291 e 1 nci ek)
11. — Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili
Fikret Turhangil ve 4 arkadaşının, Cumhuriyet
Senatosu Memur ve İçhizmetler Teşkilâtı ka
nunu teklifi ve Plân Komisyonu raporu 2/508)
(S. Sayısı : 296 ve 296 ya 1 nci ek)
12. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi
Celâl Ertuğ ve 9 arkadaşının, mevcut ve kuru
lacak olan teknik okullarında geçici surette
yevmiyeli idareci ve öğretim üyesi görevlendi
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim
ve Plân komisyonları raporları (2/151) (S.
Sayısı : 297 ve 297 ye 1 nci ek)
13. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen
ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli San-
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dığı Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve
Plan komisyonları raporları (2/176) (S. Sayısı :
300 ve 300 e 1 nci ek)
14. — 3530 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi bâzı maddelerinin kaldırıl
ması ve bir geçici madde eklenmesi hakkında
Kanun tasarısı ile 3530 sayılı Beden Terbiyesi
Kanununa ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1)
sayılı cetvelde değişiklik yapılması, 6 nci mad
desinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek
madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve
Millî Eğitim, içişleri ve Plân komisyonları ra
porları (1/153, 1/321) (S. Sayısı : 308 ve 308
e 1 nci ek)
15. — Devlet memurları aylıklarının tevhit
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna
bağlı (1) sayılı cetvelin 621 sayılı Kanunla de
ğiştirilen Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kad
rolar eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Dış
işleri ve Plân komisyonları raporları (1/352)
(S. Sayısı : 427 ve 427 ye 1 nci ek)
16. — 31 Mayıs 1957 tarihli ve 6990 sayılı
Atatürk üniversitesi Kanununun geçici birinci,
ikinci, üçüncü maddelerinin yürürlük süreleri
nin (20) yıla çıkarılması ve geçici dördüncü
maddesinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyon
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ları raporları (1/371) (S. Sayısı : 430 ve 430 a
1 nci ek)
17. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi
Mehmet Ali Demir'in, Türkiye Halk Bankası
ve Halk Sandıkları hakkında 8 . 6 . 1933 tarih
ve 2284 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Ti
caret ve Plân komisyonları raporları (1/170)
(S. Sayısı : 431 ve 431 e 1 nci ek)
18. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin
ve 9 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa
geçici bir madde eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Adalet, Tarım ve Plân komisyonları ra
porları (2/124) (S. Sayısı : 432 ve 432 ye 1 nci
ek)
19. — Af kanunu tasarısı, Cumhuriyet Sena
tosu Hatay Üyesi Mustafa Deliveli'nin, 780 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinde değişiklik ya
pılması hakkında Kanun, Cumhuriyet Senatosu
Tabiî üyesi Fahri özdilek ve 14 arkadaşının,
78Ö sayılı Kanunun 4 ncü maddesine ek Kanun,
Konya Milletvekili Faruk önder ve 2 arkada
şının, 21 Mayıs suçlularının affı hakkında ka
nun, Ankara Milletvekili Alpaslan Türkeş ve
2 arkadaşının, 780 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desine ek kanun teklifleri ve Adalet Komisyo
nu raporu. (1/453, 2/550, 2/595, 2/599, 2/602)
(S. Sayısı : 466)

BİRİNCİ OTURUM
Açılma Sa; ti : 14,00
BAŞKAN — Başkaı sekili Atıf Şohoğlu
KÂTİPLER : Bedrettin Karaerkek (Tokat), Fethi Alacalı (Tokat)

BAŞîIAN — Millet Meclisinin 21 nci Birle imini açıyorum.
3. — YOIILAMA
BAŞKAN
pılacaktır.

Otomatik cihazla yoklama ya-

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz.
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4. — BAŞKANLIK DİVANININ G^JNEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı IIatipoğlıı'nun, Çankaya mıntakasın daki gecekondu
ların kış aylarında yıktırılmasının doğru olmadı
ğına dair demeci.
BAŞKAN — Ankara Milletvekili Sayın İb
rahim Sıtkı Hatipoğlu gündem dışı söz istemiş
tir. Beş dakikayı geçmemek üzere söz veriyo
rum.
Buyurun.
İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara)
— Muhterem arkadaşlarım; bir mahallî mev
zuu huzurunuza getirmek mecburiyetinde kal
dığım için affınızı diliyerek sözlerime başlıyoyorum.
Değerli arkadaşlarım gecekonduların ıslahı,
gecekonduların önleme bölgelerinin yapımı ile
ilgili Ankara'daki bir tatbikattan söz etmek için
huzurunuzu işgal ediyorum.
Çankaya'da iş Bankası blok apartmanlarının
hemen arkasında Havuzlu bağ ve Güzeltepe
mahallesi diye Ankara'nın bir gecekondu semti
vardır. Sevgili arkadaşlarım 15 . 10 . 1967,
yani kış mevsiminin başlıyacağı bir zamanda
Aktepe önleme bölgesinde çok dar imkânlarla,
dar hudutlar içerisinde yapılmış olan 36 met
re karelik natamam binalara, buralarda oturan
vatandaşları biraz da zor kullanmak suretiyle
nakletmek zorunda kalmıştır Hükümet.
Sevgili arkadaşlarım, kiracıların müracaatı
nı esas alan ve Aktepe mıntakasında bu dar
konutlar içinde yeni bir gecekondu mahallesi te
sisine çalışmak durumuna düşen vatandaşlar
yerleşmek için oralarda ilâve gecekondular
yapmak peşindedirler.
Sevgili arkadaşlarım; bir mıntakanm ta
mamen tasfiyesi için mühim sebeplerin olması
iktiza eder. Bunlar, Çankaya mıntakasında imar
tatbikatının kolay yapılabileceği bir mmtakada
alın terleriyle ekmeklerini kazanma durumun
da olan, buraya yerleşmiş olan ve kendi mu
hitlerinde 775 sayılı Kanuna göre, Devletin ve
receği imkânlarla buraları ıslah edebilecek in
sanlara bu imkânın verilmesi iktiza eder arka
daşlarım.
Belediyenin imar tatbikatı dolayısiyle, teh
like arz eden ve tarihi eserlerin etrafını temiz
lemek için teklif etmiş bulunduğu 660 vatanda

şın nakli mevzuunu ikinci plâna alan Hüküme
timiz burada kati zaruretler olmadan Havuzlubağ ve Güzeltepe mahallelerini ıslah etmektedir.
Kış gününde evleri başına yıkılan bu vatandaş
ları hiç olmazsa Mayıs ayma kadar yerlerin
de bırakmak ve kabilse bunları yerlerinde
ıslah etmek tedbirlerini almasını Hükümetten
rica etmek için huzurunuzu işgal ettim.
Saygılar sunarım arkadaşlarım.
2. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu'nun, İstiklâl Savaşı gazi ve mücahitlerine,
ödenek verilmesini temin edecek tasarının acilen
çıkarılması gerektiğine dair demeci.
BAŞKAN — Sivas Milletvekili Sayın Mus
tafa Kemal Palaoğlu gündem dışı söz istemiş
lerdir.
Beş dakikayı geçmemek üzere buyurun.
MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) —
Sayın Başkan, saym arkadaşlarım; İstiklâl Sa
vaşımızın kahraman gazileri ve mücahitleri için
huzurunuzdayım.
Göğüsleri, şüphesiz dünyanın baha biçilmez
mücevherleriyle, Türk İstiklâl Madalyasiyle
süslü gazilerimiz ve mücahitlerimiz için aslında
çok geç kalmış bir ilgiyi dilemeye ve namus
borcumuzu hatırlatmaya mecbur oldum. Bu dö
nemin başından beri ben ve benim gibi pek çok
değerli arkadaşım istiklâl Madalyası hamili ga
zilerimize yurt hizmeti tertibinden aylık bağlan
ması için çalışmaktayız. Bu konuda pek çok
kanun teklifi bir de genel mahiyette bir tasarı
var. Bunlar maalesef komisyonlarda ve çeşitli
merhalelerde bekliyor. Tutanakları inceledim,
hemen her dönemde buna benzer gayretler ol
muş. Ama her dört yıl, münferit sonuç almalar
dışında gazilerimiz için ümit kırıklığı ile kapan
mış.
Arkadaşlarım, geçen yıllarda Kanada'lara,
Avustralya'lara kadar uzanan, önümüzdeki yıl
Peru'lara kadar uzanacağı söylenen faydaları
ve mânaları şüpheli dış geziler için yüzbinler
ayırabilen, Çubuk Barajından Parlâmento bina
sına doğruca su getirmek için milyonlar ayır
mayı düşünebilen bir Meclis, artık kendi teme
lindeki kanı, göz nurunu ve gerçek emeği ha
tırlamalı ve gazilerimize dönmelidir.
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Dönmelidir, zira milletlerin hayatı bahramanlıklarla ve kahramanlarla beslenir, millet
ler epopelerle yaşar. Bu o kadar doğru ve da
yanılmaz bir millî ihtiyaçtır ki, hattâ kahrama
nı, epopesi olmıyan milletler bunu âdeta yara
tırlar, icabederler.
Bundan 14 yıl önce Atlantikte bir ticaret ge
misi batmıştı. Geminin kaptanı gemiyi ancak
son dakikalarda terk etti. Kaptanın mensubolduğu millet henüz ildyüz yıllık bir tarihe bile
sahip değildi. Bol bol kahramanlığı, bol bol kah
ramanı yoktu. Kahramana muhtaçtı. Bunun için
kaptanı kahramanlar gibi karşıladı, yeri yerin
den oynattı ve dünyayı günlerce bununla meş
gul etti. Bir, nihayet gemisini geç terkeden bu
kaptanı, bir de bizim isimsiz kimsesiz
gerçek kahramanlarımızı düşünüyorum. Baş
kaları bir kaptan için bunu yaparken biz, göğsü
İstiklâl Madalyalı gerçek kahramanlara Ankaranm ortasında avuç açtırdık.
Şimdi sayın arkadaşlarım, sayıları maalesef
günden güne azalmakta olan gazilerimize kar
şı vazifemizi yapmak için, Başkanlık Divanını,
Komisyonları, Hükümeti ve siz bütün arkadaş
larımı vazifeye davet ediyor ve tekliflerimi su
nuyorum :
1. Bu konudaki tasarı ve teklifler derhal
birle^tirilmeli ve süratle ele alınmalıdır.
2. Hatırladığıma göre tasarı 63 sayılı ve
869 sayılı kanunlar gereğince istiklâl Madalyası
almış olanları birbirinden farklı muameleye
tabi tutmaktadır. Bu fark ortadan kaldırılmalı
ve eşit muamele esası kabul edilmelidir.
3. Bunların dışında, Kuvayı Milliye Müca
hit ve mücahideleriyle Müdafaai Hukuk Başkan
ve üyelerini istihdaf eden 400 sayılı Kanunun
ilgilileri de tasarı kapsamına alınmalıdır.
4. Yukardaki kanunların ilgililerine hiçbir
fark gözetilmeksizin ve ayrım yapılmaksızın ve
rilecek ödeneğin adı «Yurt Hizmeti Tertibin
den Şeref ödeneği» olmalı ve tasarı her halde
ve mutlaka bu toplantı yılı kanunlaşmalıdır.
Bu ümitle Yüce Meclisi selâmlıyor ve gazi
lerimizin, küçük bir ilgi görmeden, fakat şüp
hesiz gene de büyük haklarını helâl ederek ara
mızdan ayrılmış olanlarının mânevi huzurların
da, hayatta olanlarının maddi huzurlarında saygiyle, ihtiramla eğiliyorum. (Alkışlar).
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Baş
kanlık Divanının sunuçları meyanmda gelmiş
olan yazıları sizlere sunmak için okutuyorum.
4. — Anayasa Mahkemesi Başkanlığının, 2556
sayılı Kamımın 5457 sayılı Kanunla değiştirilen
63 ncü ve 45 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin
birinci fıkrasının iptaline dair tezkeresi (3/817)
BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum.
Millet Meclisi Başkanlığına
Danıştay Beşinci dairesince; 2556 sayılı Hâ
kimler Kanununun 5457 sayılı Kanunla değişti
rilen 63 ncü maddesi ile 45 sayılı Yüksek Hâ
kimler Kurulu Kanununun 77 nci maddesinin
Anayasaya aykırı olduğundan bahisle iptali iti
raz yolu ile istenmiş olmakla yapılan inceleme
sonunda :
1. 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 5457
sayılı Kanunla değiştirilmiş 63 ncü maddesinin
iptaline,
2. 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun 77 nci maddesinin dâva konusu birin
ci fıkrasının iptaline,
3. 77 nci maddenin birinci fıkrasının iptali
dolayısiyle uygulama yeri kalmıyan son fıkrası
nın da 44 sayılı Kanunun 28 nci maddesi uya
rınca iptaline,
4. iptal hüîdimlerinin 15 . 6 . 1968 günün
de yürürlüğe girmesine.
18 . 12 . 1967 gününde Esas 1966/31 - Ka
rar 1967/45 sayı ile karar verilmiştir.
Bilgilerini rica ederim.
ibrahim Senil
Anayasa Mahkemesi Başkanı
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
4. — Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa
Akalın'ın, partisinden ve Başkanlık Divanı Kâ
tipliğinden çekildiğine dair önergesi (4/261)
BAŞKAN — Afyon Karahisar Milletvekili
Mustafa Akalın'ın, partisinden ve dolayısiyle
Riyaset Divanmdaki vazifesinden istifa ettiği
ne dair önergesi vardır, okutuyorum.
Millet Meclisi Sayın Bakanlığına
Millet Partisinden bâzı sebeplerle istifa et
miş bulunduğumdan Millet Partisi kontenjanın-
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dan seçilmiş olduğum Millet Meclisi Divan Kâ
tipliğinden istifa ettiğimi saygıyle arz ederim.
Afyon Karahisar
Mustafa Akalın
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
5. — Gaziantep Milletvekili
Hüseyin
Yıl
maz'm, Gaziantep'in kurtuluşunun 46 ncı yıldö
nümü münasebetiyle Millet Meclisi Başkanlığınca
bir tebrik telgrafı çekilmesine dair önergesi.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar Gazian
tep vilâyetinin kurtuluş yıldönümü münasebe
tiyle Sayın Hüseyin Yılmaz arkadaşımızın bir
takriri vardır, okutuyorum.
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Bugün Gaziantep'in düşman işgalinden kur
tuluşunun 46 ncı yıldönümüdür. Şanlı müdafaasiyle cesaret, mertlik ve savaşçılık ruhunun en
güzel örneklerini veren ve düşmanlarına bile bu
yüksek hasletini teslim ettiren «Türk Verdünü»
diye Dünya askerlerinin takdirini kazanan,
T. B. M. M. nce «Gazi» lik unvaniyle taltif edi
len bu kahraman şehrin savunması 6 000 şehi
din hayatına mal olmuştur. Yüce Meclis Baş
kanlığınca Gaziantep'in bu şerefli gününün bir
telgrafla tebrik edilmesini arz ve teklif eder,
saygılarımı sunarım.
Gaziantep
Hüseyin Yılmaz
BAŞKAN — Gereği Riyasetçe yapılacaktır,
arkadaşlar. (Alkışlar).

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — Gelir Vergisi Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sı ve Maliye ve Plân komisyonları
raporları.
(1/426) (S. Sayısı : 457)
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ikinci
defa oya konulacak işlerden gündemin birinci
sırasında «Gelir Vergisi Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sının» oylaması, bundan önceki birleşimde ço
ğunluk olmadığı için, tekrarlanacaktır.
Kupalar sıralar arasında dolaştırılacaktır.
Oylarınızı kullanmanızı istirham ederim.
Şimdi bugünkü birleşimin bir saatlik süre
sinde görüşülmesi Başkanlıkça uygun görülen
işlere geçiyorum.
Tüzük gereğince ilk defa görüşülecek işler
bölümünün birinci sırasında bulunan ve sıra
sayısı 158 ve eki tasariyle; birinci görüşülmesi
yapılacak işler bölümünün birinci sırasında ya
zılı 310 ve eki tasariyle; 11 nci sırada yazılı
451 sıra sayılı «Konya Milletvekili Fakih özfakih ve 14 arkadaşının» kanun teklifi bir saat
lik işler meyanında konuşulacaktır.
Birinci maddeye başlıyoruz: Tüzük gereğin
ce bir defa görüşülecek işler :
2. — 1076 sayılı İhtiyat subayları ve ihtiyat
askerî memurları Kanununun 14 ncü maddesi
nin değiştirilmesi hakkında
kanun
tasarısına
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi

ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan
değişiklik
ler hakkında Millet Meclisi Millî Savunma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/77; Cumhuri
yet Senatosu 1/745) (Millet Meclisi S. Sayısı :
158 e 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı :
920) (1)
BAŞKAN — Bu tasarı için bir öncelik tek
lifi vardır, okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Gündemin Tüzük gereğince bir defa görüşü
lecek işler arasında 5 nci sırada bulunan 1076
sayılı ihtiyat Subayları ve ihtiyat Askerî Me
murları Kanununun 14 ncü maddesinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısının Genel Kurulca
ivedilikle görüşülmesini saygılarımla arz ede
rim.
Millî Savunma Komisyonu
Başkanı
İzmir
Mehmet Ali Aytaç
BAŞKAN — Efendim, bu tasarı hakkındaki
öncelik teklifini oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... öncelikle gö
rüşülmesi kabul edilmiştir.
(1) 158 e 1 nci ek S. Sayılı basma yazı tu
tanağın sonuna eklidir.
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Şimdi Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresini okutuyorum.
(Cumhuriyet Senatosu Başkanllığı tezkeresi
okundu)
BAŞKAN — Komisyon raporunu ve görü
şünü okutuyorum.
(Millî Savunma Komisyonu raporu okundu)
BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun tadil
metnini okutuyorum.
1076 sayılı İhtiyat Subaylığı ve İhtiyat Aske
rî Memurları Kanununun 14 ncü Maddesinin
değiştirilmesi hakkında Kanun
Madde 1. — 1076 sayılı Kanunun 14 ncü
maddesi aşağıdaki şekilde değiştiriflmiştir.
Madde 14. — A) Seferde görev alacak ye
dek subay ve yedek askerî memurlara bu gö
revleri barışta tebliğ edilir Tebliğ şekli, yü
kümlülerin görevleri ve teMiğ ile görevli ma
kamlar, Silâhlı Kuvvetler Personel Seferber
liği Yönetmeliğinde belirtilir. Tebliğden sonra
adreslerinde vâki değişiklikleri bir ay içinde
bağlı bulundukları askerlik şubesine bildir
memiş yükümlülere, 1 000 lira para cezası ve
rilir.
B) Sefer görevi alan yükümlüler; sefer
berlik ilânında ilân saatinden başlıyarak 6 sa
at içinde yola çıkmaya ve köy ve mahalleleri
nin şube merkeplerine olan uzaklıklarına göre,
en yakın askerlik şubesinde bulunmaya mec
burdurlar.
Sefer görev emri almış yükümlülerden,
yabancı memleketlerde bulunanlar; çağırılmaları için elçilik veya konsolosluklarca gazete
lerde yapılacak ilânın neşrini takibeden günün
ilk saatinden itibaren 6 saat içinde bulunduk
ları yerden hareketle, en yakın elçiliğe veya
konsolosluğa müracaat etmeye ve haklarındaki
emirleri almaya mecburdurlar.
Kendilerine barış zamanında sefer görevi ve
rilmemiş olup da, seferberlik esnasında görev
verilmesine lüzum görülen yükümlülerin çağırılmalan, sefer görev emirlerinin kanuni ika
metgâhlarına tebliği suretiyle yapılır. Sefer gö
rev emri yükümlüye imza ettirilmemiş olsa da
hi muteberdir. Bu yükümlülerden yabancı
memleketlerde bulunanların çağırılmaları, el
çilik veya konsolosluklarca aynı usullerde ya
pılır. Seferberlik esnasınla görev silmiş yüküm
lüler, tebliğden itibaren 24 saat içinde bulun
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dukları yerden hareketle en yalan askerlik şu
besine, elcilik veya konsolosluğa müracaat et
meye mecburdurlar.
C) Yedek subay ve yedek askerî mcmuıCar
bauşta manevra, tatbikat, atış ve konferanslar ,
gibi öğrenim ve eğitim gayesiyle, yol hariç 45
gimü geçmemek üzereı Bakanlar Kurulu kara
rı ile silâh altına alınabilirler. Olağanüstü haller
de bu süre Bakanlar Kurulu kararı ile lüzumu
kadar uzatılabilir.
Barışta deneme tatbikatı için çağırılma :
B fıkrasının 1 nci ve 2 nci bendindeki hüküm
lere göre yapılır.
Barışta diğer hizmetler için çağrılma, davet
puslasının ikametgâhlarına tebliği suretiyle
yapılır. Bu tebligat yükümlüye imza ettirilme
miş olsa hadi muteberdir. Bu şekilde börev alan
yükümlüler 43 saat içinde bulunduğu yerden
hareketle askerlik şubesine müracaat etmeye
mecburdurlar.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişiklik komisyo
numuzca benimsenmiştir.
Şimdi söz istiyen arkadaşımız varsa, onlara
söz vereceğim.
Buyurunuz Sayın Talât Köseoğlu.
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Muhterem
arkadaşlarım; 1076 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desini değiştiren bu kanun tasarısı, Hükümetin
kabul ettiği şekil ile, Millet Meclisinin kabul et
tiği şekil ile, Senato Umumi Heyetinin kabul
ettiği şekil arasında esas itibariyle bir noktada
fark var. Diğerleri aynen baki kalmıştır. Bu
rada kendilerine barış zamanında, sefer görevi
verilmemiş olup da, seferberlik esnasında gö
rev verilmesine lüzum görülenlerin çağırılma
ları kaydı var. Sefer görev emri yükümlüye
imza ettirilmemiş olsa dahi muteberdir deniyor
ve aşağıda tebliğden itibaren altı saat içinde
yola çıkmaya ve köy mahallerinin ğube merkez
lerine en yakın askerlik şubelerinde bulunmaya
mecbur tutuyor. Senato altı saati 24 saat olarak
kabul etmiştir.
Kıymetli arkadaşlarım, 1076 sayılı Kanun,
yani bu değiştirilmesi düşünülen kanunun
14 ncü maddesi aynen şöyledir :
«Seferberlik ilânında her ihtiyat subay ve
memuru ilân saatinden başlıyarak en çok 48 sa
at zarfında yola çıkmıya ve köy mahallerinden
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şube merkezlerinden olan osaîdığa göre. şube
merkezinde bulunmaya mecburdur.» Hükmünü
koymuştur.
Yani Hükümet seferberlik ilânını yaptıktan
sonra bunun resmî Gazete ile ilânını mütaakıp
bir vazifeliye tebligat yapılmasa dahi yalnız
mücerredolarak ilân edilmesiyle onun 48 saat
içerisinde şubeye başvurmasını âmirdir. Bu çok
sert bir hükümdür, onun için yeni değişiklikle
bunu önlemiş, ikametgâha tebligatı esas
koşmuştur. Kanunu ikametgâhına tebligat ya
pıldıktan muayyen bir zaman sonra şubeye mü
racaat etmesini şart koşmuştur. Şimdi, aradaki
fark çok mühimdir Seferberliğin Resmî Gazete
ile yahut da Radyo ile ilânını müteakip her
hangi bir görevli, durumu icabı bunu işitmiyebilir veyahut da kendisine bir görev verilmemi;?
olabilir, her seferberlikte mutlaka yedek subay
ların bir görev alması mecburi değildir. Yedek
subay olanlar şubeye basvurmıya mecburdur.
vurmadıkları takdirde müeyyideleri zikredilmiş
tir.
Şimdi bu yenilikte ne yapıyor? Kanunu ika
metgâhına tebligatı şart koşuyor. Yalnız bu
rada 6 saatlik müddet hakikaten çok dardır
Çünkü kanuni ikametgâhmda kendisine biasat
tebliğ edilmemiş olsa dahi, her hangi yakının
dan bir tanesine tebliğ edilmiş olsa dahi mute
berdir, diye bir hüküm koymuştur. Bu hükür"
karşısında o görevli kanuni ikametgâhında bulunmıyabilir o zaman, başka bir yerde buluna
bilir, oradaki tebligatı tebellüğ eden yalanı bu
durumu kendisine bildirmesi uzun sürer veyahu*
da bildirmiyebilir, 6 saatlik müddet çok dardır
fakat Türkiye'nin münakale durumunu, PTT
durumunu göz önüne alırsak 48 saatlik müdde*
gayet yerindedir. Bu bakımdan Senatonun koy
muş olduğu yeniliğin yerinde olması hasebiyle
lehinde konuştum.
BAŞKAN — Saym irfan Solraazer. Güver
Partisi Grupu adına.
G. P. GRUPU ADINA İRFAN SOLMAZF.P
(Tokat) — Saygı değer arkadaşlarım; 1076
sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin değiştirilmesine dair olan teklif Meclisten geçmiş olan şeklin sadece bir noktasında Senatoca değiştir
meye tabi tutulmuştur.
Biraz evvel Saym Koseoğlu'nun da izah et
tiği gibi, kanuni ikâmetgâha tebliğ, sadece kendilerine barış zamanında sefer emri verilmemiş
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kişiler içindir. Sefer görev emri almış olan ye
dek subay ve yedek askerî memurlarm, sefer
ilânının takibeden günün ilk saatinden itibaren
bulundukları mahalden hareketle, askerlik şu
belerine; yabancı memleketlerde iseler konso
losluk, büyükelçiliklere müracaatini şart koşu
yor.
Şimdi Millî Savunma Komisyonunda bu de
ğiştirge üzerine yaptığımız konuşmalar sırasında
ben, Büyük Meclisçe kabul edilmiş olan şıkkı
benimseme üzerinde ısrarla durdum, ve gerekçe
olarak da orada söylediğim gibi, burada gene
değerli arkadaşlarıma arz edeyim; gerekçe ola
rak da, erlere tanman bir sürenin dört mislinin
daha yetişmiş olan yedek subay durumu kazan
mış olan kişilere tanınmasını âdil ölçü olarak
görmedim. Filvaki bu seferberlikle ilgili mev
zuat daima erlerin aleyhine işliyen bir zaman
kaybı ile mütalâa edilegelmiştir.

Şöyle ki; 1827 senedinde kabul edilen 1111 sa
yılı Askerlik Kanununun 09 ucu maddesi sefer
berlik ilânından 24 saat içerisinde erlerin asker
lik şubesine başvurmasını emreder. Bunun yo
mada gene aynı yıl, 1927 senesinde kabul edil
miş olan 1076 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi
yedek subaylar için iki misli 48 saatlik bir za
man kabul etmiştir. 1927 den zamanımıza ka
dar harblerin sürati, kısa zamanda bitirilmesi,
ihtiyaçların çok süratli olarak yerine getirilmesi,
hattâ İkinci Dünya Harbinde ismini almış olan
yıldırım harblerinin başlaması, son israil sava
mda da beş günde bir muharebenin kaderinin
"••iyin edildiği bir devrede yedek subay gibi, ye
tişmiş vatandaşlarımızın askere celbindeki huus (B) fıkrasındaki hükümlerde olduğu gibi,
I B) fıkrasının son fıkrasının takibeden barış sa
banında sefer görev emri almamış kişilerin se>rberl?k esnasındaki tebliğlerde de 24 saat de
ğil 6 saatlik müddetin tanınması gerekir.

I
I
I
I
|

— 10

Barış zamanında sefer görev emri almış olan
yedek subay veya yedek askerî memurlar ilân
tarihini, ilân saatini takibeden günün ilk saat
lerinde, yani gece saat 24 ü takibeden ilk 6 sa
at içerisinde, bulunduğu mahalden hareket et-^e mecburiyeti var. Seferberlik esnasında ise
ütün yurtseverlerin kulağı tetiktedir, seferber7
ik olmuştur, seferberlik hali var, bir olağan
üstü hâl vardır, ihtiyaç halinde bir yedek su
bay veya yedek askerî memura sefer görev em-

M. Meclisi

B : 21

ri verilecektir. Bu ihtiyaç vâki olduğu anda
bu tebligatın ilân suretiyle değil de ikâmetgâha
yapılan tebligat suretiyle olacağı da dikkate alı
nırsa, 24 saatlik sürenin çok iltimaslı bir tutu™
olduğu meydana çıkar. Yedek subay ve yedek
askerî memura erler için hazırlanmış olan 59 ncu
maddenin değiştirgesinde erlere bu süre 6 saat
olarak gene kabul edilmiştir. Erle yedek su
bay arasında bir tefrik yapılması lâzımgclirse.
yedek subay için 6 saat, er için 24 saat olsa mâ
kul kargılıyabilirim, fakat bunun tam aksini
Senatonun kabul ederek Meclise sevk etmesini
uygun bulmam. Meclisin kabul ettiği şekilde
14 ncü maddenin kabul edilmesini arz ederim.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Komisyon Bakkam, buyurun.
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKA
NI MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Değerli
arkadaşlar, bu 1076 sayılı Kanunun 1.4 ncü mad
desinde yapılan değişiklik.sudur: Eskiden bü
tün yedek subaylara seferberlik ilân edildiği za
man askerlik şubesine müracaat etmek mec
buriyetinde idiler, fakat yedek subay kaynak
larının elverişli bir hale gelişi sebebiyle bütün
yedek subayların silâh altına çağırılması lü
zumlu görülmemektedir. Bunun yerinde hazar
da,, sefer görevi alacak yedek subaylara ha
zardan vazifeleri tebliğ edilecektir. Bu vazi
feyi alanlar, daha hazarda seferberlik yokken,
bu vazifeyi alan yedek subay arkadaşlar, se
ferberliğin ilânından 6 saat sonra hareket yani
yerlerini terk edip şube merkezlerine doğru
hareket etmek mecburiyetindedirler, bu yeni
getirilen kanun gereğince. Bu, hazardan va
zife almış olan zevat, yedek subaylar kendi
lerini bir sefere karşı hazır bulunduracaklara
için 6 saat içerisinde hareket etmelerinde bir
mahzur yoktur.
Şimdi bunun haricinde kendisine yapılan
hesaplara göre, seferberlikte hazarda sefer
berlik görevi verilmemiş olan zevata seferin
devamı müddetince yeniden vazife verildiği
takdirde, bu yedek subay arkadaş yürütmek
te bulunan işleri tasfiye etmek mecburiyetin
dedir. Bunun için Senato bunu 24 saate çevir
miştir. Komisyonumuz da Senatonun bu de
ğiştirmesine uymuştur, bu bir zarurettir. Ha
zardan itibaren vazife almayıp da seferde ken
dilerine ayrı bir görev verilen yedek subayla
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rın işlerini yoluna koymaları için 24 saatlik bir
zaman lâzımdır. Senatonun görüşü bu yolda
olmuştur, yeniden bu değiştirmeyi tetkik eden
Millî Savunma Komisyonunuz Senatonun bu
makûl sebebe mütenit değiştirmesine intibak
etmiştir. Mâruzâtımız budur.
Takdir Yüce Heyetinizindir.
BAŞKAN — Solmazer.
O. P. GRUPU ADINA İRFAN SOLMAZER
(Tokat) — Saygı değer arkadaşlarım, ikinci
defa huziurlarınıızı işgal ettiğim için özür di
lerim, fakat Sayın Komisyon Başkanının verdi
ği izahattan sonra bâzı hususları arz etmek is
terim.
Her şeyden evvel, her ne kadar 1076 sayılı
Kanunun 14 ncu maddesi ve 1111 sayılı Kanu
nun 59 ncu maddesi bir seferlik ilânında, bü
tün yedek subay ve erlerin askerlik şubeleri
ne müracaatını öngörmüş ise de, bu kanunda
daha bu değişiklik gelmeden 15 sene evvelden
beri sefer görev emri usulü ihdas edilmiş ve
bu, askerlik şubelerince yapılagelmiştir. Dik
kat buyurulsun, birçok arkadaşlarımız, tecilli
durum olmadığı anlarda sefer görev enirini za
ten almışlardır. Tatbikat ona göre yapılmak
ta ıidi. Her ne kadar kanun maddesi bunu em
retmiş ise de,, 15 seneden beri yapılagelen tat
bikat bunu emreder, ve bu şekilde tatbik edil
miştir. Neye dayanırlar, hangi hükme dayan
mışlardır? Bu seferberlik Yönetmeliği de tan
zim edilmiştir. Onun için bunun üzerinde du
ruyorum. Haddizatında iki tekliften bir tane
sini kabul etmek zorunda olduğumuz için bu
teklif edilen tasarının bâzı garipliklerine de
işaret etmek istemedim.
Şimdi, birinci maddeyi, aynen kabul etmiş
Senato ve Millet Meclisi,, Sadece dikkatinize
sunmak için arz edeceğim; kendisine sefer gö
rev emri tebliğ edilmiş bir yükümlü, barışta
bir yer değişikliği yaparsa bu vâki yer deği
şikliğini bir ay içerisinde bildirmiyenlere bin
lira para cezası verilir, diyor. Size daha garip
bir şey söyliyeyim; sefer görev emri almamış
dahi olsa, lalettayin bir yedek subay veya ye
dek askerî memur, değiştirdiği yeri; zaten 1076
sayılı Kanunun, hatırımda kaldığına göre,
10 ncu yahut 12 ncd maddesine göre bir ay içe
risinde bildirmek zorundadır, askerlik şubesine.
Bildirmiyenler için 500 lira para cezası verir.
Bu 500 lira para cezasının da 5 mislini bilmem
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ne yapar. Böyle hükümleri vardır. Yani lâlettâ- I fe ve mesuliyetini birbirinden gayet iyi ayır
yin bir yedek subay sefer görev emri almamış
mak icabeder. Yedeksubay olacak bir arka
olsa dahi, alacağı para cezası eğer bu kanun
daş sefer görev emrini daha evvelden almış
tatbik edilirse askerlik şubelerine, bunun çok
oîsa dahi, hareket emrini aldığı zaman muhak
üzerinde bir miktardır.
I kak ki, yapacak birçok işleri vardır. Hususi
durumuna göre belki üzerinde bulunan birta
Biraz evvel Sayın Komisyon Başkanının
kım işleri devretmek için kendisinin bir zama
söylediği gibi, sefer görev emri almış olan bir I
na ihtiyacı olacaktır. Sorumluluk taşıdığı ve
yedeksubay veya yedek askerî memur, devam- I
belki de bu sorumluluğun devri icabeden, say
lı tetik halde olur diyor, esbabı mucibe. Be
manlık gibi, üzerinde bâzı devir ve teslim yap
nim böyle bir emrim var; şu halde ben devam
ması icabeden hususlar olacaktır. Gayet tabiî
lı işlerimi 6 saate göre tasfiye halinde bulun
dir ki, bu arkadaşa bu 24 saatlik zamanı ver
durayım. Bu haleti ruhiyede kimse yaşamaz
mek bizim için bir vazife olmalıdır. Hem bu
arkadaşlar. Kimse yaşıyamaz bu haleti ruhiye
adamı vatani hizmete davet edeceğiz ve hem
de! Sefer görev emri normal zamanda tebliğ I
de üzerinde bulunacak, kendisinin mesuliyeti
edilmiş bir kişi, ben işlerimi öyle ayarhyayım
ni icabettirecek birtakım işleri devir ve teslim
ki, altı saat içinde hemen bunu bitirip gide
yapmadan bunu silâh altına alacağız, bu su
yim... Böyle bir gerekçe olmaz, zaten hiç kimse I
retle de ileride kendisine birçok mesuliyetle
de böyle bir haleti ruhiye ile yaşıyamaz. Şu
rin de terekkübetmesine sebebiyet vermiş ola
halde sefer esnasında görev verilecek kişi, ha
cağa. Bu yüzden bu 24 saatlik zaman uygun
zarda görev almaş kişiden daha fazla müteyak
mütalâa edilmelidir kanaatimce. Er arkadaşla
kız bir haldedir. Çünkü bir seferberlik var
rımızın böyle bir durumu yoktur. Er arkadaş
dır,. bir fevkalâde hal vardır, kendisine de bir
ların kura olarak kendilerine tebliğ edilir ve
hizmet düşeceğini hesap edebilir. Şu normal
bu kura olarak tebliğ edildikten sonra kendi
anda sefer görev emri cebinde olan, tebliğ edil- I
leri en kısa zamanda şubelerine teslim olmak
miş kişilerden kimin aklına gelir ki, ben işle- I
suretiyle vatani hizmetlerini yapma yoluna
rimi öyle ayarhyayım ki, alta saat içinde bunu
«idebilirler. Bu bakımdan komisyonun benim
tasfiye edip hizmet mahalline hareket edeyim
sediği ve Senatonun değiştirdiği 24 saatlik dev
diye?
re uygundur. Hürmetlerimle.
Sonra benim biraz evvel yine itiraz ettiğim
BAŞKAN — Sayın Abdülbâri Akdoğan.
husus; erlere tanınan bir sürenin dört misli I
ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın
daha uzun bir süreyi yedek subaya tanımak I Başkan muhterem milletvekilleri; ben de Sa
haksızlık, diyorum. 1927 senesinde yapılmış; I vın İrfan Solmazer'in müdafaa ettiği fikrin ta
er için 24 saatte askerlik şubesine müracaat I raftarıyım. Zira bugün yedeksubaylığmı yap
şartı konmuş, erden daha iyi yetişmiş, daha I mış olan arkadaşların umumiyetle yüzde 99 u
kültürlü, işi daha normal olan bir yedeksubaya I "ehir ve kasabalarda yaşamaktadırlar. Bun
48 saatlik süre tanınmış.
I lar bir sefer anında derhal bunu duyacaklar
Şimdi erler için 6 saatlik bir süre tanımak I ve lâzımgelen işleri yapacaklardır.
Biraz evvel Halk Partisinden konuşan bir
halindeyiz, teklif o şekildedir, yedeksubaya I
bu fıkra için 24 saatlik bir zaman tanıyoruz. I arkadaşımız, yedeksubayların memur oldukla
Bu, haksızlığı giderelim diyorum. Onun için de I rından bahsettiler. Pekâlâ bir ortaokul mezu
Meclisin isabetle kabul ettiği şıkkın kabul edil- I nu da her hangi bir dairede memur olabilir.
meşini tekrar arz ederim.
I Onun da aynı şekilde, buyurdukları gibi, vazi
fesi olabilir, o da aynı şeyi yapabilir. Bu ba
BAŞKAN — Sayın Hüsnü Özkan.
kımdan böyle bir kıyaslama yaparsak; müd
HÜSNÜ ÖZKAN (Hatay) — Sayın Başkan,
muhterem arkadaşlar;, sefer görev emri alan I rik olmayanı köyde yaşıyan erleri 6 saatte celşahıslar bunu ancak hangi kıtaya gideceklerini I bedeceksiniz, kasaba ve şehirlerde yaşamış
öğrenmek için alırlar, ama hareket emri ken- I olan ve seferberlik ilânını onlardan çok daha
dilerine sonradan tebliğ edilir. Er olan arka- I çabuk duyan kimselere de 24 saat tanıyacaksı
daşlar yedeksubaylığa gidecek arkadaşın vazi- | nız. Bu bakımdan bu yönü ile yedeksubayla— 12
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ra tanınan asgari haddin erlere de tanınması
na bendeniz de taraftarım. Bu itibarla Senato
nun değişti risinin reddini istirham ederim, say
gılarımla.
BAŞKAN — Sayın Talât Köseoğlu.
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Muhte
rem arkadaşlarım;, arkadaşlarımız iki husu
su birbirinden ayıramadılar. Bir defa seferde
görev alacak yedeksubaym durumu başkadır,
seferberlik ilân edildikten sonraki durumu
başkadır. Sayın Solmazer'in temas ettiği mev
zu, seferde görev alacaklara daha evvel tebli
gat yapılacak ve 6 saat içinde müracaat ede
cek, Yani maddenin Millet Meclisince kabul
edilen şeklinin (a) ve (b) fıkrasındaki husus
lar ayrı bir mevzudur.
Şimdi burada ne diyor? «Seferde görev ala
cak yedeksubay ve yedek askerî memurların
bu göreai. barışta tebliğ edilir». Tebliğ edilmiş
Bu hükümler seferberlik ilân saatinden haşlıyarak 6 saat içinde.. Bu şık ayrıdır. Halbuki.
Millet Meclisince kabul edilen ve Senatoda ka
bul edilmiyen husus aracındaki fark sadece (b"v
fTkrasuran son paragrafına aittir. Kendilerine
barış zamanında sefer görevi verilmemiş olup
rh seferberlik esnasında görev verilenlere
•mahsus bir keyfivettir. Bunun da sebebi, Sa
yın Özkan'ın ifade ettiği gibi değil, yani sırf
orada bulunan yedeksubay kendi işini, görevi
ni. devretsin veya üzerinde bulunan zimmetini.
devretsin, seklinde değil. Yeni değişiklik daha
ziyade burada ikametgâhına tebliğ esasını ka
bul etm^ştiv. Kendisi imza etmemiş olsa dahi
mücerret olarak ikâmetgâhına tebliğ edilmesi
onun için hüküm ifade ediyor. Kime tebliğ edi
lecektir ikâmetgâhında? Ya annesine, ya ka
rısına, ya çocuklarına.
Şimdi mümkündür ki, vâzıı kanun bunu dü
şünmüştü!', adam başka bir yerde bir görev
almış, iş yapmaktadır. Kanuni ikâmetgâhında
bulunan, bu sahsa 6 saat içinde duyurulamıyabili-'. Onun İTin Senato bu konunun üzerinde
durmuş ve 24 saat esasını kabul etmiştir. Yok
sa hazar zamanında tebligat yapılan şahısla
ra bu kanunun tatbik edilmesine imkân yok,
O bakımdan Senatonun görüşü yerindedir, de
dik.
BASKMT —• Saym. Solmazer.
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Muhterem.
arkadaşlarım;, affınıza sığınarak bir hususu
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tekrar arz etmek istiyorum. Sayın Köseoğlu'nun belirttiği gibi, ben bu fıkralardaki nüans
lara çok iyi bilirim. Bunun hocalığını da yap
tım' onun için bilirim. Yani bir sefer görev
emrinin barışta nasıl tanzim edildiğini, nasıl
tebliğ edildiğini, nasıl yürütüldüğünü, hattâ
ve hattâ yürürlükte olan 1076 sayılı Kanunun
1
/ : ncü maddesinin hükümleri dışında hazırla
nan yönetmeliklerle nasıl yapıldığını çok net
olarak bilirim. Belki meramıma anlatmakta kı
sır kalmışımdır, o bakımdan yanlış anlaşılma
ya sebebiyet vermişimdir.
Bir husus üzerinde devamlı israrcıyım, hâlâ
da İsrar ediyorum. Ne Sayın Özkan'ın dediği
?ibi, erler kura usulü alınır, bu sistem 15 se
nedir tatbik edilmiyor,, 327 liden 339 luya ka^ar herkes silâh başına... Bu geçti artak, bu sis
tem yok. Türk Ordusu bunu tatbik etmiyor.
v
a n i bu şekilde artık seferberlik ilânı yok.
^imdi. ere dahi seferi görev emri tebliğ edilir.
"^r için de seferberlik görev emri barıştan tan
zim edilip tebliğ edilmiştir. Kura usulü aske*3 celp sistemi çok çok, gerilerde kalmıştır;
"rinci Bünva Harbinin başından beri bu usul
terk edilmiştir. Bu bakımdan, bir yedek suba*nn. isi. .o-ücü var da, bir erin lisi P^ÜCÜ yok mu
ka^ıü edeceniz? Sonra bir yedek subay daha
*vi yetişmiştir. Sorumluluklarını, bir seferber
lik enirine icabetin geç olabilmesinin, neye mâ1
Paçacım bira?; daha fasla müdriktir, ikinci"i, biraz evvel Sayın Akdoğan'm dediği, gibi,
«enirde yasar. Duyma işitme imkânları da çok
-'aha iyi ve müsaittir. Köylerde daha az yedek
«mbay bulunur.
Sonra Sayın Köseoğlu; «ikâmetgâha tebliğ»
•ledi. Şu kadarını yine buradan söyliyeyim, iş+
e komisyonun sözcüsü de buradadır, hâkimle
ri de buradadır, gayet net olarak söylüyorum,
ikâmetgâha tebliğ Askerî Ceza Kanunu hüküm^ r î karsısında bir mâna ifade etmez. Biz as
kere celp için dahi davetiye çıkarırız, son yok1
amaya celp için davetiye çıkarırız, bizim As
^rb'k Kanunu hükümlerine göre yakınların
dan birisine, o da yoksa muhtara tebliğ kâfi
^örülür, fakat mahkemeye 'gk^n h/\rv3S ';'•''•
lama kaçağı bakaya suçundan hâkimin huzu
runa gider, mahkemeye çıkarlar, bütün va
tandaşlar bu iki kanunun birbirini tutmaz hü
kümleri karşısında daima beraet etmişlerdir.
Yani burada ikâmetgâha tebliğ yine bir mâna
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ifade etmez. Sadece sorumluluk duygusunu
vicdanlarda hissetmek gerekir. Onun için faz
ladan eklenmiş bir husustur.
Benim israrcı olduğum nokta şu; bir ere
bu şartlar altında 6 saati tanıyoruz, kendileri
ne banşta sefer görev emri verilmemiş olan
bir er için 6 saatlik zamanı düşünüyoruz da,
bir yedek subaya niçin 24 saatlik bir zamanı
düşünüyoruz. Yedek subay örnek olarak, ce
miyette yaladığı durum itibariyle, işgal etti
ği makam itibariyle, örnek olarak daha önce
birliğe iltihakında erden daha önce birliğe il
tihakında çok çok faydalar vardır. Sonra bi
raz evvel Sayın Hüsnü Özkan'ın söylediği gibi,
işleri aksarmış.. Zaten Devletin hayati nokta
larında, fabrikaların hayati noktalarında hiz
met gören bütün er ve yedek subaylar tecilli
dirler. Bu bakımdan bu aksaklıklar da yoktur.
Meclis isabetli hüküm vermiştir, tekrar Mec
lisin metninin tarafınızdan iltifat görmesini
arz ederim, hürmetlerimle.
BAŞKAN —. Muhterem arkadaşlar kifayet
önergesi vardır, okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
Madde üzerindeki görüşmelerin kifayetini
arz ederim.
Antalya
ihsan Ataöv
BAŞKAN — Kifayet hakkında tesvibinizi
alacağım arkadaşlar.
Kifayeti kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul.
edilmiştir.
Şimdi arkadaşlar müzakeresini yaptığımı?;
komisyonun benimseme raporu üzerinde oyla
ma yapacağız.
Şu hususu hatırlatmak istiyorum; bu ra
por Yüksek Heyetinizce kabul edilirse, malûmuâliniz kanunlaşacaktır, kabul edilmediği
takdirde bir Karma Komisyona havale edece
ğiz. Bunu göz önünde tutarak şimdi müzake
resini yaptığımız komisyon raporunu oyları
nıza sunuyorum.
Bu raporu kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş ve tasara kanunlaşmıştır ar
kadaşlar.
Şimdi bir saatlik işlerden ikinci işimiz olan
ve gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş
ler meyanmda 1 nci sırasındaki kanun tasa
rısının müzakeresine geçiyoruz.
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2. — İşçilerin iyonizan radyosyonlara karşı
korunması hakkında 115 sayık Milletlerarası
(Jalışmla Sözleşmesinin onaylanmasının uygun
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve
Çdkşma komisyonları raporları. (1/842) (S. Sa
yısı : 310 ve 310 a ek) (1)
BAŞKAN — Rapor hakkında bir öncelik
önergesi vardır, önce onu okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Bugünkü gündemin birinci görüşülmesi
yapılacak işler arasında bulunan İşçilerin iyo
nizan radyosyonlara karşı korunması hakkın
da 115 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşme
sinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair
karnın tasarısının Meclisimizce biran evvel gö
rüşülmesini. teminen öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim.
Çalışma Komisyonu Başkanı
İstanbul
Kaya Özdemir
BAŞKAN — Öncelik teklifini oylarınıza arz
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler...
Öncelik kabul edilmiştir.
Şimdi Komisyonun tekabbül raporunu oku
tuyorum.
(310 a ek S. Sayılı basmayaza Çalışma Ko
misyonu raporu okundu)
BAŞKAN — Tümü üzerindeki müzakerelere
o-cçiyoruz, söz isteyen arkadaşlarıma sırasiyle
söz vereceğim.
Sayın Hasan Tahsin Uzun, buyurunuz.
HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) —
Vaz geçtim, efendim.
BAŞKAN — Sayın Faik Kırbaşlı, buyuru
nuz.
FAİK KIEBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; huzurunuza getiril
miş bulunan kanun tasarısı, beyneHmilel andlaşma hükümlerine böre, Milletlerarası Çalışma
Teşkilâtının .1.960 senesinde Cenevre'de yaptı
ğı ve üyesi bulunduğumuz bir toplantıda kabul
edilmiş ve bizim tarafımızdan da kanunlaştırıl
ması istenmiş bir tasarıdır.
Meselenin önemi ve muacceliyeti üzerinde
(1) 310 ve 310 a ek S. Sayılı basmayazıMr
tutanağın sonuna bağlıdır.
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gerekli izahat, tasarının gerekçesinde verilmiş
bulunmaktadır. Bizim bu tasarıda söz alınamızdaki kasıt şudur :
Sayın arkadaşlarım, biliyorsunuz ki, iyonizasyonla iyonlu sanayi hakikaten gün geçtikçe
gelişme göstermektedir. Röntgen ciha2llarının
bulunduğu yerlerden tutunuz da, daha başka,
kimyahanelerin çalışmalarına kadar, memleke
timizde bu sanayi kolları yavaş yavaş gelişmek
tedir. Bundan evvelki senetlerde de birçok
vakalara raslanmıştır. Mühim olan, üyesi bu
lunduğumuz beynelmilel teşkilâtın kabul ettiği
bir hususu burada kanunlaştırmaktan ziyade,
icabeden tedbirlerin biran evvel alınmasıdır.
Türkiye'de hakikaten bu yönden büyük bir
boşluk vardır. Bugün resmî teşekküllerimiz
den olan hastanelerimizde bile, bırakın işçile
rimizi, teknisiyenlerimizi ve doktorlarımızı bu
türlü tedbirlerden müstağni tutacak, tesirleri
ni azaltacak, tam manasıyla, esasalı koruyucu
tedbirler alınmamıştır. Bu tedbirler, ne giydik
leri gömlek iıtibariiyle, ne kurşun odailar itiba
riyle tam olarak bugün çaresi üzerinde durul
mamıştır ve şimdiye kadar da gecikmiştir. Bu
bakımdan bu kanunun burada kabul edilişi
münasebetiyle Türk mevzuatındaki bu türlü
gerek hukukî ve gerekse fiilî yönden boşluk
ların da biran evvel doldurulmasında zaruret
olduğunu ifade eder, hepinizi hürmetle selâm
larım.
BAŞKAN — Sayın Cizreli buyurun.
METİN CİZRELİ (Diyarbakır) — Sayın
Başkan, muhterem arkadaşlarım, bugün görüş
tüğümüz kanun insan sağılığı bakımından haya
ti ehemmiyet haiz bir kanundur. 1960 Hazira
nında Cenevre'de Milletlerarası Çalışma Konfe
ransında kabul edilen raporun kanunlaşmasını,
gerekçeden anlıyoruz ki, Birleşmiş Milletler
Çalışma IComisy onunun biraz baskısıyla bu ka
nun tasarısı yapılmıştır. Bu kanunun kabul
edilmesi bir mâna ifade etmez. Asıl maksat bu
kanuna ait tüzüklerin hazırlanması ve tedbir
lerin alınmasıdır. Bugün radyasyona tabi iş
yerlerinde çalışan insanların ve işçilerin çeşit
li tehlikelere mâruz kaldığı artık aşikârdır.
Bunlara, çalışanlara etkisi olduğu kadar da in
san nesli üzerine tesir edecek kadar kuvvetli,
hayati tehlikeleri olduğu anlaşılmıştır. Bu ba
kımdan bu kanun tasarısının kabul edilmesini
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ve kanuniyet kesbettiklen sonra da, buna ait
tüzük ve talimatnamelerin biran evvel çıkarıl
masını temenni etmekteyiz.
Hürmetlerimle. (Alkışlar)
ÇALIŞMA KOMİSYONU BAŞKANI KAYA
ÖZDEMİR (İstanbul) — Sayın Başkan, söz is
tiyorum.
BAŞKAN — Buyurun sayın komisyon.
ÇALIŞMA KOMİSYONU BAŞKAITI KAYA
ÖZDEMLR (İstanbul) — Sayın Başkan, muhte
rem Milletvekilleri, esasında bu kanunla ilgili
bir tüzük Enerji ve Tabiî Kynaklar Bakanlığı
tarafından hazırlanmış ve Danıştay tarafından
da tasdik edilerek, 25 Nisan 1967 günü 12582
sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe
girmiştir. Tüzüğün adı, Radyasyon Sağlığı Tü
züğüdür.
Biz bu kamında, Milletlerarası Çalışma Teş
kilâtının 44 ncü Genel Konferansında kabul et
tiğimiz bu sözleşmeyi tasdik ediyor ve tüzüğün
de çıkartılmış olan bir hususu kanunlaştırıyoruz.
Keyfiyeti, Sayın Cizreli arkadaşımın tüzük
le ilgl'i mütalâasına binaen arz ederim.
BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı arka
daşlar.
KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Evet,
Sayan Başkan.
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Nebioğlu.
KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Sayın
Başkan, sayın milletvekilleri hiç şüphesiz Mil
letlerarası Çalışma Teşkilâtının bundan 7 yıl
evvel almış olduğu işçilerin sağlığı ile ilgili ka
rarlar Yüce Meclisten müspet şekilde çıkacak
tır. Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 1960 yı
lındaki 44 ncü toplantısında almış olduğu karar
lar işçilerin sağlığı ile ilgili, bilhassa radyosyona tabi olan yerlerdeki işçilerin sağlığı ile
ilgili bir karardır. Konu işçilerin sağlığı ile
ilgili olduğu vakit, hiç şüphesiz meseleye iki açı
dan bakmak gerekir.
Birincisi, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının
almış olduğu kararlar yurdumuzda çok geç ka
nunlaşmaktadır. Bu konuda geç kalınmaktadır,
bu geç kalınma maalesef bâzı ahvalde İkiyle J"::.3
7 seneyi bulduğu gibi, bâzı ahvalde daha da uza
makta ve büyümektedir.
işçi sağlığı ile ilgili bu konu Meclisimizde
müzakere edilirken bir de madalyonun diğer yü
züne bakmak gerekir.
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Hiç şüphesiz böylesine iyi kararların kanun
laşması güzeldir, gereklidir. Ancak bir de bu
nun uygulama safhası vardır. Bırakınız böyle
sine konulardald gerçekten önemli tedbirlerin
alınmasını, 1936 yılında kabul edilmiş olan ve
931 sayılı Kanunla kaldırılmış olan eski iş Kanu
nuna göre çıkarılmış olan işçilerin Sağlığını
Koruma Nizamnamesinin birçok hükümleri, yur
dumuzda hâlâ uygulanmamaktadır.
İşçilerin sağlığı mevzuubasoîduğu vakit ön
ce, ilkel tedbirlerin yerine getirilmesi gerekir.
Daha geçtiğimiz yıllarda, Konya civarındaki civa madenlerinde çalışmakta olan işçilerin hangi
sağlık kuralları içinde bulunduklarını şu kür
süden Yüce Meclise hitabederek anlatmak im
kânlarını bulmuştuk.
öte yanda; Türkiye'nin en büyük sanayi ili
olan İstanbul'un sanayi mıtakası olan Kazlıçegme'ye gittiğiniz vakit, ilkel şartlar içinde deridebağ işçilerinin çalıştığını görürsünüz. O işçi
lerin, sağlık düzeni içinde çalışabilmesi için ye
terli mevzuat vardır, ancak o yeterli muvzuatm
tatbik edilip edilmediğinin kontrolü yapılma
maktadır.
Bırakınız Kazlıçeme'yl, bölge çalışma müdür
lüklerinin burnunun dibinde, Mahmuîpaşa'da
izbelerde çalışan, henüz muayyen bir yaşa gel
memiş olan iğcilerin geceleyin çalıştırılması ve
gerçekten en ilkel koşullar içinde çalıştırılma."..'
gözler önünde iken, böylesine Milletlerarası Ça
lışma Teşkilâtının iyonizan radyasyonlarına kar
şı gerekli tedbirlerinin alınması hususumla7-'
almış oduğıı kararların uygulama ası gerçekten
iyi, gerçekten hoş, ama nasıl mümkün olacaktır
nasıl mümkün kılınacaktır?
Hatırlarım, bundan birkaç yıl evvel, yine işye
rindeki gerekli tedbirler alınmadığı İçin Silâ.btarağa'da bir cam fabrikasında patlama vukubulmuş ve işçiler hayatlarını kaybetmişlerdi
Bugün yurdumuzda işçilerin sağlığı ile ilgili
mevzuat tatbik edilse, gerçekten uygulanma
safhasına konulabilse ve bumra da kontrolü Ça
lışma Bakanlığı ilgilileri taraıından yapılabilse,
işçiler bir yönüyle mutlu olacaklar. Hayatlarına
önem verildiğini gördükleri için mutlu olacak
lar. Ama maalesef bu uygulama yapılamamak
tadır.
Kabul edeceğiz, bu kanun çıkacak, fakat
uygulama, uygulamadan ne haber?.. Maalesef
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sadece kanun, kitaplarında kalmaya mahkûm
olacaktır, endişemiz bundandır. Teşekkür ede
rim.
BAŞKAN — Sayın Akdoğan.
ABDüLBÂRi AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın
milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz kanun ta
sarısı işçinin ve çalışan insanların elbette ki le
hine olan bir husustur. Yoksa halihazırda iş
sahalarındaki her hangi bir aksaklığı veya her
hangi bir düzensizliği düzeltmek maksadiyie hu
zurlarımıza getirilmiş değildir. Bu bakımdan
hangi iş sahasını tetkik ederseniz ediniz, 3008 sa
yılı İş Kanununun çerçevesi içerisinde yapıl
makta ve yürütülmektedir. Eğer aksak bir ha
reketler varsa, yapılıyor ise zaten bunun ilgili
bakanlıklar, ilgili kurumlar ve merciler denet
lemektedirler. Bu bakımdan bendeniz sözümün
başlangıcım bu şekilde arz ettikten sonra, ha
kikaten görüşmekte olduğumuz bu iyonizanizasyon ve radyasyonlara karşı korunması hak
kındaki getirilmiş olan bu kanunun eğer tatbik
imkânları da geniş bir şekilde düzenlenir, imkân
dâhiline getirilirse yalnız radyosyonla iyonizonizasyondan doğacak olan; gönül arzu ederdi ki
bir doktor arkadaşımız buraya çıksın bu iyonizaııisazyon ve radyasyon hastalıkları hakkında
izahat versinler, bendeniz kitaplardan çıkardı
ğım bâzı iyor-'zanizasyon ve radyasyon hastalık
larını sırası ile dilimin döndüğü kadar arz ede
ceğim; bu, çalışmakta olan insanların, bütün in
sanların şu arz edeceğim hastalıklarını tamamen
önlemek için gerek kullanılacak âletleri bakı
mından, gerek giyecekleri elbiseleri bakımından
hepsi yerine getirilecek, demektir. Bu hastalık
lar şunlardır: Akut radyasyon hastalıkları, kuronik hastalıklar, lenfa ve kan yapan dokular
daki hastalıklar, deri reaksiyonları mide ve ba
ğırsak sistemi, kataraktan meydana gelen has
talıklar, iskelet, sinir dokusu, erken ihtiyarlama,
hamilelikte radyosyona mâruz kalma. İşte bu
na benzer bütün işyerlerinde doğacak olan bu
hastalıkları önlemek maksadiyie görüşmekte ol
duğumuz bu kanun tasarısını elbette ki hepimiz
benimsiyeseğiz ve oylarımızı o istikamette kul
lanacağız. Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Buyurun Köseoğlu.
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Muhterem
arkadaşlarım, beynelmilel andlaşmaların tatbiki
ve bunların uygulaması bir anlayış ve bir mede
ni görüş meselesidir.
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Çimdi, işçi Partisine mensup bir arkadaşımız I rüdüğo girsin, eğer gereği gibi arkadaşların sağ
burada işçi haklarının bu şekilde geç kalındığın
lığı ile alâkadar olunmazsa o zaman bu şekilde
dan uzun uzun bahsettiler ve bu şualara mâruz
konuşan arkadaşlarımız her zaman bunun mura
kalan isçilerimizin bu andlaşma olmasına rağmen
kabesini yapma hakkına sahiptir. Bu itibarla
bâz1, tedbirle:- alınmadığı takdirde haklarının
dahi peşin bir hükümle; yok mu ya, siz bu ka
yerine gelmiyeceği, yahut muhtel olacağı iddi
nunu çıkarsanız dahi işçilerle ilgili olan tutu
asında bulundular.
munuz bundan sonra yine bu şekilde olacaktır
demek, çıkıp bu şekilde konuşmak, doğru değil
Çol: muhterem arkadaşlarım; bu andlaşma
dir. Bu itibarla binlerce, onbinlerce işçiyi ilgi
1C60 Haziranında yap lan bir cndlasmadır. O
lendiren bu tasarıya, biran evvel kanunlaşması
günden bugüne kadar geçen çeşitli iddialar bu
için, müspet oy verilmesini ben de rica edeceğim,
anlaşmay. tatbik sahasına getirememiştir, yani
saygılarımla.
kanunlaştırma cihetine gitmemişlerdir. Bunu ka
nunlaştırmak bizim iktidara nasibolmuştur. Se
BAŞKAN — Efendim, kifayet önergesi var
bebi de, işçi problemine vermiş olduğumuz büyük
dır, okutuyorum. .
önemden ileri gelmektedir. İ70İ meselesine büyük
Başkanlığa
Öner", verer. iktidarımız, 1960 andlaşmasma imza
1
Konu
anlaşılmıştır,
kifayetini arz ederim.
koyduğumuz br. and aşmanın biran evvel meri
Bilecik
yete girmesini ve arkasından derini lâzımgelcn
Sadi Binay
rıevsuatr yapmama. dirünmekteiir. Esas itibariylo mücerret br. andîaşmamn bütün maddeleri
BAŞKAN — Kifayeti kabul edenler... Etminin tatbik5, cihetinde bizi müşkülâtlarımız, zoryenler... Kabul olunmuştur.
kıklarımız olacaktır, bu tabiîdir. Onun için ilgili
Şimdi arkadaşlar, bu tasarının tümü üzerin
BıkmH: ve Hükümetimiz bu konuda derhal
deki müzakerelerimiz bitti.
f ııliveto gc.erel': bir kanın tasarısı getirecek
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz
tir, bu andlaşmanm ışjğı altmda, bağlı kaldığı
edeceğim. Maddelere geçilmesini kabul edenler...
mız beynelmilel kaidelerin ışığı altında bir andEtmiycnlcr... Kabul edilmiştir.
lışma, bir kanun tasarıs-». getirerek işçilerimi
ivedilik teklifi var efendim; biraz evvel ön- .
zin. haklarım korumaya gideceğ.'z. O balamdan
celik teklifiyle birlikte okundu, bunu da oyları
simdi bizim yapmış olduğumuz bir gecikme de nızla halledeceğiz.
ğildir, 1960 dan bu yana imzalanıp da bir taraf
İvediliği kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
ta kılar, bir andlaşmayı meriyete getirmemiz her
edilmiştir.
hakle bir yenilik olsa gerektir. Saygılarımla.
1 nci maddeyi okutuyorum.
işçilerin iyonizar. Radyosyonlara karşı korun
BAŞ KAK — Buyurun efendim.
ması hakkında 115 sayılı Milletlerarası Çalışma
Sözleşmesinin onaylınmasnın uygun
HASAN TÜEKAY (Ankara) — Sayın Bas
bulunduğuna dair Kanun
kın, muhkem arkadaşlarım; beynelmilel çalış
Maddo 1. — Milletlerarası Çalışma Teşki
ını kongresinde 196 0 yıknda aknan bir ka^ar
latı 4?: ncü Genel Konferansı tarafından 22 Ha
gereğince br. sahada çaksın isçilerimizin sağlığı
ziran 1960 tarihinde kabul edilen, «İşçilerin iyo
üo ilgi1! bir tasarı görüşülürken bâıı arkadaşnizar. radyasyonlara karşı korunması hakkında
lırmrz yine o melek kanıtlarını işçilerin üzeri
113 sayılı Sözleşme» nin onaylanması uygun bu
ne sermek suretiyle bundan evvel birtakım, iki
lunmuştur.
sene, üo sene evvel, birtakım vakıları dile getir
meli suretiyle br". kanun r^ksa dahi yine bundan
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var
evvo1. olduğu gi v i bundan sonra da ikiMar, hü
m: efendim?.. Yok.
kümet, ilgili bakmbk bu kmunrn. goreği gibi
Maddeyi tasvibinize arz ediyorum. Kabul
yerine getirilmemesi için ilgili alâkayı göstercedenle ... Etmiy enler... Kabul edilmiştir.
miyecek, takibedemiyecek giM bi^tak^m sözler- I
£ nci maddeyi okutuyorum.
lo dahi şimdiden, kanun çıkmadan kanunun üze I
Mıddo 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rine gölge düşülmek istemekledirler. Hele bir
rürlüğe girer.
kero kanun çıksın, bununla ilgili tüzükler yü- I
BAŞKAN — Söz istiyen var mı?.. Yok.,

17 —

M. Meclisi

B : 21

Oylarınıza arz edeceğim. Maddeyi kabul eden
le:*... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
3 ncü maddeyi okutuyorum.
Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür.
BAŞKAN — B u madde üzerinde söz istiyen
var mı? Yok.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.
Kanur. tasarısının tümü içerinde lehte veya
aleyhte sos istiyeıı?... Yok, Kanun tasarısının
tümü açjk oylanman sunulacaktır, kupalar sı
ralar arasında gezdirilecektir.
3. — Konya Milletvekili Fakih Özfakih ve
14 arkadaşının, nafaka alacaklarının yabancı
memleketlerde tahsili ile Vyili sözleşmeye katıl
mamızın uygun bulunduç/una dav- kanun teklifi
ve Adalet, Dışişleri ve Plân komisyonları raporu
(2/51) (S. Sayısı: 461) (1)
BAŞKAN — Şimdi arkadaşlar, bir saatlik
isle? meyanmda bir üçüncü işimiz vardı. Bu da,
gündemimizin ikinci sayfas'nın 11 nci sırasında
idi; Konya Milletvekili Sayın Fakih (tefakih ve
14 arkadaşının, nafaka alacaklarının yabancı
memleketlerde tahsil ile ilgili sözleşmenin ka
nunlaşması baklanda.
Şimdi Anayasa Komisyonu bir önergeyle bu
nu geri istiyor, önergeyi okutuyorum.
Millet Meclisi Başkanlığına
Gündemin V/B bölümünün 11 nci maddesindo yeralan; Konya Milletvekili Fakih Özfakih
ve 14 arkadaşına ait teklifin Genel Kurulda mü
zakeresinden önce ilgisi sebebiyle Anayasa Ko
misyonuna gönderilmesinin onaylanmasını arz
ederim.
İsmail Hakfe Tekinol
İstanbul
Anayasa Komisyonu Başkanı
BAŞKAN — önerge üzerinde usul müzake
resi yapacağız, lehinde aleyhinde söz istiyen
olursa ikişer arkadaşa söz vereceğim.
Sayır. Coşkun Kırca... Lehinde, buyurun.
COŞKUN KIRCA, (istanbul) — Muhterem
arkadaşlarım, huzurunuzda bulunan milletlera(1) 461 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na ehlidir.
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rası andlaşma, öyle sanıyorum ki, buraya bası
usul, vahîm usul. hataları ile malûl olarak gel
miş bulunmaktadır. Eğer bu usul hataları ile
malûl olarak Yüksek Meclisinizden çıktığı tak
dirde ve bilâhara Cumhurbaşkanlığınca katılma
tasarrufu milletlerarası plânda yap-ld'ğı takdir
de ileride, velev defi yolu ile olsun, mahkemele
rimizde bu husus söz konusu olabilecek ve üste
li!: devletimizin milletlerarası mesuliyeti ortaya
çıkabilecektir. Çimdi bu us ü hatalarının neler
olduğunu kısaca arz etmek isterim.
Huzurunuzda, Birleşmiş Milletler içerisinde
hazırlanmış bir andlaşma var. Bu andlaşma, muh
tevası itibariyle gayet yerinde. Devletimizin ka
tılması. gereken bir andlaşmadır. Bn. andlaşma
10 . 12 . VGİ tarihinde zamanın hükümeti ta
rafından usulüne tamamiylc uygun bir tarzda
bi: tasarı seklinde sevk edilmiştir. Daha sonra
dönem sona ermiş, yeni seçimler yapılmış ve ikin
ci dönemin başında bu kanun tasarısı üzerinde
iki ayrı tekabbül tasarrufu yapılmıştır ki, bu iki
ayrı tekabbül tasarrufu da öyle sanıyorum ki,
usule aykırıdır. Tekabül tasarrufları içtüzûğümüzibı G9 ncu maddesine göre yapılır, bir
tanesi bası milletvekili ve senatör arkadaşları
mız tarafından yapılmıştır.
Şimdi, iç tüzüğümüzün 112 nci maddesi, mil
letlerarası an.dbrmal.ann uygun bulunmasına
mü':aallik kanunların ancak Hükümet tarafın
dan gönderilecek tasanlar yolu ile tahrik edil
melini âmirdir. Bunun beyle oluşunun se'-eM.
Anayasa Komisyonunun 2G Ekim 1032 tarihli
karar numarası 49 ve osa.s numarası 2/17 sa
yılı raporunda da gayet müdellel olarak belir
tilmiş bulrnm akladır. Bu raporda söyle den
mektedir: Yasama organının onaylamayı bu ara
da katılmayı bir kanun ile uygun bnİTa-mı,
diğer bir deyimle Cumhurbaşkanına bir millet
lerarası andlaşmanm hükümlerine devlet huku
ku bakımından Türkiye'yi ilzam edici vaısıf
kapandırmak yani o andlasmryı akdetmek ve
aynı rama-nrla o hükümleri Türk ic hukukunda
mer'i kılmp.k için gereken iç hukuk rlemlcri ile
birlikte .diplomatik r b m b r i de yapabilmeli
zımmında bir tak.ii.r yetkini i b ecvrz vermesini
teminen Türkiye Büyük I'öîbt Meclisine o andlaşmayı sevk etmekte münhasıran yürütme orga.^m'n yetkisi dahilindeki tasarruflardandır.
Filhakika bir belli merasim ve şekillere uyula-
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rak yapılan resmî vesika, «aete authentique»
olan milletlerarası andlaşmaya yasama ereni
nin resmen muttali olabilmesi ancak ve ancak
yürütme organı vasıtasiyle mümkün olabilir.
Her hangi bir kamu organı veya merciinin hu
kuk kaidesi yaratır veya alelıtlak hukukî neti
celer doğuracak tasarruflarda bulunurken lü
zumlu resmî vesikalara ancak o vesikaları res
men tanzim ve temin etmeye yetkili merciler
eli ile ıttıla kesb edebileceği aşikârdır.
İŞ tüzüğümüzün 112 nci maddesi madem ki,
millotleraras1. andlaşmalamı uygun bulunmasına
mütaallik kanunların ancak tasan yolu ile teb
rik edilebilmesini âmirdir, binaenaleyh milletve
kili ve senatörler tarafından da takabbül işle
minin caiz olmaması gereldr. Çünkü, inisiyatif
yetkisi na/rl kullanılmak icab ediyorsa tekabbül
yetkisinin do aynı şartlara tâbi olacağı izahtan
vârostedir. Bu husus ile ilgili ikinci bir takab
biil işlemi daha olmuştur. 14 Arahk 19G5 tari
hinde yani seçimlerden senra ildnci dönemin
başlangıç: n da Başbakanlıktan bir yazı ile bu
taşeron, daha evvel usulüne uygun olarak sevk
odilmiş tasarının - ki kacıük olmuş idi - takab
biil edildiği bcllrtilmoktrdir, fakat Hükümetin
bir tasarıyı takabbül edebilmesi do âmme hukulmnun temel kaidelerden bir-tanesi, bir işlem
nasıl yapılıyorsa, yenilenmesi veya kaldırılması
da aynı merasim ve .şartlara tâbi olmak gereke
ceğine göre bu takavbüli.in münhasıran Başba
kanın imzası ile değil, fakat taşanların şevkin
de usulden olduğu veçh'lo Başbakanın ve bütün
bakanların imzasiyle yapılması gerekir. Bina
enaleyh, dönemin yenilenmesinden sonra bu ta
sarının takabbülünc mütaallik işlemler İçtüzü
ğün 112 nci ve GD ncu maddelerine ve nihayet
Anayasamızın Bakanlar Kurulunun müşterek
mesuliyet prensibine dayanan taşanların an
cak bütün bakanların imza,siyle şevkine müta
allik âmir hükmüne aylan bir durum taşımak
tadır. Gayet uygun hükümler ifade eden bir
anlaşmanın bu gibi kanım inisiyatifine, kanun
inisiyatifi yetkisine takabbül eden usulî diyebi
leceğimiz hatalar dolayısiyle malûl kîîmmaması
gereldr. Bu ilerde hukuk düzenimiz bakımın
dan, biraz evvel arz ettiğim gibi, kaıışıklık do
ğurabileceği gf i, bu antlaşmayı tatbik edemiyocek duruma geçtiğimiz takiarde devletimizin
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diğer devletler muvacehesinde mesuliyetini de
gerektirebilir.
Anayasa Komisyonu biraz evvel arz ettiğim
raporunda beş sene evvelki raporunda bu husu
su incelemiş ve bir karara bağlamış idi. Bu ra
porun ışığı altında bu konunun incelenmesi ge
rekmektedir. Bu itibarla Sayın Anayasa Ko
misyonu Başkanı ismail Hakkı Tekinel'in ver
dikleri takrir tamamiyle yerindedir.
Aynca bendenizin Hükümetten bir temen
nim olacaktır: Bu önemli kanun tasansını usu
lüne uygun olarak ve bütün bakanlann imzası
ile yeniden sevk ettiği takdirde her hangi bir
usnlî hata iddiası olsun ileri sürülebilmesi söz
konusu değildir. Her halükârda bu elimizdeki
461 say:lı vesikanın arz ettiğim noktalar açı
sından incelenmek üzere Anayasa Komisyonu
na iadesinde zaruret görürüm efendim.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Bu mevzuda başka söz istiyen
var mı arkadaşlar?... Yok.
Teklifin geri verilmesi 'hususunda oylannızı
almak mecburiyetindeyim.
Geri verilmesini kabul edenler.,. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir... Anayasa Komisyo
nuna bu teklifi geri veriyoruz.
Muhterem arkadaşlar, şimdi bir saatlik görüş
me sırasında yapacağımız meseleleri bu müddet
içerisinde halletmiş bulunuyoruz.
4. — Kayseri Milletvekili Atıf Ilactpaşaoğ*
lu ve 13 arkadaşının, Rulet, tilt, langırt ve benreri oyun alet ve makinaları hakkında kanun tek
lifi ile Hakkâri Milletvekili Ali Karahan, Cum
huriyet Senatosu Tunceli Üyesi M. Ali Demir'in,
Türk Ceza Kanununun 567 nci maddesine bir
fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve İçişleri,
Turizm ve Tanıtma, Adalet ve Millî Eğitim ko
misyonları raporları (2/301, 2/173, 2/178, 2/180)
(S. Sayısı : 307 ye 1 nci ek)
BAŞKAN — Gündemin bu maddesi hakkın
da evvelki birleşimde müzakere açılmış ve tümü
üzerindeki görüşmeler bitirilmiş ve birinci mad
de üzerindeki müzakerelere başlanmıştı. Şimdi
bu görüşmelere devam ediyoruz. Söz istiyen ar
kadaşlara sıra ile söz vereceğim.
Şimdiye kadar söz istiyen arkadaşların isim
lerini sıra ile okuyorum ;
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Sayın Hasan Tahsin Usun, Sayın Atıf Hacıpaşaoğlu, Saym Hilmi işgüzar Millet Partisi
Grupu adına.
Başka söz istiyen varsa kaydedeceğim arka
daşlar....
Millet Partisi Grupu adına Sayın Hilmi İş
güzar, buyurun. Yok.
Sayın Hasan Tahsin Usun.
HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) —
S?ym Balkan, saym milletvekilleri; kanun tek
lifinin birinci maddesinin sonundaki bir cümlesi
§u şekildedir : «Müsaadeye bağlı olan yerlerde
dahi 18 yaşından küçük yastaki çocukların bu
oyunları oynamalarına müsaade edilemez Bu
kanun teklifinin biraz sonra bu şekilde Meclis
ten aynen çıkacağı kanısındayım. Bu kanunun
bu şekilde yürütülmesinden Hükümet sorumlu
dur. Acaba hakika+cn bu kanun çıktığı gibi tat
bik edilebilecek midir? Ben tatbik edilebileceği
kanısında değilim. Sebep; Türkiye'mizde bu şe
kilde Meclislerden çıkmış çeşitli kanunlarımız
olmalına rağmen maalesef tatbik edildiğini göromlyorum. Bu bakımdan üzüntü duymaktayım.
Aklıma şöylo bir şey gelmekledir : Acaba, tat
bik edilemiyf.ce'k bir kanun daha mı çıkıyor?
Böyle bir endişe bende uyanmıştır ve bu endi
şeyi giderecek bir sebep de göremiyorum. Bu
endişenin bende olmasının sebepleri nelerdir, ne
den bu endişe bende doğmuştur; onu arz ede
yim.
Muhterem arkadaşlarım; birkaç misal ver
me!: isterim; Türkiye'mizde bu misalleri çoğalt
mak mümkündür. Türkiye'mizde bütün sinema
larda şöyle bir yası vardır : «Gündüzleri altı,
geceleri oniki yaşından küçük çocuklar sinema
lara giremez. Sinema içerisinde kabuklu yemiş
yonemen, sigara içilemez,» Otobüslerde ise şu ya
zıları okuruz . «Otobüslerde ayakta yolcu gide
mez»
Muhterem arkadaşlarım; bu saydığım misal
lerden aklıma gelenleri söyledim. Memleketimiz
için bu misalleri çoğaltmak mümkündün. D^va
kanun çıkartmak değil, o kanunu tatbik edecek
idareci işidir. Bir kanun iyi idareci elinde iyi
olur, kötü idareci elinde işlemez hale gelir. Onun
için bu kanunları uygulıyacak kimselerin iyi
kontrol odiİTnesi şarttır. Yokga, ÜÇ g«ia sonra bu
kanun da işlemez hale gelir,
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Muhterem arkadaşlarım; bunun nedenlerini
konuşmacı arkadaşlarım uzun uzun anlattılar.
Ben...
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Saym Baş
kanım ; rapor hakkında galiba arkadaşımız yan
lış mâruzâtta bulunuyorlar. Adalet Komisyonu
nun hazırladığı metin üzerinde konuşması lâzım.
Arkadaşımız diğer bir metin üzerinde konuşma
yapıyor galiba. 18 yaş kaldırılmıştır.
HASAN TAHSİN UZUN (Devamla) — Özür
dilerim efendim.
BAŞKAN — Efendim, Adalet Komisyonu
nun raporu üzerinde konuşacaksınız.
HASAN TAHSİN UZUN (Devamla) —
Mıhtcrem arkadaşlarım; bu kanunu getiren ar
kadaşlara huzurunuzda teşekkür etmek isterken
yalnız şunu da hatırlatmak isterim, Gençliğimiz
neden bu duruma gelmiştir, niçin bu yollara
akın etmiştir? Bunların nedenlerini inceleme
dik. Çeşitli arkadaşlarımız bu kanunun tümü
ürerinde konuşmalar yaptılar. Ben bir noktayı
izhar etme'k isterim. Acaba gençliğimiz bu lan
gırt salonlarına neden akın elti? Acaba gençli
ğimiz başka bir imkân bulamıyor mu? Acaba
gençliğimiz boş geçirdiği zamanları değerlendi
remiyor mu? Gençliğimizin bu hale gelişinin se
bepleri nedir? Bunların üzerinde durmak lâzım.
Bu kanun ile bu kalkabilecek midir? Bu kanun
bu bokluğu kapatabilecek midir? Gençliğimiz
bundan sonra yino kahve köşelerine gitme imkînı aramıyaeak mıdır? Acaba Hükümetimiz
bu kanun çıktıktan sonra gençliğiırise çeşitli
spor sair lan, kütüpaneler açma imkânları sağ
lamayı düşünmüş müdür?
Hürmetlerimle.
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Efendim, tü- mü üzerindeki gülüşmeler bitti, yino tümü üze
rinde g".rüşüyorl:r.
BAŞKAN — Efendim, maiıdc üzerinde söz
verdik ar.ıa, maalesef basen arkadaşlarımız ta
şıyor.
Saym Atıf Haeıpaşaoğlu.
Birinci mrji'lo ürerinde konuşuyoruz arkı
dırlar, tekr?r hatırlatmrk lüzumunu Cıİ3.:se;tik.
Korbyon haklı olarak ikaz ediyor.
ATIF HACIPAŞAOĞTAT (Kayıcri) _ Sayın
Ba-kan, r>nıhf©rc.m milletvekilleri; bu kanunu
hazırlıyanlardan biri olmam hasabiyle hem bi-
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rinci madde üzerindeki görüşlerimi hem de bâ
zı arkadaşlarımın sormak ve iğrenmek istediği
hususları izah etmek için huzurunuza çıkmış
bulunuyorum.
Bugün bütün Dünya milletlerinin gençlik
üzerinde titrediği ve onların tahsil ve terbiyesi,
sağlıklarlylo yalandan alâkadar olduğu bir
hakikattir. Bizde de en çok ihmal edilen bir
husus varsa o da budur. Gençlik daima eğlen
ceye alâka duyar ve başıboş bırakılırsa mutlaka
derslrrini ihmal odip oralara koşmakta bir
müşkülât göstermez.
Bugün bisim gençlerimiz mekteplerini ihmal
etmekte, İSJO yerlerde loımarîıanelerde vakit
lerini geçirmekte, hem ebeveynlerinden almış
olduğu harçlıkları burada heder etmekte, sağ
lıkları bozulmakta ve paralan yetmediği za
manlarda da borç almakta, bu da kâfi gelme
diği zamanlar (hırsızlık yapmak yoluna sap
maktadır. Bu düşünceler içerisinde muhterem
arkadaşlarımla birlikte bu kanunu hazırladık
ve yüksek huzurunuza getirmiş, bulunuyoruz.
Bizi arkadaşlarımız bu kanunun Anayasaya
muhalif olduğundan bahisle tadili teklifinde
bulundular. Biz, bu kanunun Anayasaya mu
halif olmadığı gibi, Anayasanın bu kanunu teş
vik ettiği hususunda hemfikiriz. Size Anaya
sanın 35 nci maddesini okuduğum zaman sizin
de hak vermeğinize kaaniim. Anayasanın 35 nci
maddesi: «Aile Türk toplumunun temelidir.
Devlet ve diğer kamu tüzel kişileri ailenin,
ananın ve çocuğun korunması için gerekli ted
birleri alır ve teşkilât kurar.» hükmünü ihtiva
etmektedir. Bu gösteriyor ki, bu kanun Anaya
saya muhalif değil, bilâkis Anayasanın emret
tiği kanunlardan birisi .Ur.
Yine bâzı arkadaşlarımız birinci maddenin
son fıkrasında bulunan, «Ancak 7470 sayılı
Türk'ye Cumhuriyeti Turizm Bankası Kanunu
nun 18 nci maddesi hükümleri saklıdır» hülcmünün nebiden ibaret olduğunu ve bunun izahı
nı isse diler. Kanunun 18 nci maddesi; «ban
ka, Basın - Yayın ve Turizm Vekâletinin göste
receği lüzum üzerine iera Vekilleri Heyetince
tâyin edilecek yerlerde yabancı pasaport hâ
millerine inhisar etmek üzere talih oyunları oy
natılacak mahaller tesis edebilir. Bu gibi yerlrcin turizm ve emniyet bakımlarından tabi ola
cağı garları İcra Vekileri Heyetince bir tali
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matname ile tosbit olunur» hükmünü ihtiva et
mektedir. Maddenin son fıkrasında bahsettiği
miz husus budur.
Biraz evvel konuşan arkadaşımız, Meclisin
müzakeresini yapmış olduğu metni değil, Tu
rizm ve Tanıtma Komisyonunun değiştiriş şek
linin müdafaasını yaptı. Halbuki biz hali ha
zırda Adalet Komisyonunun değiştiriş şekli
üzerinde müzakere yapmaktayız ve bahsettiği
18 yaşındaki kayıtlar bu müzakeremizin dışın
dadır. Eğer bu kanun teklifimiz reylerinize
mazhar olur ve kanunlaşırsa, kumarın memle
ketten tamamen kaldıracağına kaani olmamak
la beraber, birçok kumar oynamlan yerlerin
ortadan kaldırılacağına ve gençlerin vakitleri
ni, paralarını sıhhatlerini heder etmiyeceğine
kaaniiz. Bu balamdan müzakeresini yapmakta
olduğumuz kanun teklifi, takdirlerinize mazhar
olur ve kabul edilirse hiçolmazsa gençlerimizi
kurtarmış ve hiçolmazsa, bütün istikbalimizi
yarın kcndlerine emniyet edeceğimiz çocukları
mızın memlekete, millete hayırlı birer vatandaş
olarak yetişmesini temin etmiş olacağız. Saygı
larımla.
BAŞKAN — Sayın Fahri Uğrasızoğlu, bu
yurunuz.
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muh
terem Başkan, değerli arkadaşlarım; kanun
teklifini Yüksek Heyetinize getiren değerli ar
kadaşımız Atıf Hacıpaşaoğlu v\> arkadaşlarına
huzurunuzda teşekkür etmeyi bir vazife bilirim.
Her ne kadar bu kanun teklifinin kabulü ile
bahta, şansa bağlı oyunlar, her türlü kumar
oyunları bertaraf edilecek değil ise de, bunlara
kendilerini kaptırmış olan gençlerimiz bu çeşit
oyunlardan alıkonulacak değil ise de, kısmen
olsun bir tedbir olması bakımından ve eğitim
yününden faydalı bir kanun teklifidir. Ancak,
gençlerin meşgul oldukları bu şekilde arzu edilmiyen oyunları alet ve edevatı ortadan kaldırıp
yarak ederken bu gençlerimizin boş zamanlarını
değerlendirebilecek bâzı tesislerin bir an evvel
kurulmasında ve gerekli tedbirlerin alınmasında
Millî Eğitim Bakanlığına mühim görevler düş
mektedir. Çünkü, bilhassa okul çağında bulu
nan gençlerimizin tamamı veya büyük bir kıs
mı yalnız bu oyunların oynandığı yerlere git
memekte, diskotek gibi, dansing gibi batta ku
lüp şeklinde çalışan başka eğlence yerlerinde
de öğrenci bulunan gençlerimizin müdavim bu-
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lunduklan bir vakıadır. Binaenaleyh bu hu
susta Millî Eğitim Bakanlığı İçişleri Bakanlığı
ile sıkı bir işbirliği yapmak suretiyle gerekli
tedbirleri almak mecburiyetindedir.
Kanun teklifinin birinci maddesiyle, her
türlü otomatik, yarı otomatik el ve ayakla kul
lanılan oyun âlet ve makinaları, benzerleri bu
lundurmayı veya çahşfcırmayı yasak ediyoruz.
Ancak, bundan evvel bu sahada yatırım yapmış
bulunan vatandaşlarımızın durumlarını da hu
kuk balonundan göz önünde bulundurmakla
elbette fayda vardır, Şayot bir vatandaş daha
evvel kanunların kendisine tanıdığı imkânlar
dan faydalanarak ve büyük yatırımlar yaparak
bu şekilde büyük salonlar tesis etmiş ise, bun
ları bîr anda kaldırmak, bu vatandaşlarımızın
birden bire bir sıkıntı içimle, malî ve hukukî
bir sıkıntı içinde kalmalarını icabettirecoktlr.
Binaenaleyh, birinci maddede bu hususun göz
önüne alınması ve bu şekilde vatandaşlarımı
zın bu oyun aletilerini ve makinalarmı kaldırır
ken kendilerine bir intibak devresi tanınması
gerekirdi. Bu hususun kanunda öngörülme
miş olması - bendenize göre - bir noksanlıktır.
Birinci maddenin ikinci fıkracında; «Ancak
7470 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Turizm Ban
kası Kanununun 18 nci maddesi hükümleri sak
lıdır» denilmektedir. Sayın arkadaşımız da izah
buyurdu; bu maddede, Turizm Bankası yalnız
yabancı pasaport hâmili olanlara açık olmak
üzere, bu çeşit oyunların oynanması imkânını
veren salonların açılması hakkım kendilerine
bahşetmektedir. Şimdi b'A durum karşısında,
öyle zannediyorum ki, bu kanun teklifi üzerin
de do bir değişiklik yapmak icabodecekdr.
Çünkü, 7470 sayılı Kanunun tarihi oldukça es
kidir. Turizm Bankası bir kuruluş yapacak vo
bu kuruluşta langırt, tilt ve benzeri alet ve ma
kinaları ki"/.anılacak ve oynanacak, faka!; bun
ları yalnız yabancılar oynayabilecek, Türk uy
ruklu olan vatandaşlar oynayamıyacak... Bu
kabili tatbik ve madde değildir muhterem ar
kadaşlar. Bunun önüne geçilemez. Her hangi
bir müessesenin; sen yabancısın oynayabilirsin,
sen Türk'sün, oynayamazsın» demesi mümkündeğildir. Bu bakımdan, bu oevcrj'j madde üsorindo, Turizm Bankasına bir hak bahşeden bu
madde üzerinde ilgili bakanlık bir tadil tasarı
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sı getirerek ya bu maddeye yeni bir veçhe vermilidir, veyahut da bunu gayrlkabili tatbik ol
maktan kurtarmalıdır.
Ayrıca yarın diğer bir lalanı müesseseler ay
nı hak için müracaat edebilirler. Bu takdirde
kanun Turizm Bankacına böyle müesseseler
kurma imkânım vermiş ci.duğu için, d'ğor müossosobo, diğer bankalar bundan mahrum ka
lırsa bu takdirde bir eşitsizlik do zuhur eder.
Bu bakımdan itiraflara aebctolur. Bu yünü ile
de Turizm Bankasına tanınan bu. hakkın yeni
den ele alınıp, yeni bir madde ile tedvin edil
mesini ve Yüksek.Heyetinizin huzuruna golirümes.lni lüzamiu görmekteyim.
Bu kanun vosibsi ile, az da olsa, birtakım
terbiye bozucu yuvaların ortadan kalkmasına
hizmet edeceği için, teklifi gelir on arkadaşları
mıza tekrar tefekkür ed3rim. Hürıııeİlerimle.
BAŞKAN —• Sayın K0r.1is.70n Başkanı.
ADALET KOMİSYONU BAŞKASI İSMA
İL HAKKI TEKÎNEL (istanbul) — Muhterem
arkadaşlarım, mâruzâtım kısa ola saktır, arka
daşlarımın da - eğer müsaade ederlerse - belirli
olan bu kınım hakkında daha kı^a konuşma
larını isiirham edeceğim. Çünkü, AO iye Ko
misyonunun biraz sonra sizo belki takdim edile
cek bir af kanunu tasarısının görüşülmesi için
teklifi vardır. Buna imkân hazırlanmasını is
tirham ederim.
Şimdi arkadaşlarım; rulet tilt, langırt ve
benzeri 071ın alo: vo makinaları hakkındaki
kanun teklifi memlekotte lüzumlu bir ihtiyaca
cevap verecek niteliktedir.
Arkadaşlarımız kanun teklifi hakkında ko
nuştular vo Sayın Atıf Haeıpaşaoğlu arkadaşı
mız da lüzumlu cevapları verdiler. Tekrar bu
hususları covaplandırmıyacağım. Yalnız konu
şan hatiplerden bir tanesi, «bu kanun ticaret
serbestisini ihlâl eder mi etmez mi, Anayasaya
aykırı olur mu olmaz mı,» şeklinde bir mütalâ
ada bulundu. Bizim kanaatimize gelince; filha
kika Anayasamıza göre ticaret serbestir. Yalnız
her işte olduğu gibi ahlâk ve âdaba aykırı olan
faaliyetleri kanun hiçbir zaman himaye etmez.
Hscbfin belli olmasına göre, ticaret serbestisini
ihlâl eden bir madde burada zikredilmemiş tir.
Sayın Fahri Uğrasızoğlu Millî Eğitim Komisyo
nu üyesidir. Adalet Komisyonunun kabul etmig
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olduğu bu maddeyi aynen kabul etmiş ve rapora
da imza atmıştır. Şimdi bu geçen zaman içerisin
de «acaba der arkadaşımız; bu yerleri birden
kapatırsak, bunlara işlerinin tasfiyesi için ken
dilerine bir saman vermezsek mağdur duruma
düşürür müyüz?» Arkadaşlar, bu besbelli bir iş.
iki seneden, ikibuçuk seneden beri gerek Mec
lisin içinde, gerekse dışında bu konu ele alın
mıştır. Kanunun geçen dönem Millet M selisi
gündemine girdiği bu zevat tarafından bilin
mektedir. Esasen yasak hükümlerini - ihtiva
eden ikinci madeledo de bu gibi âletleri kulla
nan kimselerin tecziye edileceği ve bu aletleri
nin zabıt ve müsadere edileceği belirtilmiştir.
Şu halde, ne şelriîdo tasfiye düşünülebilir? Zapt
ve müsadereye tabi olan bu gibi âletlerin elden
çıkarılmasını temin edecek bir hükmün buraya
konma?! mümkün değildir. Bu itibarla arkada
şımızın bu salon sahiplerinin mağduriyetlerini
önlemesi bakımından getirmiş olduğu teklif ka
nunun metnine uygun değildir.
Diğer taraftan diskotek ve dernek adı altın
da kurulan ve kumar oynatılan bâzı kulüpler
hakkında arkadaşlarımız şikâyette bulundular.
Bunlar doğrudur arkadaşlar. Bunların da ted
biri bu kanun değildir. Yakın zamanlarda içiş
leri Bakanlığınca hazırlanmış ve taslağı elimiz
de bulunan 3512 sayılı Cemiyetler Kanununun
değiştirilmesine dair olan Kanun içerisinde bu
hususlar da nizam altına alınacaktır. Getirile
cek tedbirler arasında dernek mensupları dışın
da herkese kapalı tutulan bu yerlerin maliye
nin, polisin ve ahlâk zabıtasının denetimini te
min edecek esaslar tasarıda yer alacaktır. Ya
kında Meclisimize geldiği ve kanunlaşması ha
linde şikâyetler ortadan kalkacaktır.
Evvelki günkü görüşmeler sırasında Güven
Partisi adına konuşma yapan arkadaşımız da
ikinci maddenin cezai hükümlerinin kifayetsiz
olduğunu söylemişlerdi ve sadece buna para ce
zası verelim, demişlerdi.
~ Arkadaşlar, cezaların infazı hakkında 647
sayılı bir kanun çıkardık. Yargıçlarımız lüzumu
halinde hapis cezalarım paraya tahvil etme im
kanına sahiptirler. Bu itibarla cezanın müessiriyetini temin bakımından bu hususun yargıca bı
rakılmasında fayda vardır ve bu maddede de
hem para cezası, hem hapis cezası mevcuttur.
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Esasen konulacak para cezalarının müessiriyeti
temin edemiyeceği de, bu işlerle uğraşan insan
ların elde ettikleri kazançlar itibariyle açıktır.
Bu sebepten bu teklife biz iştirak etmiyoruz.
Şimdilik mâruzâtım bundan ibarettir.
BAŞKAN — Sayın Şâdi Binay.
ŞÂDİ BİNAY (Bilecik) — Sayın Başkan,
muhterem arkadaşlar; ben kanun teklifçişi ar
kadaşımla da görüştüm. Meselâ, tombala var,
bunlar da umuma açık yerlerde, kâr ve kazanç
gayesiyle çektirilmektedir. Gerçi Türk Ceza Ka
nununun 567 nci maddesi bunu menedici veya
ceza tâyin edici hüküm koymuş ise de maalesef
bu, bilhassa Ramazan aylarında Türkiye'nin bir
çok yerlerinde gerek Kızılay menfaatine, ge
rekse bâzı gençlik kulüpleri menfaatine çekil
mekte, aralarında anlaşmazlıklara sebebolmakta
vo dolayısiyle âdeta bir artırma gibi kim fazla
hisse verirse kahveye, yahut bir derneğe, onlar
çektirmekte, bu arada da birçok insanlar bun
dan fayda görmektedirler.
Muhterem arkadaşlar, bu kanun teklifinin
hakikaten memleketimiz gençliği için çok fay
dalı olacağını ve biraz sonra da gelecek cezai
hükümlerde 567 sayılı Kanunun aynı cezaları
verişindeki isabetini bir kere daha belirtir, te
şekkür ederim.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, kifayet
takriri vardır, okutuyorum.
Başkanlığa
Mesele anlaşılmıştır. Kifayeti arz ev teklif
ederim.
Bilecik
Şâdi Binay
BAŞKAN — Okunan kifayet önergesi aley
hinde zöz istiyen? Yok.
Kifayeti oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
1 nci madde üzerinde dört tane tâdil öner
gesi vardır, sırasiyle okutuyorum.
Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 1 nci
maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde
değiştirilmesini arz ve teklif ederim.
«Umuma mahsus veya umuma açık yerlerde
veya Cemiyetler Kanununa göre kurulmuş ku
lüp veya derneklerde kazanç kasdiyle oynanan
rulet, tüt, langırt ve benzeri baht ve talihe
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bağlı oyun alet veya makinalariyle benzerlerini 1I taraftan lokal adı altında her şehirde öğretmenlor lokali, şehir lokali, memurlar lokali ve saire
bulundurmak veya çalıştırmak yasaktır.»
kumarın daniskası en yüksek hadleriyle oynan
Hatay
makta bulunuyor. Benim evvelden beri üzerin
Talât Köseoğlu
de durduğum nokta budur. Bu lokallere bir çaro
Millet Malisi Başkanlığına
bulmak, lâzım, lokallerde mükemmelen kumar
Konuşulmakta olan kanun teklifinin 1 nci
oynanıyor. Onun için ben diyorum ki; 1 nci
maddesinin son fıkrasının kaldırılmalını, aşa
maddenin son fıkrasında konulan kayıt yalnız
ğıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ede
bir yere ait, Devlet tarafından açılmış bir ku
rim :
marhane mahiyetindeki yere aidolduğıı cihetle
Afyon Karahisar
bu başka mânalara da getirilebilir, ilerde bu teş
Mustafa Akalın
mil de edilebilir, bunun için kaldırılsın diyorum
bu yasak keyfiyeti, birinci maddenin ilk fıkra
«Birinci fıkradaki yanaklar lokallerde cari
sındaki yasaklar »^ durumu lokallere de teşmil
olduğu gibi lokallerde de her türlü kumar ya
edilsin, lokallerde de kumar oynanması önlen
saktır.»
sin, oralarda da bu misillii langırt ve sair âletMillet Meclisi Yiiîksek Başkanlığına
Rulet, tilt, langırt ve benzeri oyun âlet ve L
l loı* bulundurulmalın. Bunun için önergeyi ver
dim. kabulünü istirham ediyorum.
makiraları hakkındaki kanun tasarısının 1 nci
BAŞKAN — Arkadaşlar, önerge sahibi izah
maddesinde yer alan «567 nci maddesinin .şümu
sadedinde
cöz aldı.
lü haricinde» tâbiri yerine «kapsamı dışında»
Demin önergesini okutmuştum. Şimdi komis
tâbirinin yer almasını arz ve teklif ederim.
yonun bu önergeye katılıp katılmadığını soru
Sinop
yoruz.
Hilmi İşgüzar
Komisyon ka-ılıvor mu?
Yüksek Başkanlığa
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 1 nci
İL HAKKI TEKİNEL (İstanbul)' — Katılmıyo
maddesindeki; «şümulü haricinde» tâbirinin,
ruz.
«kapsamı dışında» olarak tashihini arz ve teklif
BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılmı
ederim.
yor efendim. Önergeyi oyunuza snuyorum, Ka
Aydın
bul edenler... Etmiyenler... Önerge reddedilmiş
Reşat Özarda
tir.
BAŞKAN — Şimdi arkadaşlar, okuttuğumuz
İkinci önergeyi okutuyorum.
dört önergeyi aykırılık derecesine göre teker
(Hatay Milletvekili Talât Köseoğlu'nun öner
teker okutacağım, ondan sonra tasvibinize arz
gesi tekrar okundu.)
edeceğim.
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor
(Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa Akamu?
lın'm önergesi tekrar okundu.)
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) —
İL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmıyo
Söz rt'yorum.
ruz efendim.
BAŞKAN —. Buyurun.
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Önergemi
geri abyorum.
MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) —
BAŞKAN — Peki, önerge geri istenmiştir,
Muhterem arkadaşlar, müzakeresi yapılmakta
geriveriyoruz efendim..
bulunan bu kanunun biran evvel çıkması için
işin uzatılmamasını ve konuşmaların !kısa kesil
Üçüncü önergeyi okutuyorum.
mesini evvelce de arz etmiştim.
(Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm önergesi
Yalnız bir önergede üzerinde durmak istedi
tekrar okundu.)
ğim nokta şudur : Bir taraftan langırt diye ar
BAŞKAN — Efendim, son önerge de galiba
go lisanı ile ifade edilen tilt vesair bani oyun
aym mahiyette, onu da okutalım, ikisini birden
ları oynatılan salonları kapatıyoruz, ama bir | tasvibinize arz ederiz.

— 24-

M. Meclisi

B : 21

(Ayd:n Milletvekili Reşat Özarda'nm öner
gesi tekrar okundu)
BAŞKAN — Bu önergelere komisyon katı
lıyor mu efendim?
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TUJKİNEL (İstanbul) — Katılıyo
ruz efendim.
BAŞKAN — Komisyon bu iki önergeye katı
lıyor. Bu önergeleri kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Şimdi son okunan iki önergenin kabulü naz?,?a alınarak birinci maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiycnler... Birinci maddo bu şekilde kabul edilmiştir.
İkinci maddeye geçiyoruz arkadaşlar. Oku
tuyorum.
Modele 2. — Bu kanura muhalif hareket
edenler bir aydan altı aya kadar hafif hapis ve
233 liradan 500 liraya kadar hafif para cezasına
mahkûm edilir.
E b g i r i l e n alot, malana ve paralar zapt vo
müsadere edilir.
Bu gibi oyun oynar an yerler bir daha açıl
mama1: kaydiyle kapatılır. Tekerrürü halinde
cezalar bir misli a"'irilir.
BAŞKAN — Sayın Nuri Kodamanoğlu C.
II. P. GruT)u adına,
NUEt KODAMANOĞLU (Yozgat) — Şah
sım adma konuşacağım.
BAŞKAN — Öyle mi efendim, tezkere grup
adma da. Şahsınız adma söz veriyoruz, buyu
run.
NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Aziz
arkadaşlarım, çok kısa arz edeceğim.
Söz almak mecburiyetini şu sebeple duy
dum : Güven Partisinden bir arkadaşım; «önce
hapis cezalı verilmesin, para cezası verilsin, te
kerrürü halinde hapis cezası verilsin» tarzında
bir mütalâa beyan ettiler ve buna ait bir önerge
verdiler. Tabiî önergenin oylanması sırasında
konulmak belki daha g'âg olabilir, o itibarla
şimdi arz edeceğim. Bu önerge eğer kabul edilir
se kanunun getirdiği rejim tamamen bertaraf
edilmiş olacakUr.
Bir küçük misalle arz edeyim : Hapis cezası
olmayınca bu müesseseyi açacak kişi ilk para
cezasın bir köşeye koyacaktır, müesseseyi ku
rup kazanmaya bağlıyacaktır. Yakalandığı tak
dirde o cezayi verecek, muhtemelen çok kazan
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dığı için üstelik kârlı çıkacak, ertesi gün bir
başka yerde eşi adma, kızkardsşi, adına, erkek
kardeşi adma, başka yalanları adına devamlı bu
müesseseyi işletecektir. Hele bir de kontrol ya
pan memurları para ve sair tedbirlerle vazife
görmekten de alıkoyabilirse bu kanun ebediyen
tatbik yerini bulamaz. O itibarla hapis cezası
mutlaka derpiş edilmelidir.
Kaldı İri, Sayın Komisyon Başkanının da bo
yan buyurdukları gibi, hâkimler suçlunun sos
yal vo ahlâki şartlarına göre cezalarını tahfif
çimek imkânına da sahiptirler. O itibarla öner
genin reddini talebederim. Beni dinlediğiniz
için teşekkür ederim.
BAŞKAN — Sayın Adnan Şenyurt.
ADNAN Ş3NYURT (Srzurum) — Muhte
rem arkadaşlar, bendeniz kanun t3klifinin heye
ti unıumiyesi üzerinde görüşlerimi arz ederken
bilhassa kanun teklifinin gayet yerinde olduğu
nu ve bunun arzu edilen bir şekilde tatbik edi
lebilmesi için bu teklifimi arz etmiştim. Filhaki
ka demin konuşan arkadaşımızın ifade ettiği
gibi benim teklifimde ileri sürülen husus; ilk
defa suç işlendiği takdirde bunun para cezası
ile tecziye edilmesi, ikinci seferinde hürriyetibağlayıcı bir ceza yoluna gidilmesidir. Sayın
Komisyon Sözcüsü önergemin sadece para cezası
şeklinde olduğunu ifade ettiler. Aslında öyle de
ğildi:', önergem okunduğu takdirde bu anlaşıla
caktır.
Muhterem arkadaşlar, cezanın sadece ağır
olması kanunun daha iyi tatbik edilebilmesi için
unsurlardan birisi değildir. Nitekim cr\za saha
nında hakikaten bir otorite olan Beccaria'nm bu
bahiste, diğer hususlarda olduğu gibi, görüşleri
var. Meselâ onlardan bir tanesini bir cümle ola
rak arz ediyorum : «Mutedil bir cezanın mu
hakkak tatbik edileceği korkusu daima müessir
olmuştur.» Bizim arzumuz da bu kanunun daha
iyi tatbik cdilcbilmesidir. Kanun yapmak başkadı:*, kanunu tatbik etmek başkadır. Bugün
bu şekilde altı ay, bir sene, iki sene gibi cezalar
verilsin diye iddiada bulunan ve bu yolda rey
kullanan arkadaşlarımızın her hangi bir tanesi
yarın tatbik mevkiinde olduğu takdirde rey ver
diği gibi serbest hareket edemez, birtakım hissî
vo insani duygalar sebebiyle. O itibarla bizim
teklifimiz bilâkis kanunun daha iyi tatbik edil
mesini âmirdir ve bunu temin edecektir. O ka-
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naatle önergemizi sunmuş bulunmaktayız. Tali
dir Yüce Meclisindir. Saygılarımla.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, açık oya
sunulan tasarılar hakkında oy vernıiyan arka
daşlar varsa lütfen acele etsinler.
Buyurun Sayın Talât Köseoğlu.
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Br. gibi oyun oynanan yerler bir daha açılma
mak kaydiylo kapatılır. Tekerrürü halinde bir
ay .lan altı aya kadar hafif hapis ve 500 lira
dan 1 500 lirrya kadar hafif para cezasına mah
kum edilir.
Yüksek Başkanlığa
ikinci madde deki «3u kanuna muhalif» tâ
birinin «Bu kanıma rykın» olarak düzeltilme
sini arz ve teklif ederim.
Aydın
Kesat özarcla

TALÂT KöSEOâLU (Hatay) — I.lulıtorem arkadaşlar, birin ei madlcnin kabuliylo
1 nıgırt vo sairo gibi aletler kanuni elarak ku
mar aleti olarak kabul c:"ilmiş olryor. Şimdi
bu kanuni kumar aletini bu şekilde kullananlar,
Hillot Meclisi Başkanlığına
unuma açık yerde bulunduranlar ccıai müey
Görüşmekte olduğumuz kanun tasarısının
yideye tabidir vo cezalandırılacaklardır. Ya! ırz
2 nci madücsiiio aşağıdaki fıkranın ilâvesini
Yamız burada kanun tok taraflı gibi geliyor ba
arz vo teklif ederim.
na. Peki, bu oyunları cymyanlar, burada bulu
nanlar niçin cezasız kal?yor? Kumarı oynatmak
«Sulct, tilfc, lângırt ve benzeri alet vo makisuç ise oynamak da suçtur. Şu İnle göre ora
naları kumar vasıtası olarak kullananlar bir
ya gidip kumar maksadiyle rulet çevirenler, ya
aya kadar hafif hapis cefasına mahkûm edi
hut tüt, lângırt oynayanlar bu kanuna yöre, cclirler.»
zalanmıyacak. Yani bir kisit var burada, lir
îîatay
ağırlık var, tok taraflı. Bunu bulunduranlara
Talât Köseoğlu
kargı bir kin var, o şekilde âdildir telâkki d i 
BAŞKA!! — Timdi muhterem arkadaşlar,
liyor vo onlara yükleınyor. Peki oynıyanlara
iki
tane önerge daha gelmiş onları da okutacaniçin ceza olmasnı? Talebe y mis efendim, tale
»
ğım.
be gidiyormuş. Talebe cozalandınlamaz mı?
O halde talebe esrar içsin, yahut da gelsin biri
Sayın Başkanlığa
sini bıçaklasın. O nasıl cezalandırılırca., esrar
ikinci maddede bahsedilen 250 liranın 750
içmen onun cezai ehliyetini kaldır yer^a, bu
lira ve 500 liranın 2 530 lira olarak değiştiril
rada da lângırt kumar masasında oynadığı tak
mesini arz vo teklif ederim.
dirde bir para cezası yahut da daha ağır ceza
Artvin
verilmesi lâzımdır. Bu bakım ilan kanunda ek
Mustafa Eona
siklik görmekteyim. Sayın komisyonun nazarı
Başkanlığa
dikkatini celbederim.
Teklifin ikinci maddesinin üçüncü fıkrasın
BAŞKAN — Bu madde üzerinde başka söz
da yazılı «13u gibi oyun oynanan yerler bir
istiyen var mı arkadaşlar? Tadil önergeleri var,
daha açılmamak kaydiylo kapatılır.» ibaresi
onları okutuyorum.
nin tayyını arz ve teklif ederim.
Sayın Başkanlığa
Adalet Komisyonu
Şifahen arz edeceğim sebeplere binaen Türk
Başkanı
istanbul
Ceza Kanununun 507 nci madelesino bir fıkra
İsmail Hakkı Tekinel
eklenmesine dair kanun teklifinin ikinci madde
sinin aşağıdaki sokildc değiştirilmesini arz ve
B AŞK AİT — Arkadaşlar, en aykırısından
teklif ederim.
başlamak üzere okutup oylarınıza sunacağım.
Erzurum
ADALET KOMİSYONU BALKANI İSMA
Adnan Şenyurt
İL ÎîAKEî TEKİNEL (istanbul) — Muhterem
arkadaşlar, 2 nci madenin 3 ne'i fıkrasında
Bu kanuna muhalif hareket edenler 500 li
radan 1 503 liraya kadar hafif para eczacına
«Bu gibi oyun oynanan yerler bir daha açıla
mahkûm edilir. Ele geçirilen alet, malana vo
mam >
. kaydiylo kapatılır hükmü tarafımızdan tat
paralar zabıt ve müsadere edilir.
bikatta yanlış anlamalara sebebiyet verebile-

26 -

M. M3Cİİ3İ

B : 21

colı nitelikte görülmüştür. Sebep şu: Saten bu
oyunlar yasaklanmıştır. Ama T;u bina kapatılır
ca sanki burada, bir daha başka bir dükkan acı
laman gibi bir mâna var. Bu maksada matuf
o'mak üzorc de kapatılır. Esasen kanun yasak
lamıştır. Bu pili a."anılara ruhsat verilmez. Eu
itibarla haşivdir. Yani kanunun bizatihi- getir
miş oLluğu motni bu yasaklamayı ihliva etti
ğinden, yanlı-} tatbikata sebebiyet vermemen
in teminon tayynıı istirham ederim.
BAŞKAN — Teker teker okutun oylarını
za arz edeceğim arkadaşlar.
(Artvin Milletvekili Mustafa Rona'nın öner
gesi tekrar okundu)
BARKAN — fl\vı:ı Komisyon katılıyorlar
mı efendim?..
ADALET KOMİSYONU BALKANI İSMA
İL HAKKI T3KİHEL (istanbul) — Katılmıyo
rum cfcnfıim.
BAŞKAN — S?yı:ı komisyon katılmıyor.
Çim:1i okuttuğum önergeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul ctmiyonlcr... Ka
bul edilmemiştir.
(Hatay Milletvekili Talat Köseoğlu'nun
önergesi tekrar okundu)
BASK AH — Komisyon katılıyor mu?
ADALET KOMİSYONU BARKANI İSMA
İL HAKKI TEKİîTEL (istanbul) — Katılmıyo
ruz. Müsaade ederseniz ufak bir gerekçe arz
etmek istiyorum.
Muhterem arkadaşlarım, katılmıyoruz der
ken ısrar ettiğim ceb:p Türk Ceza Kanununun
537 nsi maddesinde umumi hükümler dâhilinde
kumar faslı namı altında bir madde vardır.
Oradaki cezalarla bu cezaları ahenkli kılmak
isabetliliktedir. Esas gaye bu yerlerin kaptılma:;ı ve isletilmeye açılmamasını teminden ibaretir. Bir yerde farklı caza, diğer yerde farklı
ceza verirsek bunun altından kalkamayız. Ananizamı bozarız. O ssbeple katılmıyoruz.
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, .şimdi oku
duğumuz önergeye komisyon katılmadı ve ko
misyonun Sayın Başkanı da bunun esbabı mucibesini izah ettiler. Çimdi bunun ışığı alt:nda
bu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler.. Kabul edilmemiştir.
(Erzurum Milletvekili Adnan Çcnyurt'un
önergesi tekrar okundu)
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BASK AİT — önerge sahibi biraz evvel şi
fahi olarak izahatta bulundular. Pimdi komis
yonun bu husustaki fikrini soruyoruz.
ADALET KOMİSYONU BARKANI İSMA
İL HAKKI TEKİHEL (istanbul) — Biraz ev
vel arz ettim. Gİ7 sayılı Cezaların İnfazı hak
kındaki Kanunun hâkimlere verdimi yetkiler
göz önünde tutulursa buna iştirak etmemek icabodor. iştirak etmiyoruz.
BALKAN — Komisyon katılmıyor. Şimdi
okut tuğum önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul ctmiycnler... Kabul edilme
miştir arkadaşlar.
(Adalet Komisyonu Başkanlığının önergesi
tekrar okundu.)
BAŞKAN — Efendim, C?vm Komisyon Baş
kanına katılıyor musunuz d'ya. sormaya lüzum
gernıüyorum, ama eğer bir s":'yliyecekleri varsa..
ADALET KOMİSYONU BALKANI İSMA
İL HAKKI TEKiNEL (istanbul) — Srym Baş
kan, biraz evvel izahını yaptım. Aslında bu ka
nunim hedefi cosa tertibetmek delildir. Bu
gibi mübvves yerleri kapatmaktır. Ceza ikinei deresc do gelen bir tedbirdir. Şimdi kanunla
yasaklıyoruz, bu gibi yerlere esasen ruhsat ve
rilmesine imkân yoktur. Mükerrer ve istenmi
yor, bir hükmün burada yer almış olduğunu gör
düm. Çünkü ibare itibariyle bu gibi oyun oyna •
nan yerler bir daha açılmamak kaydiylo kapa
tılır deyince, oyun salonunu yarın kasap dükklnma çevirebilir mi, çeviromez mi?., idareyle
bâzı tartışmalar olacaktır. Esasen kanun yasak
lamıştır. Bir daha, zaten açılamaz. Ama bu iba
re kaldığı müddetçe idareyle bâzı çatışma bahis
mevzuu olacağından Lrşiv tolâkki ettiğimizden
dolayı kaldırılmasını ist'yoruz.
ITEBMİN NEFTÇİ (Muş) — Söz istiyorum
Sayın Başkan.
BAŞKAN — Efendim, ?:u mevzuda müzake
re açılamaz arkadaşlar. Madde üzerinde lehin
de de, aleyhinde do açılamaz.
Efendim Komisyon Başkanından bir hususu
rica edeceğim: Son fıkrada «Bu gibi oyun oy
nanan yerler bir daha açılmamak kaydiylo ka
patılır. Tekerrürü halinde...» diye devam edi
yor.
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Efendim,
«Bu gibi oyun oynanan yerler bir daha açılmo-
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mak üzore ka^tılır» ibaroai kalkacaktır. «Te
kerrür "\ halinde cezalar lir misli artırılır» ibaresi
kalacaktır, üçüncü fıkra olarak.
BAŞKAN — Şimdi arkadaşlar, Komisyon
Başkanının bu izahatı karasınla biraz ovvel
verdiği önergeyi oylarınıza arz e d? yorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... önorjo kabul edil
miştir.
Bir önergemiz daha var arkadaşlar.
(Aydın Milletvekili Ilcjat özarda'nın öner
geni tekrar okundu)
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim?
ADALET KOMİSYONU BALKANI İSMA
İL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Hayır.
BAŞKAN — Komiryon bu önergeye katıl
mıyor. («Niçin, niçin; öz Türkçe olması daha
iyi değil mi?» sesleri)
Muhterem arkadaşlar, oylarınızla hallede
ceğiz. Bu önergeyi oylanınca sunuyorum. Ka
bul edenler...
ADALET KOMİSYONU BALKANI İSMA
İL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — G y n Bal
kan, ben anlayamadım, müsaade ederseniz, bir
yanlışlık yapmıyalım.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşların bir
kısmı ile Sayın Komisyon Balkanı da «yeniden
okunsun, anlıyamadım» cbyor. Efendim bir yan
lı] neticeye gitmiyclim, mühim bir şey değil,
tekrar okutacağım.
(Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın öner
gesi tekrar okundu.)
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Katılıyo
rum.
BAŞKAN — Komisyon katıbyor arkadaş
lar. önergeyi kabul ölenler... Etmiycnler...
önerge kabul edilmiştir.
Şimdi arkadaşlar, 2 nci maddeyi kabul edi
len bu önergeye göre tasvibinize arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiycnler... 2 nei madde ka
bul edilmiştir.
3 ncü maddeyi okutuyorum.
Madde 3. — Bu kanunun şümulüne giren
suplardan dolayı zaman ve mekân kaydına ba
kılmaksızın 3005 s?yılı Kanunun hükümle: i
tatbik edilir.
BAŞKAN — Bu hususta söz istiyon var rrv
arkadaşlar? (Soldan, «Demin (kalsam) kabul
edildi, şimdi (şümul) kullanılıyor» sesleri)

25 . 12 . 1967

O : 1

Bir teklif verirseniz arkada"1 ar... Deminki
«kansam» ilo şimdiki «şümulü» mugayir görü
yorlar. Komisyon Balkanından, eğer arzuları
varsa, rica edelim.
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — «Bu kanu
nun kansamma giren suçlardan...» ibaresini
kullanmak İlgınıdır efendim
BAŞKAN — Efcndim« Bu kanunun kapsa
mına giren suçlardan» i':aresmi teklif ediyor
lar. Bu maddeyi bu şekilde oylarınıza sunuyo
rum. Kabul o deriler... Etmeyenler... Üçüncü
madde de kabul edilmiştir.
Dördüncü maddeye geçiyoruz.
Madde 4. — Bu kanuna göre açılan dâva
lara sulh ceza mahkemeleri bakar.
BAŞKAN — Söz ist'yen var mı arkadaş
lar?... Yok. Bu maddeyi kabul edenler... Etmiyenlor... Kabul olunmuştur.
Madde 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
BAŞIÎAH _ Söz istiysn?... Yok. Tasvibini
ze arz ediyorum. Bu maddeyi kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde G. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN — Ses isfc'yrn?... Yok. Tasvibini
ze arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Arkadaşlar kanunun tümü üzerinde sen söz
Eroğan'nnıdır. Lehte konuşacaklarını beyan
ettiler. Sayın Nuri Eroğan?... Yok. Başka söz
btiyen var mı arkadaşlar?... Yok.
Kanunun tümünü oyamıza sunacağım. Ka
bul edenler... Efcm"yenler... Meclisimizce kabul
edilmiştir.
Açık oya sunulan tasarılara oyunu vermiyen
arkadaşlar varza acele etsinler, oylamayı biti
receğim. Tekrar hatırlatırım.
O. — Devlet Demiryolları ve Limanları
İsletme Gen ol Müdürlüy'l vyücri Emeldi San
dığı üe Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet
Hanlığının Sosyal 8 i a ortalar Kurumuna devri
halikınla kanun tasarısı ve UloHırma, Milli
Savunma, (kıhsma, Maliye ve Plân komisyon
larından üyr üyeden kurulu Gerici Komisyon
rep-jru. (1/103) (S. Sayısı : 447 ye 1 nci ek) (1)
(1) 447 ve 447 ye 1 nci ek S. Sayılı basmay az dar tutanağın sonuna eklidir.
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BAŞKAN — Komirycn vo Hükümet lütfen
yarini alsm. öncelik ve ivedilik teklifi vardır,
okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
Bugünkü gündemin iki dci'a görüşülecek iş
ler bölümünün G neı maddesinde kayıtlı kanun
tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşülmesini
saygıylc arz ve teklif ederini.
Geçici Komisyon
Başkanı
İstanbul
Kaya Öz demir
BAŞKAN — Dalıa evvelce verilmiş bir öner
gedir. Verildiği zaman gündemin altıncı sıra
sında idi, bugünkü gündemimizde 4 ncü sıra
dadır. Bu bakımdan bir yanlışlık olııvnn.
Şimdi bu önergeyi oylarınızla halledeceğiz.
önergeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmişti-1, öncelikle müzakere edeceğiz.
Geçici Komisyonun takabbül raporunu oku
tuyorum.
(Geçici Komisyonun raporu okundu)
BAŞKAN — Arkadaşlar, kanunun tümü üzerinde müzakere açacağız. Konuşmalı istiyen
arkadaşlara söz vereceğim.
Sayın Şenyurt.
s
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Grup adına
söz istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Şenyurt, siz grup adına
' mı söz istiyorsunuz?
ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — Şah
sım adına söz istiyorum.
BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın
Reşit Ülker, buyurun.
C. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER
(İstanbul) — Çok değerli arkadaşlarım, yıl
lardan beri özlenen, beklenen bir kanun geti
rilmiş bulunmaktadır. Bu kanunla Devlet De
miryolları ve Limanları işletme Genel Müdür
lüğü işçileri Emekli Sandığı ile Askerî Fabri
kalar Tekaüt ve Muavenet Sandığının 507 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununun kapsamının
içinde olan Sosyal Sigortalar Kurumuna bağ
lanması esası getirilmektedir. Bi'ylccc gayet
tnomll bir sosya1. hizmet, senelerden beri kan
gren olan bir mesele halledilmekte ve perişan
olan İ7?ilerin durumuna bir son verilmekte, bir
tek müessesenin içinde, yani Sosyal Sigortalar
Kurumunun içinde toplanmaktadır. Bu bakım
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dan bu kanunu 0. H. P. Grupu olarak olumlu
karşılıyoruz ve biran evvel çıkmasını temenni
ediyoruz.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Sayın Adnan Şenyurt, buyu
ran.
ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — Sayın
Başkan, muh:erem arkadaşlarım; Devlet De
miryolları ve Limanları işletme Genel Müdür
lüğü işçileri Emekli Sandığı ile Askerî Fabri
kalar Tekaüt ve Muavenet Sandıklarının. 5434
sayılı Kanunun ikinci ve üçüncü maddeleri
hükmüne uygun olarak, geç de olsa Sosyal Si
gortala:- Kurumuna bağlanmış olmasını mem
nuniyetle kaydetmek istiyoruz.
Biz bu yoldaki çalışmaların devamlı olma
sını çok arzu ve aynı zamanda temenni ediyoruu. Filhakika bütün vatandaşların yarınını
vo istikballerini temin etmiyen bir Devletin,
gjğsü kabararak tam mânasiyle devletlik vazi
fesini yapmış olduğunu iddia odemiyeceği kanaatindeyin. O itibarla aradan geçmiş olan bu
zamanların telafisi için inşallah gelecek gün
lerde bu vadide daha müspet çok adımlar at
mak imkanı hâsıl olur. Esasında bu bir imkân
meselesidir. Ama bu işte organizasyon yapabil
mek do mühimdir, ehemmiyetlidir. Bu vadide
bir mesafe almak da ciddî unsurlardan biridir.
Muhterem arkadaşlarım, hakikaten güzel
hükümler getirilmiş. Ancak bunun intikal ha
kimlerini daha müspet bir şekilde kuvveden
fiile çıkarabilmcsi ve kanunun biraz da im
kânlar içinde, bu çerçeve içinde sandık ve men
suplarına imkânlar tanıması için bâzı teklifle
rimiz olacak. Bunların bu espri içinde nazarı
itibara alınmasını ummakta ve temonni etmek
teyim. Bunları sırası geldiği zaman önerge tak
dim etmek suretiyle arz vo izah etmeye çalışaca
ğım. Şimdilik heyeti umumiyesi inerinde mâ
ruzâtım bu kadardır. Hayırlı olması dileğiyle
arz etmek isterim.
BAŞKAN — Sayın Faik
run.

Kırbaşlı, buyu

FAİX KIRBAŞLI (Burdur) — Sıvın Baş
kan, savın milletvekilleri; Sosyal Sigortalar
Kanunu sosyal vo iktisadi yenden ileri bir ce
miyetin vâsıl olabileceği en önemli bir kurulu
şu teşkil etmektedir. Türkiye, Cumhuriyetten
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bu yana, kurulduğu günden itibaren çok kısa
samanda, Avrupa'nın en azından bir asra ya
kın. mücadeleden sonra katettiği mesafesi bu
yönden çok kısa bir zamanda katetmek ve ne
ticelendirmek gibi bir zirveye erişmiştir. Bu
yönden Türkiye d3 bugünkü kuruluşuyla bir
Sosyal Sigortalar Kurumu hakikaten Avrupa'claki benzerlerine nazaran çok ileri bir seviye
yi ihraz etmiş durumdadır. Fakat ne yazık ki,
kurulalı bir hP3/li zaman olmasına rağmen - ku
rulalı 15 seneyi geçmiş-ir, İG - 17 sene oluyor bunun dışında sosyal güvenlik tedbirlerinin
bir bütün olarak elo alınması lâzımgcldiği dü
şüncesi kanunun esprisinde de yor almış bu
lunduğu halde, şimdiye kadar 15 seneyi müte
caviz bir zamandan beri bu hususta gerekli
çalışmalar yapılmamıştır. Gerçi muhakkak ki,
bir çalışma yapılmış; ama bunları kanunlaştı
racak bir seviyeye ulaşmadığı için buraya ge
tirilmemiş vasiyette idi.
Şimdi huzurunuza getirilmiş bulunan 543 i
sayılı Kanunun kapsamına girmesi kabul edi
len sandıkların, kendilerine mahsus bu güven
lik tedbirini uhdesinde toplıyan teşekkülün
dışında bulunmaları hasebMe, hiçbir hususi
yetleri yoktur Evet, kuruluşları itibariyle
muhtelif seksiyonları içine almaktadır. Fa
kat güvenlik tedbirleri yanında bunların bir
leştirilmesi yönünde katiyen bir özellik arz
ekmemektedir. Eğer bu kanun daha evvelden
getirilmiş bulunsaydı, buraya iltihakını bugün
kabul ettiğimiz sandıkların malî güçleri hiç
olmazsa bu kadar sarsıntılı bir şekilde devra
lınmış olmıyacaktı. Hattâ geçen sene bendeniz
de Çalışma Kornişonunda iken bu mevzu
uzun uzun etüdedildi; fakat zannederim as
kerî fabrikaların bâzı özel durumlarından mü
tevellit bu kanun bir yıl daha gecikmiş olmak
la huzurunuza geldi.
Sosyal güvenlik tedbirleri olarak Birinci ve
İkinci Beş Yıllık Türkiye Kalkınma Plânların
da sosyal güvenlik tedbirlerinde sistemli bir ge
lişme; iktisadi, ve malî ve idari bakımlardan
Sosyal Sigortaların geliştirilmesi yününden
ileri adımların atılması ve bu hususun destek
lenmesi ve neticelendirilmesi llzımgeldiği hak
kında hükümler mevcuttur, işte bu kanun bu
yönlerden de munzam olarak büyük bir ehem
miyeti haizdir. Gerek sosyal güvenlik tedbirle
rinin tçk elden ve toplu olarak roalize edilme
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si ve gerekse iktisadi kalkınma plânımızda dercedilmiş hedeflerin yerine getirilmesi yönün
den ayrıca büyük ehemmiyet, büyük özellik
taşımakladır. Biran evvel bu tasarının kanun
laşmasının bütün Türk işçisinin toplu olarak
sosyal güvenlik organına büyük faydacı ola
caktır. Gecikmeden kanunun kabulünde Yük
sek Heyetinizin islical buyurmasında isabet
vardır. Hurine Herimle.
BAŞKAN — Sayın Kemal Nebioğlu, buyu
run.
T. i. P. GRUPU ADINA KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Cayın Milletvekilleri, Devlet
Demiryolları ve Limanları i iletme Genel Mü
dürlüğü r çileri Emekli Sandığı ile Askerî
Fabrikalar Tekaüt ve. Muavenet Sandığının
gerçekten zamanını doldurmuş olduğunu kabul
eden ve bu husustaki hizmetleri Sosyal Sigor
talar Kurumuna devredecek olan kanun tasa
rısını memnuniyetle karşılıyoruz.
Yurdumuzda işçilerin soryal yönlerini ga
ranti altına alan bu konuda iki büyük mües
sese kalmaktadır. Bunlar: Memurların sosyal
durumlarını göz önüne alıp garanti altına alan
Emekli Sandığı ile, işçilerin, hizmetlilerin vo
müıtahdemlerin sosyal durumlarını garanti al
tına alan Sosyal Sigortalar Kurumudur.
Bu tasarı, önceki konuşmaları yapan sayın
üyelerin do ifade ettikleri gibi, bir birliği mey
dana getirecektir. Hem işçilerin, hizmetlilerin
tek kurum karrısmda soryal garantileri mevzuu-"
balnolaoak ve hem de 1C34 yıllarında günün
şartlarına göre çıkmış olan bir kanundan yarar
lanmadan ötede, gerçekten yeni şart vo durum
ları nazarı dikkate alarak çıkarılmış bulunan
bir 50G sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununa tabi olması gerçekten; Sosyal Sigor
talar Kurumunun işlemesi ve bizi akıak yanla
rının bulunmuş olmasına rağmen; takdire lâyık
tır.
Anayasamızın getirmiş olduğu soryal devlet
kavramı içinde meseleye bakan grupumuz, bir
yanda işçi olarak ve geçmiş zamanın içinde
görevini, tamamlamış, yitirmiş bir tekaüt ve
ya teavvün sandığı içinde ve hâlâ 50G sayılı
Kanuna dayanarak faaliyette bulunan Sosyal
Sigortalar Kurumunun çalışmalarının ötesin
de bulunması gerçekten üzücü idi. Bu birliği
sağlıyacak olan ve daha ileri sosyal garanti-
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ler getirecek olan bu kanunu Türkiye işçi Par
tisi Maclis Grupu samimiyetle cbsteklemcktcdir ve tefekkür etmektedir.
BAŞKAN — Bajka söz is üyen var mı ar
kadaşlar?
Buyurun Sayın Kırca.
G. P. GRUPU ADINA CGŞKUN KIRCA
(İstanbul) — Huzurunuza grupum adına kı
saca bir noktayı belirtmek için çıkmış bulu
nuyorum.
Evvelâ hakikaten bu kanun tamamiyle y3rinde vo sosyal sigortalar alanında ileri bir
adım atılmasını sağlıyan bir kenundur. Bu vo
buna benzer kanunla? vesilesiyle akla bir su
al geliyor: Acaba memleketimizde sosyal adab t ye'erince teessüs etmiş midir, etmemiş mi
dir? Etmemişse teessüs etmesi inin no yapma
lı?
Muhterem arkadaşlarım, denilebilir ki, iler
leme sonu olmıyan bir ve'iro olduğuna göre,
memleketimizin siyasi hayatının, ünidedilir vo
temenni olunur ki, yaz sene sonraki bir d'nomind3 do bu Meclis kürsüsünden sosyal ada
let tedbirlerini ilerletmek i 7in, daha ileriye,
daha mükemmele götir:mck bin temenniler,
teklifler vo tenkidler yapılsın. Biz memleketi
mizin iktisadi ve kültürel kalkınmacının bu
günkü şartları içinde dahi sosyal adalet konu
sunda bugün mevcııdoian tedbirlerin yeterli
olmadığına inanıyoruz. Bunların daha ileri gö
türülebileceğine, iktisadi kalkınmanın icapla
rım sarsmadan ileri götürülebileceğine ve götü
rülmesi gerektiğine kaanilz.
Yalnız, şu önemli noktayı bu vesile ile göz
onundan rrak tutamayız. Velev verimli bir ko
nuya aidolsun, huzurumuza bir kanım tasarısı
geliyor ve bu kanun tasarısı üz3rindo muhtolif muhalefet partileri, sosyal adalet bakımın
dan mutabakat beyan ediyorlar. Bu konunun
ehemmiyetini Yüce Meclise arz etmek isterim.
Bu husus şunu göstermektedir: Biz parti ola
rak, bugün halen tedbir olarak mevcut sosyal
adalet tedbirlerini yeterli bulmuyoruz. Ama
bir gerçeğin insafla vo iyi niyetle ve bankaları
da burada bu kanun vesilesiyle Hükümete te
şekkür ettiklerine göre, altını çizmeyi C\Q vazife
biliyoruz. Yeterli olmasa dahi Türkiye'do sor.yai
adalet tedbirleri adım adım ilerlemektedir.
Sosyal adalet tedbirlerinin ilerlediğini inkâr
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edemeyiz. Haklı ve insaflı olmak gerekirse, ye
terince hızla ilerlemediğini s'.'yliyebiliriz. Ama
derlemediğini scyliyomeyiz. Madem İd, ilerli
yor, neden yelerince ibrmesin? Sadece bu ka
nun tasarısı vesilesi ile olsun Hükümete te
şekkür edilmesi vakıası, bizo şunu gösteriyor
ki, Türkiye'de sınıf kavgası kışkırtmaları gerrpk temolebn mahrumdur. 1D30 dan hattâ Cum
huriyetin ilk virajından beri bu memlekette
ilmen veya şu veya bu siyasi tercih açısından
alınmış sosyal adalet tedbirleri o anın şartları
bakımından dahi kifayetsiz add3dilebils3 idi vo
addedilebilirce, bugün tarihî bir açıdan tetkik
edildiği zaman, yine rynı tarihî açıdan meselele
rimize bakınca Türkiye'de gerek işçi hakları
sahasında, gerek başka halılar sahasında Cum
huriyetin ilk yıllarından beri adım adım
10 ncu Asırdan kalmış bir köhne edebiyatın
tahriklerine başvurulmadan ilerlediğini görür'.'z.
Eh, Adalet Partisinin bu sahada gerçekleş
tirdiklerini yeterli bulmuyoruz. Ama, bir nokia üzerinde; eğer gelen bir tasarı müspettir,
diyebiliyor isek, hiç değilse insafla şunu kabul
edelim ki; elemek ki, Türk Milletinin değişik
siyasi partileri ve coşanlarının temsilcileri
sınıf kavgasını tahrik etmeden pekâlâ sosyal
adalet tedbirleri üzerinde mutabık kalabilmek
tedirler ve sosyal adaleti daha ileriye götüre
bilmekte muvaffak olabilmektedirler.
Ben biraz evvel burada bir parti grupu
adına yapılan teşekkürü, aslında sınıf kavgası
tahriklerinin temolsizliğinin de tescili addedi
yorum arkadaşlarım. IIürmctlerimlo.
BAŞKAN — Sayın Ncbioğlu.
T. i. P. GRUPU ADINA KEMAL NEBİ03LU (Tekirdağ) — Sayın milletvekilleri, bu
rada şu veya bu milletvekili arkadaşla pobmiğe
girmek için huzurunuza çıkmış, değilim. Ancak
bir konunun günyüzüns çıkması lâzımdır. Tür
lüye işçi Fanisinin sosyal adaletten no anladı
ğı, bugüne kadar yapmış olduğu liderlerinin
konuşmalarında, yo ekililerinin konuşmaların
da vo hiçbir partiye nasibolmamış programın
da açıklığa kavuşturulmuştur, ortaya kon
muştur. Biz, goomişto yapılması lâzımgelcn bir
unutulmuşluğmı üzerinde durarak burada poomiğe girmek d3 istemedik. 53G sayılı Kanun
pekâlâ kabul edildiği vakit bu mesele de çözü
| me vardırılabilir idi.
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Hükümet geçmişte yapılan vo bunda bâzı
larının da sorumluluğu bulunan bir hususta
telifi cihetine gidiyor ise vo muayyen yerler
de çalışmakta olan işçileri gerçekten hakları
bulunan bir Sosyal Sigortalar Kurumunun ça
tısı altına topluyor ise, buna bu zamanın ko
şullan içinde elbette tepkinir otmok gerekir vo
samimiyetle teşekkür ettik.
Sosyal adalet konusundaki mutabakata sıra
golinca; daha dan ne-ifade ettikleri b3İirli olan
kişilerin aradan zaman geçtikten sonra no şe
kilde bsyanlarda bulunduğunu biliyoruz, unut
madık, hafızalarımız tazedir. Mesele, bir zaman
süresi içlnds iyiye doğru, inkişafa doğru gide
bilmekti;, geriye gitmek değildir.
Sınıf kavgası kışkırtmaları konusuna ge
lince; gerek görmüyorum cevap vermeye. Biz
biraz evvelki ifademizb gerçekten ayrı ayrı
kalmış müesseselerin biraraya getirilmesinin
zaruretini duyan görüşe tefekkür ettik, harcketo teşekkür ettik ve bu teşekkürümibü tek
rarlıyoruz. Biz sosyal adalet kavramı üzsrindo tatbikatı üzerinde şu veya bu par:i ile aym görüşte değiliz. Bunu da bu^üns kadar
açıklığa kavuşturduk, açıklıkla ifade ettik.
MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — O par
tiler de skinle beraber.
KEMAL NEBİOĞLU (Devamla) — Teşek
kür ederim.
BAŞKAN — Müdahab etmeyin arkadaş
lar.
KEMAL NEBİOĞLU (Devamla) — Mesele,
günür. koşulları içinde iyi bir iş yapılmışsa veya
geçmişteki hataların tamiri cih3*ine gldilmişsc, ona karşı çıkıp da, gerçekte aynı görüşte
o!duğu haldo başka görüşteymiş nibi kendisi
ni göstermek ve bunu da muhalefet olarak ka
bul edip şu yüc3 kürsüde bizim de bu esvap
ları vermemize sebebolmaları, bir yönü ile
Yüc3 Meclisi uyarmamın için, kendi görüşle
rimizi ifade için memnuniyetimizi muclbolmuştur, teşekkür ederim.
BAŞKAN — Sayın Coşkun Kırca, Grup
adına.
G. P. GRUPU ADINA C03KUN KIRCA (is
tanbul) — Pek muhterem arkadaşlarım, bâzı
lar?. şöyle yapmış, basılanının falanca işte mesu
liyeti varmış, burada bir Sosyal Sigortalar Ka
nun:1. çıkmış... Bendeniz ne bakandım, ne de ko
misyon sözcüsü idim, Ama o kanun çıktığı za-
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mor. hiç çekinmeden ifade edebilirim ki, yine
sosyal adalet konusunda çok ileri adımla? atıl
makta idi. ve o kanuna beyaz oy vermekle ancak
şeref duyarım.
Şimdi ortaya vesika ile çıka? halkçı. Çıkar
sın, şöyleymiş, böyleymiş de değil, okursun; no
söylemişiz, no söylüyoruz, böyle meydana çıkar.
Yalnız benjm bildiğim bir şey var: Beyefendi
ler, buraya çıkacaksınız, sosyal adalet sahasın
da bir şey unutulmuş, dihcl.'yo? diyceektiniz,
iyi oluyor diyeceksiniz. Bakm:z bu görüşünüze
tamamen iştirak cdo?im. Bu progmatik bir gö
rüştür, ideolojik olmıyan tir görüştür. Sosyal
adalet sahasında adım. adım ile:le:ken geride
kaimmiş, eksik yapılmış neyler varsa bunların
adım. adım ortaya çıktıkça, tcrh's edildikçe düsel'ilmesini istiyor, görüştü?. Yahrs bu görüş
sizin partinizin pro-rranr. ile no ölçülc bağdaşır
bilmem beyefendiler; ar.ı a konuşmalarınızla, yazlarmızla, söylediklerinizlo h'.ç" i? surette bağ
daşmaz. Çünkü onu biz biliri: ve söylemeye de
nesi" imi s...
YÜNÜ? KOÇAK (Konya) — S 3nin birçok
bilmediğin meydana çıktı.
BAHKAN — Arkadaşlar, rica ederim müda
hale etmeyin.
COŞKUN KT.ECA (Devamla) — Haydi efendirı haydi, benim, neyi bildiğim, neyi bilmediğim
m.oydana çıkar, seninle burada boy ölçüşürüz, o
zaman cüeo kald-ğm:». anlarsın.
BAŞKAN — Lût "en arkadaşlar karşılıklı konuşmıyalım.
YUNUS KOÇAK (Konya) — Anayasa Mah
kemesi kararı var.
COŞKUN KIRCA (Devamla) — Anayasa
Mahkemesi kararı da ilmî şekilde eleştirilir.
Nas?1. ki, siz 141 - 142 noi maddelerin iptalini
istediniz, ondan sonra da tan*mamaya kadar
gittiniz, iptal etmeme kararını... (T. i. P. sıralarındar. gürültüler)
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz arkadaşlar,
rica ediyorum.
COŞKUN KIRCA (Devamla) — iler ney ilmî
şekilde eleştirilir. B'z Anayasa Mahlıomcsiro
sonsuz saygı duyuyoruz. Şu veya bu no"itada
ka^a** almış, ilmi mülalâası bir insaırn farklı
olabilir, hattâ Anayasa Mahkemesinin üyesininki de farkb. olabilir. O kadar olabilir ki, kanun
ona muhalefet rerhi yazmak hakkını tanımıştır,
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Sosyal ilimlerde hiçbir şey fizikî ilimler gibi lâyüsel değil beyefendiler, sizler de bu lâyüselliği vazetmiyorsunuz Türkiye'de. Her şey karşı
lıklı münakaşa ile, karşılıklı tenkidle ve eleştiri
ile olur. Ama biz istiyoruz ki, Anayasa Mahke
mesinin şu kararını siz beğenmediğiniz, bu ka
rarını da falancalar beğenmediği zaman, Anaya
sa Mahkemesinin karşısına çıkıp, meselâ Millî
Korunma Kanununun kiraların kontrolüne mütaallik hükmünü zannımca yanlış olarak iptal
ettiği, zaman, işte Anayasa Mahkemesi kompra
dor burjuvasının temsilcisi diye makale yazmak
ne kadar yanlışsa, Anayasa Mahkemesi şu veya
bu komisyonun kuruluşu bakımından doğru ol
madığına inandığım teknik mahiyette bir karar
aldığı vakit de bu Anayasa Mahkemesi düpedüz
birtakım aşırı cereyanların hâmisi mevkiine
geldi demek de o kadar hatalıdır. Bu saygı an
layışı içinde adam gibi, tahrik etmeden, seviye
içerisinde,küfretmeden eleştiri yapabiliyorsanız,
her hangi bir «izm» sıfatına iste ancak o zaman
lâyık olabilirsiniz. Ondan ötesi ancak küfürbazlıkta kalır. (A. P. sıralarından, «Bravo» ses
leri)
Şimdi onu bırakalım, siz kendiniz bir ideolo
jiden hareket ettiğiniz iddiasındasınız. Partini
zin programında sosyalist kelimesi dahi yok.
Gerçi partinizin programının sosyalist bir prog
ram olduğunu, daha doğrusu bir üyenizin bir
yazısında söylediği gibi, gerçekte sosyalist bir
program olmayıp, sosyalist bir siyaset, ama ger
çek sosyalizme, ondan ne anlıyorsanız ona var
manın bir aşamasıdır. Çünkü onu da bir genel
idare kurulu üyeniz makalede yazmıştı. Şimdi
gelip burada bir de programınızdan bahsediyor
sunuz. Eğer bu programınız sizin için hakikaten
samimiyetle takibettiğiniz prensiplerin muhte
vası ise, ne diye bir genel idare kurulu üyeniz,
Sayın Behice Boran çıkıyor da, bir dergide, bir
başka sosyalist cereyanla münakaşa halinde iken,
«Aslında işçi Partisinin programında teklif et
tiği politika tedbirleri sosyalist politikalar değil
dir, ama sosyalizm aşamasına varmak için geç
mesi zaruri olan tedbirlerdir diyor? Neymiş o
aşamanız, ne için onu programınızda açıklamı
yorsunuz? Samimî iseniz onu da söyleyin?
KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Sıkın
tı çekiyorsunuz.
BAŞKAN — Müdahale etmiyelim arkadaş
larım.
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COŞKUN KIRCA (Devamla) — Haydi ba
kalım.
Her vesileyle burada bütün bunları kafanıza
vuracağım. Nasıl ki, bunların da gerektiği zaman
eksik neleri kalmışsa, yanlış ne yapıyorlarsa her
birini onların da kafasına varacağız. Ama on
lara vurduğumuz kadar size de vuracağız. (A.P,
aralarından «Bravo» sesleri)
Şimdi burada diyeceksin ki, «Bu sosyal ada
let tedbirini getirdiği için Hükümete teşekkür
ediyorum». Güzel, herkes teşekkür ediyor. Doğ
rusu bu. Bunu söyliyeceksin, buradan parsa tophyacaksm, ondan sonra makaleye yazacaksın,
nilleti birbirine kışkırtacaksın, sınıf kavgası
"ahrik edeceksin. Efendi, kendi ismini taşıdığın
^ünıre, sınıf kavgasına lüzum görmez. Eğer sen
bir yerde çıkıp da, «Bu memlekette sosyal
adalet tedbirleri», velev bizim de inandığımız
gibi «yeteri kadar hızlı değil ama, adım adım
gidiyor, ilerliyor» dersen, burada tefekkür edip,
o zaman ne için senin sınıf kavgası teranele
rine Türk işçisi inansın? öylesine tenakuzlar
'cindesiniz ki, öylesine fikrî zavallılığın tam
ortasında bulunuyorsunuz ki, burada söyledi
ğiniz orada yazdığınızla birbirini tutmuyor ve
iutmamaya da mahkûmdur. Çünkü Türkiye'de
sosyal adalet tedbirlerini ilerletmenin aslında
bir tek yolu vardır. O da Atatürk'ün gösterdiği
yoldur. Atatürk sosyal adalet tedbirlerini al
lığı zaman Türkiye'de sisin tâbirinizle «prole
tarya» denilebilecek bir sınıf dahi yok idi. Ama
sanayileşme neticesinde işçi sımfınm doğaca
ğını, bir dahiyane sezişle gördüğü içindir ki,
-sizin gibi birtakım nereden, hangi zamanda,
hangi köhneliğin içinde kalmış doktrinlerin
bortlayıcıları çıksın da bu memleketi sınıf kav
gası ile birbirine düşürmesin diye, o zaman da
hi işçi sınıfı mevcııdolmadan, o işçi sınıfının
refahını ve adım adım bu milletin eşit
ferdi olarak, sosyal adalet içinde ilerlemesini
temin için bu memlekette ilk kanuni tedbirleri
almak çığrını o açtı. O devirden beri de açıkça
söylüyorum, her iktidar devrinde bu sosyal ada
let tedbirleri ileriye gitti, ileriye gidecektir.
Hızlı telâkki etmiyenler olacaktır bizim gibi,
kâfi telâkki edenler olacaktır daimi tenkid için
de, ama daima ileriye gidecektir ve ileriye gi
deceği içindir ki, Türk işçisi ihtilâl teraneleri
ne, sınıf kavgası teranelerine, bu teraneleri
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hortlatanlara, programında böyle deyip, genel
idare kurulu üyesinin yazısında, hiz başka bir
aşamayı düşünüyoruz, derken hangi aşama ol
duğunu zikretmiyenlerin yalancılığına aldanmıyacaktır. Bunu burada haykırmaya mecburuz
ve yüzünüze karşı da haykırmaya mecburuz.
Temenni ederiz ki, bu işleri bizim kadar başka
ları da yapsın. Yapmadığı zaman biz yapacağız
efendiler.. (A. P. sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Sayın Hasan Türkay.
KEMAL NEBİOĞLU
adına söz istiyorum.

(Tekirdağ) — Grup

BAŞKAN — Peki efendim.
HASAN TÜRKAY (Ankara) — Muhterem
arkadaşlarım; askerî işyerlerinde çalışan ve
Devlet Demiryolları ve limanlarında çalışan
işçilerin emekliliklerinin Sosyal Sigortalara dev
rine ait kanun 16 sene evvel çıkmasına rağmen
bugüne kadar bunun tatbiki mümkün olama
mış. Şimdi bizim Hükümetimiz 80 000 işçiyi
kapsıyan bu iki müesseseye bağlı olan işçileri
mizin her türlü sosyal haklarının ondan daha
kuvetli, daha güçlü olan, daha garantisi olan
Sosyal Sigortalar Kurumuna devrine ait ta
sarıyı getirmiş bulunuyor. Ben de Hükümetime
teşekkür ederim. Bu da gösteriyor ki, Adalet
Partisi Hükümeti sosyal adaleten yana, işçiden
yana, fakir fukaradan yanadır. Bu da gösteri
yor ki, Adalet Partisinin işçiden yana olmadığı
nı, sosyal adaletten yana olmadığını, fakir fuka
radan yana olmadığını iddia edenlerin iddiaları
nın mesnetsiz, yersi^ ve bir maksada matuf ol
duğunun bir ifadesidir. İçten olmasa da bu
tasarıya karşı, bugüne kadar bunu iddia eden
arkadaşlarımızın şu kürsüden teşekkür etme
lerinde de bir maksat ve bir sebep vardır. Çün
kü çok güvendikleri ve ismini taşıdıkları ve is
tismar ettikleri işçi arkadaşlarımızı bugüne ka
dar her türlü tahriklere rağmen, her türlü teş
viklere rağmen kendi maksat ve gayelerine doğ
ru sürükliyemediklerini gördüler ve şimdi şu
kürsüden politikalarını değiştirmek suretiyle
artık teşekkür etmeye başladılar. Bu teşekkü
re karşı ben de kendilerine teşekkür ediyorum.
Muhterem arkadaşlarım, 80 000 işçiyi kapsı
yan bu tasarıyı, bu arkadaşlarımız 15 - 16 sene
den beri bu Yüce Meclisten beklemektedir. Bu
arkadaşlarımızın temsilcileri ile gece gündüz be
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raberiz, hattâ şu anda bu tasarının müzakere
sinin yapılacağını haber alan teşekküllerin tem
silcileri bu müzakereleri takibetmektedirler. Bu
arkadaşlarımızın Sosyal Sigortalara bağlı olan
işçi arkadaşlarımıza nazaran birtakım kayıpları
vardır. Meseleâ, işçi meskenleri kredilerinden
bu arkadaşlarımız istifade edememektedirler.
Bu sandıkların mevzuatına göre ancak 10 000 15 000 lira kadar kredi verilirse de, paraları
olmadığı için mesken kredisini bu arkadaşla
rımız alamamaktadırlar. Halbuki bu tasarı ile
artık Sosyal Sigortalar Kurumundan diğer işçi
arkadaşlarımız gibi âzami 50 000 lira mesken
kredisinden istifade edeceklerdir.
Yine bu arkadaşlarımız öyle bir durumdadır
ki, emekli maaşlarını dahi almakta güçlük çek
mektedirler, hattâ yeni emekliye ayrılan işçi
arkadaşlarımız emekli maaşlarını zamanın
da alamamaktadırlar. Bu tasarı bundan
böyle emekli maaşlarının zamanında veril
mesini de sağlamış olacaktır. Bu itibarla
80 000 işçiyi kapsıyan bu hayırlı tasarının Yüce
Meclisimizden geç de olsa çıkması bir çok ar
kadaşlarımızı sevindirecektir. Tasarıya müsbet
oy verilmesini rica eder, yine bu tasa
rıyı şu Yüce Meclise getiren Hükümetimize te
şekkür etmeyi bir borç bilirim. Saygılarımla.
(Alkışlar).
BAŞKAN — Efendim; kifayet önergeleri
vardır, okutuyorum.
KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Aley
hinde söz istiyorum.
BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
Durum aydınlanmıştır, kifayeti arz ve tek
lif ederim.
İzmir Milletvekili
Mehmet Ali Aytaş
ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(İzmir) — Efendim; kanun münasebetiyle ko
nuşmada bulunan arkadaşlara bâzı noktalarda
arzı cevapta bulunmak istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun.
ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(İzmir) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; gerek şahısları, gerek grupları adına
konuşmalarda bulunan ve teşekkür edilen bir
kanun münasebetiyle huzurunuza gelip zamanı-
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ZL almak istemezdim. Ancak konuşmada bulu
nan arkaadşlarımız, sosyal adaletin gerçekleşti
rilmesi hususunda Hükümetin almış olduğu ted
birlerin yeteri derecede kifayetli olmadığı husu
sunda beyanda bulunmuş olmaları itibariyle Hü
kümet olarak bu görüşe iştirak etmediğimizi ve
sosyal adaletin gerçekleşmesi hususunda alman
tedbirlerin neler olabildiği hususunda kısa bir
maruzatta bulunacağım.
Bu kanun münasebetiyle vâki ideoloji müna
sebetlerinin ve mücadelelerinin içerisine girmiyeceğim. Vakıa odur ki, Türkiye'nin kalkın
ması, sosyal adaletin ve sosyal güvenliğin ger
çekleşmesi kuvvet kaynağı olarak ideolojilere
istinadeîmez. Bugün artık ikinci Dünya Harbi
sonrası 20 nci yüzyılın batılı Devlet adamları,
insanların, bir insanca hayat seviyesinde yaşa
masında gerçek görüş tarzının doktrinler ve
ideolojiler olmadığını, sadece aksiyonlarla me
selelerin istenilen noktaya getirileceğini kabul
etmişlerdir. Biz de Hükümet olarak bu kanunu
hazırlarken kuvvet kaynağımız ideolojiler ol
mamıştır. Sadece ve sadece «Ne yapabiliriz?»
düşüncesi içinde hareket etmişizdir ve bu gerskçenin içerisinde de huzurunuza bu kanunu
getirmişizdir.
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talar Kurumuna bağlanmasını öngörmüştür.
Çünkü 15 yıllık plân perspektifi içerisinde Türkiyede tüm çalışanların sigortalanması öngö
rülmüş ve yine bu sigortalanma keyfiyetiyle de
bu vazife Sosyal Sigortalar Kurumuna verilmiş
tir. Bu itibarla 506 sayılı Kanım burada müza
kere edilirken, bu yük Sosyal Sigortalar Kuru
muna verilmiş ve bir vahdet anlayışı esprisi
içerisinde özel bankalara aidolan sandıkların
bu anlayışın dışında tutulmaması icabederdi.
Böylece 1968 icra programında özel bankalara
aidolan yardım sandıklarının da Sosyal Sigor
talar Kurumuna bağlanması öngörülmüştür.
Bunu ikinci bir adım takibedecektir. O
adım: Küçük esnafın, imalâtçının, el sanatkârı
nın peşinen kendi iç bünyesinde bir yardımlaş
ma sandığına sahibolması keyfiyetidir.
Geçimlerini bordrolarının dışında, el emeği
ne, sanatına, hünerine ve ilmine istinadettirmiş
olan bu insanların sosyal güvenliklerinin sağ
lanması hususunda böylece üçüncü adım atıla
caktır.
Bu itibarla Sayın Coşkun Kırca Bey karde
şimin; kendisini bilhassa bu konularda çok
dinlemiş ve birçok komisyonlarda beraber çalışmışızdır; bu konudaki bilgisine hürmet ederim.
Yeteri derecede hızlı bulmadıkları bu tempo
nun, zannediyorum ki, geçmiş yıllar içerisinde
mukayesesi yapılırsa hiçte ağır aksak bir tem
po olmadığı, gayet ciddî ve rayına oturmuş bir
çalışma sisteminin içerisinde gittiği görülecek
tir. Hürmetlerimle ars ederim.

Bu kanunun çalışmaları 1950 de başlar. O
gün bugün bu kanun bir protokolden öteye git
memiştir. Gerçekte cesur bir adım. Çünkü dev
ralman sandıkların malî portesi nedir bilinme
mektedir. Aktüer hesaplar esasında Sosyal Si
gortalar (Kurumuna büyük bir malî yük tahmil
etmektedir. Ama Hükümet olarak insan sevgisi
nin hâkim olması düşüncesi, insan şerefinin hâ
kim kılınması düşüncesi, sosyal adaletin içeri
sinde sosyal güvenliğin hâkim kılınması esprisi
bize bu kanunu hazırlama ve muhterem huzuru
nuza getirme kuvevtini vermiştir. Bu kanu
nu diğer adımlar takibedecektir.

BAŞKAN — Sayın Nebioğlu, buyurunuz.
Sayın Nebioğlu, siz kifayet aleyhinde söz
istemiştiniz. Sayın Bakan, bu arada konuşmak
isteyince, Bakandan sonra son sös milletvekili
nin olduğu için, size milletvekili sıfatiyle son
sözü veriyorum.

506 sayılı Kanun çıkarken maalesef zaıfla
malûl olan bir maddesi var. Bu, geçici 20 nci
maddedir. Bu geçici 20 nci madde bankalara
ve bâzı kuruluşlara kendi yardımlaşma sandık
larını devam ettirme keyfiyetini tanımıştır.
Esasmda o madde bir anlamda tâvizdir. 'Bu
anlayış içindedir ki, 1968 yılı icra programı,
Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı sandıkların
dışında bulunan ve bu kanunun dışında kalan
bankalara aidolan sandıkların da Sosyal Sigor

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Çok te
şekkür ederim, Başkan.
Değerli arkadaşlarım, çoğu kişiler geçmişte
samimiyetten bahsetmişlerdir. Bu konuda hü
küm verenler lâfa bakmazlar, eyleme bakarlar,
geçmişteki tutum ve davranışına bakarlar. Bir
insanın gelecekteki durumunu tesbit edebilmek,
bir görüşün gelecekteki durumunu tesbit ede
bilmek için, geçmişin durumuna bakmak ve bu
nu iyi bilebilmek gerekir.
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İHSAI7 ATAÖV (Antalya) — Sataşma üze
rinde mi, esas hakkında mı konuşuyor, öğrene
lim Sayın Başkan.
KEMAL NEBİOĞLU (Devamla) — Sayın
Ataöv, biraz evvel Sayın Kırca konuşurken
aynı itirazları yapmamıştınız.
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, rica ederim
lütfen karşılıklı konuşmıyalım. Sayın Nebioğlu, Sayın Ataöv lütfen..
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sadet dışında
konuşuyor.
BAŞKAN — Sadet dışına fazla çıkarsa ikaz
etmek vazifemiz, efendim.
Size de rica edeceğim, Sayın Nebioğlu, ko
nuşmanızı kanun tasarısı üzerine inhisar ettiri
niz, karşılıklı çekişmekte hiçbir fayda yok.
KEMAL NEBİOĞLU (Devamla) — Biz de
karşılıklı çekişmenin Türk toplumuna birşey
getirmiyeceği kanaatindeyiz, fakat bu polemiği
biz açmadık.
ALÎ RIZA ÇETİNER (Ankara) — Allah Al
lah, görenler söylesin...
KEMAL NEBİOĞLU (Devamla) — Allah
görüyor kimin açtığını..
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmıyalım arka
daşlar, rica ederim müdahale etmeyiniz.
KEMAL NEBİOĞLU (Devamla) — Kanun
tasarısı üzerinde görüşlerimizi ifade ederken,
biz, bu kanun tasarısı sosyal âdeleti getirecek
tir, demedik. Neyin telâfi edildiğini alıklıkla
ifade ettik. Fakat lâflar üzerinde dertlerini an
latmak için çıkıp şu kürsüden başkalarına sa
taşma yapan kişiler pekâlâ böylesine bir istis
mara da giderler ve filânca grupun bugüne ka
dar söyledikleri şöyle idi, halbuki şimdi çıktılar
bu kanunun sosyal adaleti getireceğini ifade
ederek teşekkür ettiler gibi söylenmemiş bir be
yanı dahi, söylenmemiş hususları dahi söylenmiş
gibi gösterebilirler. Bunda dahi samimiyet öl
çüsünü Yüce Heyete bırakıyoruz. Ne ister? Po
lemik yapıp T. i. P. Grupuna çatıp Türk ka
mu oyunu kendi partisi açısından etkilemek is
ter. Bütün bu oyunlar boşa çıkacak, gelecekte
ki seçimde bütün bu oyunlar boşa çıkacak.
Olaylar onların kafasına vuracak ve umdukları
sonucu alamadıkları vakit gerçekten avuçlarını
yaladıklarını anlıyacaklar.
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başka
nım, burası seçim meydanı mı? Seçim nutku atı
yor. Burada biz seçim nutku mu dinliyeceğiz?
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KEMAL NEBİOĞLU (Devamla) — Seçim
nutku değil. Grupumuza biraz evvel sataşılır
ken...
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bu sözlerini
zin kanunla ilgisi yok, seçim nutku atıyorsu
nuz. (Gürültüler).
BAŞKAN — Arkadaşlar lütfen müdahale
etmeyiniz.
KEMAL NEBİOĞLU (Devamla) — Grupu
muza biraz evvel sataşılırken Sayın Ataöv bu
ciddiyeti, bu samimî çıkışları neden göstermedi
niz?
Smıf tahakkümünden, sınıf mücadelesinden,
smıf kavgasından bahsettiler. Kendilerini Ana
yasa konusunda yetkili olduğunu ifade ederler,
ama Anayasanın 12 nci maddesinden haberleri
yoktur. Anayasanın sendikalara tanımış oldu
ğu özgürlükten de haberleri yok ki, demokra
tik mânada sendikal mücadelenin mevzuubahsolduğunu unutuyorlar.
Biraz evvel, bir başka kanun tasarısını ka
bul ettik. Bu kabul ettiğimiz kanun tasarısı,
Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının iyonizasyon
radyasyonlarından işçilerin korunmasına dair
olan kanun tasarısı idi. Bu konuda, çıktık tru
pumuzun görüşlerini, bugün işçilere uygulan
makta olan işçi sağlığı açısından meseleyi eleştir
mek suretiyle ifade ettik, tenkiıdde 1 ulunduk,
Memleketimizdeki çalışmakta olan isçi kar-^este
rimizin ilkel çalışma şartları içinde bulunduğunu
ifade ettik. Ama, öte yanda bir başka kanun
tasarısı karşımıza geldi. Geçmişteki lrl.r hata
nın telâfisi ve bir arkadaşın ifadesiyle, 70 - 80
Mn isçiyi daha iyi koşullara kavuşturacak bir
kanuna ithalleri bahis mevzuu olunca, elbette
ki, bu konuyla ilgili görüşlerimizi ifale ettik
ve teşekkür ettik.
Fikrî zavallılık, gerçekte 506 sayılı Kanım
kabul edilirken milletvekili olduğu halde ve
partisi de o zaman iîctidorda olduğu haMo, ge
rekli müdahaleyi yapmayıp, o günkü durumun
karşısına çıkıvermektedir.
İBRAHİM BOZ (Nevşehir) — Olmadı, ol
madı.
KEMAL NEBİOĞLU (Devamla) — Bir şey
sağlamaz beyefendiler bu müdahaleleriniz.
İBRAHİM BOZ (Nevşehir) — Arkarsmı getiremedin.
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BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz, arkadaş
lar.
KEMAL NEBİOĞLU (Devamla) — Müm
kündür, sizin kadar yüksek tahsilimiz bulun
maz, arkasını getirenleyiz; fakat sizin bu mü
dahaleleriniz Türk toplumuna hiçbir şey getir
nıez, eğer getiriyorsa lütfen devam edin.
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Şimdiye ka
dar konuştuklarınızda esas hakkında hiçbir
şey yok.
BAŞKAN — Arkadaşlar, rica ediyorum,
Sayın Ataöv müdahale etmeyin, arkadaşımız
konuşmasını bitirsin.
KEMAL NEBİOĞLU (Devamla) — T. t . P.
nin samimî olup olmadığını, karşımızda bulu
nan A. P. nin sayın sözcüleri T. i. P. aynı şey
leri söylüyor diye her zaman ifarîo etmişlerdir
Biz dün söylediğimizi bugün inkâr eden insan
lar değiliz. Dün böyle söyledik, bugün yine
aynı şeyleri söylüyoruz.
ALİ RIZA OETİNER (Ankara) — Aldığı
nız vazifeyi yapıyorsunuz.
BAŞKAN — Eica ederim müdahale etmeyin
arka r ' ^ slar
KEMAL NEBİOĞLU (Devamla) — Bir ba"ka üye, istismar ettikleri işçilerin hayat şart
larında iyiye gidişi kavrıyacak olan, sosyal cayy
nelerini daha garanti altına alacak olan bu ka
nım tasarısı ila ilgili yaptığı konuşmada gnıpumuza çattı. Bu beyanda bulunan arkadaşım
geçmişteki isçilerden görmüş olduğu muamele
lerin Yüce Meclis tarafından bilinmediğini Hlmek'edir. Gitsin bakalım, biraz evvel söyledi
ği, savunduğu ieç"!îer?n huturuna, ne söylüyorlar? iş Kanununun isçinin aleyhine çıkmasında
dahli olan kişi için her halde övünülecek bir
durum değil bu husus. Biz gerektiği için, ger
çekten hakla olduğu için işçilerin ve Türk hal
kının daha iyi bir yaşama şartına kavuşma^
yolunda Anayasanın 2 nci maddesi hükmünü'1
gerçekten uygulanması için demokratik sava
şını yapıyoruz ve bu mücadelede tarih önünd^
apaçık almla çıkmak imkânını da bulacağız,
Teşekkür ederim,
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Sayın Ba
kan, sayın arkadaşımız biraz evvel, Anayasanın
cahili olmakla, samimiyetsizlikle ve fikir zaval
lılığı ile bendenizi itham etmiştir, sataşma var
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dır, söz istiyorum. (A. P. sıralarından «doğ
ru, doğru» sesleri)
BAŞKAN — Efendim, biz sataşma olmadığı
kanaatindeyiz, ama direniyorsanız oylarla hal
ledeceğiz.
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Direniyo
rum, efendim.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Sayın
Coşkun Kırca, sataşma olduğu iddiasiyle söz
istemektedir, oylarınıza müracaat etmeye mec
burum. Sataşma olduğunu kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsınlar... Kabul etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Buyurun Sayın Kırca.
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Muhterem
"rkadaşlanm, biraz evvel burada konuşan
•".^yın milletvekili, bendenizi Anayasayı bilme
mekle suçlarken dediler ki, Türkiye'de sendi
kalar vardır, binaenaleyh sendikaların yaptığı
Mr mücadele vardır, Anayasanın 12 nci mad
desi de vardır, sınıf mücadelesi nasıl olmas, bu
nu nasıl olur da bu adam bilmez.
Muhterem arkadaşlarım...
KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — öğrene
ceksin...
COŞKUN KIRCA (Devamla) — Senden
\ğrenmiyeceğim; çünkü..
BAŞKAN — Müdahale etmeyin de arka
daşlar, karşılıklı konuşarak vakit öldürmiyelim.
COŞKUN KIRCA (Devamla) — Çünkü, baş
kalarının yaptıkları hizmetleri, bugün karşıla
rında da olsam, inkâr etmek adetinde değilim.
Başkalarının içinde de vicdanın asgarisi mevcudolduğu vakit umarım ki, tasdik ederler. Si
zin bahsettiğiniz Sendikalar Kanununun her
virgülünde benim emeğim vardır. Anladın mı?..
Sözcüsü sıfatiyle.. İşte burada Sayın Erdem otu
ruyor, aynı komisyonda çalıştık. İşte burada es
ki arkadaşım Bakşık oturuyor, işhâdediyor.
Senden öğrenecek değilim ne sendikayı, ne sen
dikacılığı.
Anayasanın maddelerine gelince; Anayasa
mızın 12 nci maddesi, «Hiçbir kişiye, aileye,
zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.» diyor.
Anayasamız hukukî bir realite olmaktan evvel
sosyolojik bir realiteyi, sınıf realitesini kabul
ediyor. Bunun aksini zannediyorum ki, ne ben
söyledim, ne partimin mensubu hiç kimse söy-
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lemedi, ne de az çok sosyal ilimlerle şöyle te
şehhüt miktarında meşgul olmuş bir kimse bu
nu söylemez. Mesele bu değil, mesele bu değil;
mesele sınıfların menfaatlerinin korunması için
sendikalar şeklinde teşkilâtlanmaları, hattâ par
tiler şeklinde teşkilâtlanmaları, da değil. Sizin
asıl bilmeniz iktiza eder ki, bu memlekette 1945 e
kadar sınıf esası üzerinde parti kurmak yasak
iken 1945 te daha Cemiyetler Kanununda yapı
lan tadilâtla sınıf esasına göre parti kurmak
kabul edilmiştir. Siyasi Partiler Kanunumuz da
bunu kabul eder. Kabul etmediği şey nedir Si
yasi Partiler Kanununun ve bu Anayasanın?
sınıf realitesinin tanınmasından başlayıp Türk
Milletinin bütünlüğünü bozacak tarzda smıflarrı menfaatlerini korumak için çalışmanın, hat
tı". mücadele etmenin üstünde, Türk Milletinin
bütünlüğünü ve birliğini bozacak tarzda sınıf
kavgası tahrik etmektir; Anayasamızın kabul
etmediği şey budur.
Hiç hatırlamak istemediğiniz bu Anayasa
nın bir hükmünü de ben size okuyayım, başlan
gıç kısmı üstelik! «Bütün fertlerini kaderde,
kıvançta ve tasada ortak, bölünmez bir bütün
halinde millî şuur ve ülküler etrafında toplıyan..» diyor bu Anayasa. Bu ne demek? Çağ
daş bir demokraside sosyolojik bir realite olan
sınıfı inkâr etmemek demokratik bir rejimin ya
şaması için zaruri. Partileriyle, yalnız partileriy
le değil, çeşitli hukukî taazzuv şekilleri içinde
ortaya çıkan baskı gruplariyle. Demokrasinin,
ister parlönıanter olsun, ister prezidensiyel olsun
esası çokluktur, plüralizmdir. Bu plüralizmi bu
Anayasa elbette ki, tanıyor. Çünkü bu Anaya
sa demokratik bir Anayasadır. Ama bu çoklu
ğun, bu plüralizmin, bu değişik unsurların siya
si iktidar için ve nihayet şu veya bu sahada
kendi çıkarlarını korumak, kendi inançlarını
yerine getirmek için birbirleriyle girişecekleri
rekabetin bu milletin bütünlüğünü bozmamasını
da emrediyor.
Millet hüküm verecekmiş... Aklı, izanı olan
insanlar, burada bir yandan, «Hükümete te
şekkür etmişiz, samimiyetsiz ifadede bulundu»
derken bana, üç beş dakika sonra bu sözlerini
unutup biraz evvel bu kanun tasarısı vesilesiyle
teşekkür ettiğini tekrarlıyan arkadaşımızın ar
kadaşlarının nasıl sınıf kini kustuklarını, hattâ
ve hattâ gu Anayasa, toplumun perçini olarak
millî inancı, millî dayanışma duygularını her
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Mirlü çıkarın ve inancın üstünde tuttuğu halde
bedbaht bir şairin bir yabancı memlekete kaçı
cını dahi, «O yabancı memlekete kaçış her ya
bancı memlekete kaçış değildi, o vatana ihanet
etmemiştir, çünkü proleteryanm ihtilâl yaparak
iktidarı ele aldığı yere kaçan insan Türkiye'de
vatan haini olamaz.» diyebilecek kadar, bugün
hiç değilse Batıda hattâ başka memleketlerde
bile, doktrinde olsa bile realitede iflâs etmiş pro
leteryanm beynelmilel dayanışmasının millî da
yanışmadan üstün tutulabileceği - hattâ eşit tu
tulabileceği diyelim - nazariyesine yazılarında
yer verebiliyor. Bunların işte bu Anayasa içeri
sinde yeri yoktur. Çünkü bu Anayasa elbetteki
zümreler, sınıflar olarak çokluğu kabul eder;
elbetteki siyasi partiler,, baskı grupları - ister
değişik sınıfları içlerine alsınlar, ister belirli
sınıflan temsil etsinler - elbetteki şu Anayasa
nın sınırları içerisinde, şu veya bu ölçüde reka
bet içinde olacaklardır. Bu olmazsa demokra
si olmaz. Ama bir şey olmazsa da toplum ol
maz, millet olmaz. Bu çokluğun gerektirdiği
rekabeti eğer o çokluğun aynı zamanda teşkil
ettiği bütünlüğü parçalamak,, paralamak, orta
dan kaldırmak istenirse, o zaman elbetteki o
millet, o bütünlük kendisini koruyacaktır. İş
te Anayasanın gerçek yorumu budur. Bu Ana
yasa bir bütündür. Bu Anayasanın şu tarafını
ele alıp işine gelen tarzda tefsir edenlere bura
dan konuştukları zaman biz çok çıkmışızdır.
Yarın da aynı şekilde aynı tarzda çıkmaya ama
deyiz. Ama başkaları çıktığı zaman da, nasıl
ki buradan geldiği zaman o sesler onların kar
şısına çıkmışsak ve çakacaksak, buradan geldi
ği zaman da çıkmayı vazife biliriz. Bu Anaya
sanın içerisinde demokratik mücadele, sınıf
larının çıkarlarının korunması sınıf kavgası
şeklinde olamaz, milletin bütünlüğünü bölecek
tarzda olamaz. İşte anlatmaya çalıştığımız şey
budur. Evvelâ sizin zannederim iyi niyetle bu
nu öğrenmeye gayret etmeniz lâzım.
Zannediyorum bu konuşmamdan sonra muh
terem arkadaşlarım, fikri zavallılık konusun
da şu kürsünün dibinde kalmış ithamlara ce
vap vermeye lüzum kalmada.
Teşekkür ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlar, kifayet
önergesi vardır. Biraz evvel okutmuştum. Tek
rar okutuyorum.
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(izmir Milletvekili Mehmet Ali Aytaş'ın ki
fayet önergesi tekrar okundu),
BAŞKAN — Kifayeti oylarınıza sunuyo
rum; kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
Arkadaşlar şimdi tümü üzerindeki müza
kereleri bitirmiş bulunuyoruz, maddelere geçil
mesi hususunu oylarınıza arz ediyorum; ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.
İvedilik teklifi var,, öncelikle birlikte aynı
önergede okundu. Şimdi bunu oylarınızla hal
ledeceğiz. ivediliği kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir.
1 nci maddeyi okutuyorum.
Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme Genel
Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandığı ile Askerî
Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığının
Sosyal Sigortalar Kurumuna devri hakkında
Kanun
Madde 1. — 2454 sayılı Kanunla kurulu
(Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Ge
nel Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandığı) ile 3575
saydı Kanunla kurulu (Askerî Fabrikalar Te
kaüt ve Muavenet Sandığı) bu kanun hüküm
leri dairesinde Sosyal Sigortalar Kurumuna
devredilmiştii'.
Bu kanunda geçen (Kurum) deyimi (Sosyol Sigortalar Kurumu), (Demiryolları Emekli
Sandığı) deyimi (Devlet Demiryolları ve Li
manlan İşletme Genel Müdürlüğü isçileri
Emekli Sandığı),, (Askerî Fabrikalar Tekaüt
Sandığı) deyimi (Askerî Fabrikalar Tekaüt ve
Muavenet. Sandığı),, (Sandık üyesi) deyimi de
sözü geçen (Demiryollan Emekli Sandığı) ile
(Askerî Fabrikalar Tekaüt Sandığı) na aidat
ödemiş olanlar anlamına gelir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?..
Yok. Maddeyi oylannıza sunuyorum; kabul
edenler.,. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 2. — Demiryollan Emekli veya As
kerî Fabrikalar Tekaüt sandıklarına aidat öde
miş olan sandık üyelerinin ilgili Demiryollan
Emekli ve Askerî Fabrikalar Tekaüt Sandığı
kanunlanna göre geçen fiilî hizmetleri, Kurum
ca uygulanan Sosyal Sigortalara tabi olarak
geçmiş sayılır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyenler?.
Yok. Maddeyi oylannıza sunuyorum; kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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Madde 3 . - 2 nci maddede belirtilen san
lık üyeleri hakkında Sosyal Sigortalar Kanunu
hükümleri uygulanır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?..
Yok. Maddeyi oylannıza sunuyorum; kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 4. — Bu kanunun uygulanmasında,
ay üzerinden hesaplanan hizmet sürelerinin gü19 çevrilmesinde her ay otuz gün, prim ödeme
vvuı sayılannın aya çevrilmesinde her otuz gün
Mr ay sayılır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyenler?.
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum; kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 5. — Mâîûllük, yaşlılık ve ölüm si^ortalanndan kendilerine veya hak sahibi kim
selerine toptan ödeme yapılması gereken san
dık üyelerinin ilgili Demiryollan Emekli ve As
kerî Fabrikalar Tekaüt Sandığına ödemiş buVmdukları aidat ile bunlann karşılıklan, mâVâllül:, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi olarak
^abul edilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?..
Yok. Maddeyi oylannıza sunuyorum; kabul
odenlev... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 6. — Bu kanunda Demiryollan
Emekli ve Askerî Fabrikalar Tekaüt sandıklan
^anunlanndaki esaslar dairesinde işlem yapıla
cağı belirtilen hallerde, Demiryollan Emekli ve
4skerî Fabrikalar Tekaüt sandıklan ile ilgili
kanunların bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihteki hükümleri uygulanıl*.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyenler?.
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum; kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 7. — Bu kanunun yürürlv Je giriiği tarihten önce ilgili Demiryollan Emekli ve
Askerî Fabrikalar Tekaüt Sandığı kanunlanna
göçe.-tasfiye edilmiş bulunan hizmetler ve hak
lar, bu kanunun uygulanmasında nazara alın
maz,
Şu kadar ki, Demiryollan Emekli ve Askerî
Fabrikalar Tekaüt sandıklarına ödedikleri aida
tı, hizmet sürelerinin yetershüiği sebebiyle ilgili
sandıktan geri alamamış olan veya aidatını ge
ri alabilme süresi dolmuş bulunan sandık üyele
rinin bu hizmetleri hakkında 2 nci madde hük
mü uygulanır.
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Geçici 4 ncü ve 5 nci maddeler hükümleri de
saklıdır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?..
Yok. Maddeyi oylarımıza sunuyorum; kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 8. — Eski hizmetleri için Demiryol
ları Emekli ve Askerî Fabrikalar Tekaüt San
dıklarına borçlanmış olan sandık üyelerinin
borç bakiyeleri,, ilgili sandık kanunlarındaki
borçlanma esasları dairesıinde Kurumca tahsil
edilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyenler?.
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum; kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 9. — Mesken yaptırmaları için, De
miryolları Emekli ve Askerî Fabrikalar Tekaüt
Sandıklan tarafından 5954, 6096, 6173,, 6302 ve
6778 sayılı kanunlar ile 3 . 11 . 1960 tarihli 121
sayılı 15 . 12 . 1960 tarihli 166 sayılı, 8.5.1962
tarihli 48 sayılı ve 4 . 8 . 1966 tarihli 782 sayılı
kanunlara göre sandık üyelerine verilmiş bulu
nan borç paralar, ikraz şartları dairesinde Ku
rumca tahsil olunur.
Bu ikrazat dolayısiyle sandık üyeleriyle De
miryolları Emekli ve Askerî Fabrikalar Tekaüt
Sandıkları arasında akdedilmiş olan sözleşmeler
ile borçluların gayrimenkullerine Demiryolları
En'ekli ve Askerî Fabrikalar Tekaüt Sandıkları
namına konulmuş bulunan ipotekler, her hangi
lir muamele ve merasime hacet kalmakaıznıı Ku
rum adına vo lehine devam eder.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?..
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum; kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 10. — Demiryolları Emekli ve As
kerî Fabrikalar Tekaüt sandıklarının devir ta
rihi itibariyle hazırlanacak birer bilanço ile tesbit edilen bütün varlıkları, alacakları ile borç
ve taahhütleri her türlü hukukî neticeleriyle
Kuruma intikal eder.
Bilançolarda, esham ve tahvilât devir tari
hindeki borsa değerleriyle, menkul ve gayri
menkul mallar ise rayiç değerleri ile gösterilir.
Devir ve intikal dolayısiyle yapılacak işlem
ler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyenler?.
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum; kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 11. — 10 ncu maddeye göre hazır
lanacak bilançoya eklenecek cetveller şunlaırdır-
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a) 2 ve 7 nci maddeler ile geçici 1, 4 ve
5 nci maddeler kapsamına giren sandık üyeleri
nin kimliklerini, bunların devir tarihine kadar
olan emekliye tabi hizmet sürelerini, sandıkta
birikmiş bulunan aidat ve karşılıklarını göste
rir cetveller.
b) Geçici 2 ncıi. madde kapsamına giren ve
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte aylık al
makta olan sandık üyeleriyle hak sahibi kimse
lerinin kimlikleri ile aylık tutarlarını gösterir
cetveller.
c) Kurumca gerekli görülecek envanter ve
müfredat cetvelleri.
Devir işlemleri, bu kanunun yürürlüğe gire
ceği tarihten itibaren en geç 6 nci ayın sonuna
kadar tamamlanır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?..
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum; kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Pabul edilmiştir.
Madde 12. — Millî Savunma, Çalışma Ulaş
tırma, Maliye ve Sanayi bakanlıklarınca seçi^cek aktüer ve uzmanlardan kurulu bir heyet
tarafından, devir tarihi itibariyle ve sandıkla
rın her biri için ayrı ayrı olmak üzere, aşağıda
yazılı teknik karşılıklar hesap ve tesbit olu
nur.
a) Matematik karşılık.
b) Müktesep haklar karşılığı.
c) Birikmiş aidatlar karşılığı.
Matematik karşılık, devir tarihinden önce
sandıklarca bağlanmış veya bağlanmasına hak
kazanılmış olan malûllük, emeklilik ve dul ve
yetim aylıklarından devir tarihinden sonra ya
pılacak ödemelerin peşin değerleridir.
Müktesep haklar karşılığı,, geçici 1 nci mad-!e kapsamına giren sandık üyelerine malûllük,,
yaşlılık ve ölüm sigortalarından ileri yapıla
cak yardımların peşin değeri ile, bu üyeler için
ileride ödenecek malûllük, yaşlılık ve ölüm si
gortaları primlerinin peşin değerleri arasındaki
farktır.
Birikmiş aidatlar karşılığı, geçici 1 nci mad
de dışında kalan üyeler için, devir tarihine ka
dar sandıklara ödenmiş aidat ve karşılıkların
kanuni faizleri ile birlikte baliğidir.
Sandıkların devir tarihindeki varlıkları bu
karşılıklara yetmediği takdirde aradaki fark
devir tarihinden itibaren % 5 faiz yürütmek ve
15 yılda eşit taksitler halinde Sosyal Sigortalar
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Kurumuna ödenmek üzere, Genel Büttçeden ay
rılacak ödeneklerle karşılanır.
Ayrılan ödeneğin Sosyal Sigortalar Kuru
muna tediyesiııdeki gecikme kurumca bu ka
nuna göre yapılması gereken ödemeleri durdudmaz.
BAŞKAN — Efendim, 12 nei madde üzerin
de bir değiştirme önergesi veren bir arkada
şımız var. Şimdi, şifahi olarak izah edecekler.
Sonra önergeyi okutacağım. Buyurun Sayın
Adnan Şenyurt.
ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — Sayın
Başkanım, ben arz etmiştim, lüzumu halinde şi
fahen maruzatımı arz etmeye çalışacağım.
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?
ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALİL
BAŞOL (Tekirdağ) — Mahiyetini bilmiyoruz
ki.
ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — Efendim
okunmadığı için arz edeyim, hülâsa olarak.
Bendeniz müsavi taksitlerle ve 15 sene müddet
içerisinde Genel Bütçeden Sosyal Sigortalar
Kurumuna ayrıca paranın, müsavi taksitlerle
15 sene içerisinde değil, on sene içerisinde öden
mesini derpiş eden bir takrir sunmuş bulun
maktayım. Diğer hakların daha müspet bir şe
kilde yerine getirilmesini temin bakımından
kabulünü istirham ederim.
BAŞKAN — Bu husustaki takriri okutuyo
rum.
Sayın Başkanlığa
Şifahen arz edeceğim sebeplerden dolayı
kanun tasarısında sandıklara lüzumu halinde
genel bütçeden aradaki farkı kapatmak bakı
mından ayrılacak ödeneklerin on yılda ve eşit
taksitler halinde karşılanır şeklinde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim.
Erzurum Milletvekili
Adnan Şenyurt
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu aca
ba efendim.
ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALİL
BAŞOL (Tekirdağ) — Katılmıyoruz Sayın
Başkan.
BAŞKAN — önergeyi oylayacağız arkadaş
lar. Şimdi komisyon arkadaşımızın bu önerge
sine katılmadığını beyan ettiler, önergeyi kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir.
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Şimdi, 12 nci maddeyi deminki okuduğum
şekilde oyunuza sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 13. — Demiryolları Emeldi vo Askeıî
Fabrikalar Tekaüt Sandıklarının daimî kad
rolarında çahşanlardan Kurumda bir vazifeye
geomek istiyenler, almakta oldukları aylık üc
retlerle Kuram kadrolarına naklen tâyin edi
lirler.
BAŞKAN — Sez istiyen?.. Yok. Oylarınıza
müracaat ediyoruz. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 14. — 5954, 6096, 6173, 6302 ve
6778 sayılı kanunlair ile 3 . 11T 1960 tarihli 121
sayılı, 15 . 12 . 1960 tarihli 166 sayılı, 8.5.1962
tarhili 48 sayılı ve 4 . 8 . 1966 tarihli 782 sayılı
kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır.
BAŞKAN — Söz istiyen?.. Yok. Oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Geçici madde 1. — Bu kanunun yürürlüğe
girdiği tarihte Demiryolları Emekli ve Aske
rî Fabrikalar Tekaüt Sandıklarına tabi olarak
çalışmakta olanlardan, Demiryolln Emekli
Sandığı kanunlarına tabi fiilî hizmet süreleri 5
yılı doldurmuş bulunanların T. C. Devlet Demir
yolları İşletmesine ait iş yerlerinde, Askerî Fab
rikalar Tekaüt Sandığı kanunlarına tabi fiilî
hizmet süreleri 5 yılı doldurmuş bulunanların
da Millî Savunma Bakanlığına veya Makina ve
Kimya Endüstrisi Kurumuna ait iş yerlerinde
devamlı olarak çalışmak suretiyle, Sosyal Si
gortalar Kanununa tabi olarak geçecek hizmet
süreleri, yazılı istekleri halinde,, Demiryolları
Emekli Sandığı ve Askerî Fabrikalar Tekaüt
Sandığı kanunlarına tabi olarak geçmiş bulu
nan hizmetleriyle birlikte nazara alınır ve bun
lara ilgili sandık kanunlarındaki esaslar daire
sinde Kurumca emekli aylığı bağlanır.
Bu gibi sandık üyelerinin, ilgili bulunduk
ları sandığa tebii ise, girmeden önce, ihtiyarlık
sigortasına tabi hizmetleri geçmiş ise,, bu hiz
metler hakkında yaşlılık veya ölüm sigortasının
toptan ödeme hususundaki hükümleri uygula
nır.
Bu suretle emekli aylığı bağlananlar ile bu
kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Demdryolla-
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n Emekli Sandığı veya Askerî Fabrikalar Te
kaüt Sandığı kanunlarına göre emekli veya
maluliyet aylığı bağlanmış veya bağlanmasına
hak kazanmış olanların ölümlerinde, Sosyal Si
gortalar Kanundaki esaslar uygulanır.
BAŞKAN — Söz istiyenler? Yok.. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Geçici madde 2. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten önce Demiryolları Emekli
Sandığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt Sandığın
ca aylık bağlanmış olanlar ile geçici 1 nci mad
denin birinci fıkrası gereğince Kurum tarafın
dan aylık bağlananların bu aylıkları hakkında
Kurumca, Demiryolları Emekli Sandığı ve As
kerî Fabrikalar Tekaüt Sandığı kanunlarındaki
esasların uygulanmasına devam olunur.
Ancak, aylıkları üç ayda bir peşin verilir ve
ölüm halinde geri alınmaz.
Bu aylıkların ödenmesi, Sosyal Sigortalar
Kanununa göre bağlanan gelir ve aylıkların
ödenmesindeki usullere göre yapılır.
BAŞKAN — Söz istiyen? Yok... Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Geçici madde 3. — Demiryolları Emekli San
dığı kanunlarına tabi olarak geçen fiilî hiz
metleri ile geçici 1 nci maddenin birinci fıkrası
gereğince bununla birleştirilen hizmetlerinin
toplamı otuz yılı dolduran sandık üyelerine, ge
çici 1 nci maddeye göre Kurumca bağlanacak
aylığa esas tutulan aylık ücretlerinin bir yıllık
tutarı, emekli ikramiyesi olarak T. C. Devlet
Demiryolları tşletmesince verilir.
Hizmet toplamı otuz yılı doldurarak yukarıki fıkraya göre emekli ikramiyesine hak kazan
dıktan sonra ölen sandık üyelerinin emekli ikra
miyelerinin tamamı, aylık bağlanan hak sahibi
kimselerine ve bu aykklariyle orantılı olarak,
hak sahibi kimsesi yoksa reşit evlâtlarına müsavatan ödenir.
BAŞKAN — Söz istiyen? Yok... Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Geçici madde 4. — Demiryolları Emekli
ve Askerî Fabrikalar Tekaüt Sandıklarına
ödedikleri aidatı geri alan sandık üyelerinden,
bu kanunun yayım tarihinden itibaren altı ay
içinde ilgili sandığa yazılı olarak müracaat eden
ve geri aldıkları aidatı, en geç bu kanunun bü
tün hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihi ta-
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kibeden altıncı ayın sonuna kadar ve yüzde beşfaizi ile, ilgili sandığa veya kuruma yatıranla
rın bu hizmetleri hakkında 2 nci madde hükmü
uygulanıl*.
BAŞKAN — Söz istiyen?... Buyurun Sayın
Adnan Şenyurt.
ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — Muhte
rem arkadaşlar; şimdi okunmuş bulunan dör
düncü maddeye muvazi daha önce 1952 tarihinde
5966 sayı ile çıkarılmış bir kanun var. Bunu
mâlûmaten arz etmek için bir fıkrayı aynen
okuyorum. «Ancak, 3575 sayılı Kanun hüküm
lerinin tatbikatında sözü geçen kanunun 16 nci
maddesi gereğince tekrar hizmete girişlerinde
% 5 faiz ile birlikte toptan ve tamamen iadesi
gereken paralar bu fıkra hükmünün yürürlüğe
girdiği tarihte hizmette bulunanlar için bu ka
nunun yayımı tarihinden ve sonradan hizmete
girecekler için giriş tarihlerinden itibaren bir
yıl içinde ve toptan iade edilebilir.»
Muhterem arkadaşlarım bu madde vesilesiy
le arz etmek istediğim husus şudur: Bilerek ve
ya bilmiyerek hizmetten çılamş bilâhara hizmete
intisabetmiş, sandık üyesi olmuş olan kimseler
arz ettiğim gibi bilerek veya bilmiyerek bu müd\et içerisinde kendileri tarafından sandığa ödenıesi iktiza eden parayı ödememiş olabilirler,
"demiş olanlar da vardır. Şimdi, mademki bu
andıkların Sosyal Sigortalara devrini tazamum eden bu kanun tasarısı, dolayısiyle mensup
larına birtakım lehte hükümler getirmektedir.
O itibarla her hangi bir sebeple bu müddet içe
ninde parasını yatırmamış olan kimselere bir
mkân vermek üzere bu maddenin tadilini Sayın
Komisyondan ve Hükümetten istirham ediyo
rum. Aksi halde bu sebeple parasını ödememiş
olan kimseler ihtiyarlık veya hizmetinin dolmuş
bulunması sebebiyle vazifesinden, işinden ayrıliığı takdirde, daha doğru bir tâbir ile arz ede
yim, emeklilik durumuna geldiği takdirde bir
takım haklarını zayi etmiş olacaktır. Bu itibarla
getirilmiş olan lehteki hükümlere muvazi olarak
bu geçici dördüncü maddenin de, bu sandık üye
lerinin lehinde bir hüküm vaz'edilmek suretiyle,
leğiştirilmesini arz ve teklif ediyorum.
ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(izmir) — Ne oluyor yani, bir sene mi istiyor
sunuz?
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ADNAN ŞENYURT (Devamla) — Efen
dim, evvelce arz ettiğim gibi, bu kanun müddeti
içinde iade edilmesi lâzımgelen paralanın öden
memiş olması sebebiyle ödemekle mükellef olan
kimseler haklarını zayi etmişlerdir. Çünkü bu
kanun bir müddet vermiştir. O itibarla o ka
nuna atıf yapmak suretiyle, bu kanunun öngör
düğü müddet içerisinde parasını yatırmamış
olan kimseler de bu hükümden, dördüncü mad
deden istifade ederler şeklinde bir ilâve yapıl
ması lehte hüküm olacaktır. Arz ederim.
BAŞKAN — Eaşka söz istiyen var mı?..
Yok... Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Geçici madde 5. — Sandık üyeleri, 5066
ve 6153 sayılı kanunlarla tanınan haklardan, bu
kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay için
de ilgili sandığa yazılı olarak müracaat etmek
suretiyle ve mezkûr kanunlardaki şartlarla ya
rarlanabilirler.
BAŞKAN — Söz istiyen?.. Yok... Bu maddeyi
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Geçici madde 6. — «a) 1 . 1 . 1050 den
önce Millî Savunma Bakanlığına bağlı tamirha
ne ve dikimevleri ile makina kimya endüstrisi
kurumlarda çalışıp 3575 sayılı Kanun şümulüne
alınmıyan isçilerin, kanun kapsamına alınma
dan önce geçen en çok 10 yıllık hizmetleri, bu
kanunun yayımından itibaren 1 yıl içinde, 3575
sayılı Kanuna dâhil edildikleri zamanla ücret
veya yevmiyeleri üzerinden işçi ve işveren si
gorta aidatlarını defaten veya taksitle ödedik
leri takdirde mevcut hizmetleriyle birleştirilir.
b) Yine 1950 yılından sonra Askerî işyer
lerinde çalışıp her ne suretle olursa olsun 3575
sayılı Askerî Fabrikalar Tekaüt Sandığı kapsa
mına alınmamış işçilerin hizmetleri de geçici
6 ncı madde (a) fıkrası esasları dâhilinde bir
leştirilir.»
BAŞKAN — Söz istiyen var nu arkadaşlar?..
Oylarınıza sunacağım. Kabul edenler... Kabul
etmiyenler... Bu geçici madde de kabul edilmiş
tir.
Şimdi Komisyonun yedinci geçici madde tek
lifi vardır, onu okutuyorum.
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Sayın Başkanlığa
Kanuna ait geçici 6 ncı maddeden sonra aşa
ğıdaki maddenin 7 nci madde olarak eklenmesini
arz ve teklif ederim.
Geçici Komisyon Sözcüsü
Tekirdağ
Halil Başol
Geçici madde 7. — Bu kanunun bütün hü
kümleriyle yürürlüğe gireceği tarihe kadar ge
çecek süre içinde, sandıklara, kanuni ödemele
rini ^karşılamak üzere, Kurumca yeteri kadar
borç verilebilir.
BAŞKAN — Söz istiyen var mı?.. Yok. Mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Komisyonun geçici 8 nci madde teklifi var
dır okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
Kanun tasarısına aşağıdaki maddenin geçici
8 nci madde olarak eklenmesini arz ve teklif
ederim.
Geçici Komisyon Sözcüsü
Tekirdağ
Halil Başol
Geçici madde 8. — Demiryolları Emekli ve
Askerî Fabrikalar Tekaüt sandıklarının Kuruma
devri ile ilgili işlemlerin tanzimi, ifa ve intacı
nın temini için Kurum ve Sandık personelinden
kurulacak komisyonlaıın ve kanunun 12 nci
maddesinde sözü geçen heyetin başkan ve üyele
rine, birlirkişilere ve bu işlemlerin ifasiyle vazi
felendirilecek memur ve hizmetlilere Maliye ve
Çalışma bakanlıklarınca müştereken tesbit edi
lecek esas ve miktarlarda bir ücret ödenir.
Bu ücretler, 7244 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desi hükmüne tâbi değildir.
BAŞKAN — Söz istiyen var mı?.. Yok. Oyu
nuza sunuyorum Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
Komisyonun geçici 9 ncu madde teklifi var
dır, okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
Kanun tasarısına aşağıdaki maddenin geçici
9 ncu madde olarak eklenmesini arz ve teklif
ederim.
Geçici Komisyon Sözcüsü
Tekirdağ
Halil Başol
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Geçici madde 9. — Sandıkların devri dolayısiyle yapılacak masraflar Kurumca karşılanır
ve üyeleri nishetinde sandıklara borç kaydedi
lir.
BAŞKAN — Söz istiyen var mı?.. Yok. Oy
larınıza ara edeceğim. Kabul edenler.,. Kabul
etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Geçici 10 ııcu madde teklifini okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
Kanun tasarısına aşağıdaki maddenin geeic'
10 ncu madde olarak eklenmesini arz ve teklif
ederim.
Geçici Komisyon Sözcüsü
Tekirdağ
Halil Başol
Geçici madde 10. — Bu kanunun bütün hü
kümleriyle yürürlüğe girdiği tarihten önce vu
kua geden is kazası, hastalık, analık halleri ile
bu tarihten önce anlaşılmış bulunan meslek haf
talığı dolayısiyle geçici iş göremezlikleri devaı*
etmekte olan Askerî Fabrikalar Tekaüt Sanı
ğına tâbi üyelerin ödeneklerinin, bu Sandık Ka
nunu hükümleri gereğince hesaplanan kazançlar
üzerinden ve 508 sayılı Sosyal Sigortalar Eanunununda belirtilen sürece ödenmesine devam
olunur.
Bu kanunun bütün hükümleriyle yürürliig'"
girdiği tarihten önce anlaşılmış bulunan meılo1'
haftalığı ve vukua gelen iş kazau sonucu sü
rekli iş göremezlik ve ölüm hallerinde de birice?
fıkradaki, günlük kazanç esas alınarak 506 sa
yılı Kanun gereğince gelir bağlanır.
BAŞKAN — Söz istiyen?.. Yok. Oylarrarr
ars edeceğim. Kabul edenler... Kabul, etmiyer
ler... Kabul edilmiştir.
15 nci maddeyi okutuyorum.
Madde 15. — Bu kanunun ödeme ile ilgi}'
hükümleri 1 Eylül 1987 de diğer hükümleri ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Komisyonun, maddenin tadil'
ile ilgili bir önergesi vardır, okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
Kanun tasarısının 15 nci maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini ars ve teklif ede
rirn.
Geçici Komisyon Sözcüsü
Tekirdağ
Halil Başol
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Madde 15. — Bu kanunun geçici 4, geçici 5,
geçici 6, geçici 7, geçici 8 nci ve geçici 9 ncu
maddeleri yayımı tarihinde, diğer hükümleri i;c
yayımını takibeden aybaşından alcı ay sonra
yürrülüğe girer.
BAŞKAN — Tadil önergesi üzerinde söz is
tiyen var mı?.. Yok. Olmadığına göre, teklif
edilen değişikliğin nazarı itibara alınması kaydiyle maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul' etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 16. — Bu kanunun hükümlerini
Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN — Söz istiyen?.. Yok. Oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Tümü üzerinde söz istiyen bir arkadaşımıza
".öz veriyorum, Güven Partisi Grupu adına Hayri Başar, buyurun. Arkadaşımız lehte konuşa
cak. Söz istiyen olursa bir de aleyhte söz vere
bilirim.
G. P. GPJJPU ADINA HAYRİ BA^AE (Es
kişehir) — Muhterem Başkan, çok muhterem ar
kadaşlarım, Devlet Pemiryollan ve Limanları
t letmesi Genel Müdürlüğü, işçileri Emekli San
dığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet
Sandığının Sosyal Sigortalar Kurumuna devri
hakkındaki kanun tasarısı ile sosyal adalet içe
risinde sosyal güvenlik tedbirlerinin bir adım
daha ileri alınmasını görmekle grupumuz mem
nuniyetle bu kanuna müspet oy verecektir.
Bu münasebetle Sayın Bakanın verdiği iza
hattan özel bankaların kendi hususi sandıkları
nın ve esnaf teşekküllerinin, ileride aynı şekil
le ileri bir adımla, sosyal güvenlik tedbirlerinin
daha iyi bir şekilde alınması için böyle bir kuuıma devrinin, Sosyal Sigortalar Kurumu bünvesi içerisine alınacağının müjdesini almış bu
lmuyoruz. Biz Güven Partisi olarak topyekûn
Türkiye'de sosyal güvenlik tedbirlerinin alınma
sını ve serbest meslek sahibi, bilhassa Türkiye'
de hakikaten sosyal güvenliğe muhtacolan köy
lü ve çiftçi kütlesi için, ileride sosyal güvenlik
tedbirlerinin alınacağı düşünülerek, şimdiden
bir hazırlık çalışmasının içerisine girilmesini bu
münasebetle samimiyetle temenni, ediyoruz.
Sosyal güvenlik tedbirlerinin tam olarak alına
bilmesi için işsizlik sigortası mevzuunda da Hü
kümetin çalışmasını, şimdiden çalışmaya girme
sini, ileride alınacak tedbirlerin müjdesi olarak
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bekliyoruz. Bu kanunun memleket ve işçilerimin
için sosyal güvenlik tedbirinde bir aşama oldu
ğunu kabul ediyor ve müspet oy vereceğimizi
beyan ediyorum.
Saygılarımı sunarım.
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iyacmı karşılamak gibi, ulvi bir gaye ile ha
sırlandığı anlaşılan bu kanun tasarısı grupumuzca da muvafık mütalâa olunmuştur. Yüce
Meclisin tasvibine de mazhar olduğu takdirde,
Bakanlık kadıo boşluğunu doldurmak suretiyle
kendisinden beklenilen hizmeti daha iyi yeıine
BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz istigetirmiş olacaktır.
yen?.. Yok. Arkadaşlar tasarı açık oya sunul
Kanun tasarısına bağlı gerekçe ve cetvelle
muştur. Kupalar sıralar arasında dolaştırılacak
rin tetkikinden de anlaşılacağı üzere, teklif editır.
Ten kadrolar 1966 ve 1967 ders yıllarında me7. — Sanlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
sun olan sağlık personelinin ihtiyacı karşıla
Teşkilât ve Memurları Kanununda ve 4862 sayı maya ancak yetecek kadardır. 1968 yılında me
lı Kanuna hanlı (1) sayılı cetvelde drctisiklik ya
rin olacakların kadro dâhiline alınmaları ise,
pıhnasıva dair kanun tasarısı ve Sağlık ve Sos
kabul buyurduğunuz bu kanundaki kadrolarla
yal Yardım ve Plân komisyonları raporları
mümkün olamıyacaktır. 2919 sayılı Kanuna gö(1/406) (S. Sayısı : 459) fi]
-e, mecburi hizmetli sağlık personelinin iki yıl
lan beri stajiyer olarak.çalıştırıldığı ve bu se
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar bir önce
beple mağdur edildikleri anlaşılmaktadır. Aylik önergesi var, şimdi onu okutuyorum.
mca serbest mezun olanların, ihtiyaç bulunma
c
a rağmen, tâyinlerinin yapılamadığı Yüksek
Millet Meclisi Başkanlığına
Heyetinizce
de malûmdur. Binaenaleyh, 1968 yı
Millet Meclisinin 25 Aralık 1967 günü gün
lında mezun olacak gerek mecburi hizmetli,
deminin 9 ncu maddesindeki... Sağlık ve Sosyal
gerekse serbest sağlık personelinin, aynı duru
Yardım Bakanlığı. Teşkilât ve Memurları Kanunımda ve 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı
ma düşürülerek mağdur edilmelerinin önlenme
cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun ta di için, bütün ihtiyaca cevap verecek ayrı bir
+
sarısı (S. Sayısı : 459) n?n kadro yetersizliği
eklifin de getirilmesini lüzumlu ve zaruri bul
doîayrdyle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
maktayız. Kanunun, memlekete ve Bakanlığa
hizmetlerinin geniş ölçüde aksamasını önlemek
^.ayırlı olmasını diler, hepinize saygılar suna
i/ün öncelik, ivedilik ve gündemde mevcut di lım. (Alkışlar)
ğer maddelere takdimen görüşülmesini arz ve
BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
teklif ederim.
yın Hilmi İşgüzar.
Dr. Vedat Âli Özkan
M. P. GRUPU ADINA HİLMİ tŞGüSAR
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
'Sinop) — Sayın Başkan, muhterem milletve
BALKAN — Arkadaşlar, şimdi okuttuğum
killeri; önümüze getirilmiş olan Sağlık ve Sos
öncelik önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul
yal Yardım Bakanlığı Teşkilât, ve memurları
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
kanununda ve 4862 sayılı Kanuna bağlı 1 satir.
vılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair ka
Hükümet ve Komisyon lütfen yerlerini al
nun tasarısı üzerinde Millet Partici Meclis Gra
sınlar.
mı olarak kısaca görüşlerimi arz etmek üzer?
Tümü. üzerinde, C. H. P. Grupu adına Sayın
^elmiş bulunuyorum.
Akçaoğlu, buyurunuz.
Hemen şunu ifade edelim ki, bilha^m 057 sa
0 .H. P. GRUPU ADINA DURSUN AKÇAvı
lı
Devlet Personel Kanununun çıkarılacağı
OĞLTJ (Çankırı) — Muhterem Başkan, kıymet
düşüncesiyle
bugüne kadar bütün Devlet dai
li arkadaşlar; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
'-elerinde olduğu gibi, srğhk ttrT::.!A*v~,7.z''0. -""a
lığının daha verimli, ve daha rasyonel çalışma
sıkışık olan kadroların genişletilmesini öngören
sını sağlamak ve böylece memleketin sağlık ih"mnun tasarıları bugüne kaıdar getirilmemiştir.
*mcak, 657 sayılı Kanunun hemen gelmesinin
fl.J 459 S. Sayılı basmayan bu tutanağın
mümkün olmadığını dikkate alan Hükümetin
so yılındadır.
bilhassa sağlık hizmetlerinin tam mânasiyle gö
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İkinci olarak, gündemde 9 ncu maddede
rülebilmesini sağlamak, tıkanık bulunan kad- I
yer alan ve İhalen müzakeresine başladığımız
roların biraz ferahlatılmasını temin etmek ve
kanun tasarısı üzerinde bâzı mütemmim bilgi
gerekçenin önsözünde de belirtildiği gibi, hem
rica ediyorum. Müzakere ettiğimiz kanun ta
hizmetin daha iyi şekilde yapılmasını, hem de
sarısı ile, Hükümet muayyen kadroları Sağlık
bâzı tabip arkadaşlara, sağlık servislerinde ça
Bakanlığı teşkilâtına eklemeyi uygun bulmuş
lışan memur arkadaşlara yeni imkânları sağla
ve gerekçede belirtildiği veçhile, ilâve edilen
mak üzere getirilen bu kanun tasarısını kabul
bu kadrolarla ilgili olarak 1967 yılı bütçesine
etmemek mümkün değildir.
34 855 830 liralık munzam bir ödeneğin kon
Ancak, bizim memleketimizin, bu vesileyle
ması gerektiğini tesbit etmiş, fakat maalesef
sağlık bakımından ele alınması lâzımgelen çok
bir müddetten beri Meclis komisyonları, Hü
çeşitli çözümlenecek zorunları vardır. Bugün
kümetten gelen masraf tasarılarını, her neden
birçok kasabalarımızda bile Hükümet tabiple
se daha da artırmak temayülünde oldukları
rimiz, hemşire, ebe ve bu serviste çalışan sağ
için, bu kadrolar kifayetsiz görülmüş, belki
lık memurlarından mahrum bulunmaktayız.
mümkündür, Sağlık ve Sosyal Yardım Komis
Bunun sebebi, kadrosuzluk ve istenilen şekilde
yonumuz bâzı ilâveler yapmış. Sağlık ve Sos
bunları tahmin edecek ücretlerin verilmemiş ol
yal Yardım Komisyonumuzun, Bakanlığa mü
masıdır.
tenazır bir komisyon olması itibariyle, bu yar
dımlarına, bu yeni ek kadrosuna bir şey deBu kanun tasarısının lehimde olduğumuzu
miyeceğim. Fakat, Bütçe Komisyonumuz ay
belirtirken, şunu da ifade edeyim: Sağlık Ba
nı ekleri ka'bul ettiği halde, hükümet tasarru
kanlığımızın diğer servislerinde çalışan doktor,
fumda yer almıyan, fakat Sağlık Komisyonunda
hemşire, ebe ve sağlık memurları gibi, insan
lüzumlu
görülerek eklenen kadroların bütçeye
sağlığı ile yakından ilgili servislerde çalışan
ne
külfet
tahmil ettiğini maalesef komisyon
arkadaşlarımızın durumlarını dikkate almak
raporunda
belirtmemiştir.
suretiyle, bunların da kadro sıkıntılarının gide
rilmesi için çare arasınlar ve kanun tasarısını
Memleketimizde her konuda âmme hizme
buraya getirmr. olsunlar. Enerjik tutumlariyle
timde çalışanların, -ileri memleketlerle muka
bir (Jet Bakan) olarak tanınan kıymetli Sağ
yese edildiğimle - ihtiyacımızın çok dûnunda
lık Bakanımızdan temennimiz, bundan sonra
olduğu bir gerçektir, her konuda böyledir. Se
geri kalmış, sağlık elinin uzatılmaldığı yerleri
bebi basittir; çünkü Türkiye, âmme hizmetle
öncelikle ele almak suretiyle buradaki hastane
rinde ileri memleketlerin hizmet seviyesine ula
lere ve hrotanede çalışacak personele ve bütün
şabilecek malî imkânlara, maddî imkânlara sa
teçhizatlara kıymet vermek suretiyle kısa za
hip değildir. Bir fasit dairedir ki, hizmetleri
manda oradaki halkımıza hizmette bulunmuş
iyi olarak görelim diyoruz ama malî kaynakla
olsunlar.
nmış yetmediği için, böyle kanunlarla bu defa
da dar gelirli vatandaşları maddî müzayaka
Bu vesileyle tekrar saygılarımı sunar, hür
altına sokacak bir politika takibedilmektedir.
metler ederim.
Simidi
Bütçe Komisyonumuz, ki bunun eskiden
BAŞKAN — Sayın Fethi Çelikbas.
adı.
Muvazenei
Maliye Encümeni idi.
FETHİ ÇELİKBAS (Burdur) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı tarafından Bakanlar Ku
ruluna sevk edilmiş ve Bakanlar Kurulundan
da Yüksek Meclise intikal etmiş Teşkilât Ka
nunu ile alâkalı, birbirini takiben numara almış. iki kanun tasarısı var.
Evvelâ bu iki kanun tasarısı, Teşkilât Ka
nununda Kazı cetvellerdeki kadroların ilâvesini
âmir bulunduğuna göre, tevhidetmek imkânı
yok mudur? Bunu öğrenmek istiyorum.

I

I
I
I

Arkadaşlar, demin bir vesile ile baktım,
yine ek kodralar, ek tahsisat ve saire geliyor. Bu
yılki Bütçe Kanunumuzda altı ayda bir, mem
leketin umumi imkânlarına göre mezuniyet ver
diğimiz tahsisatın kullanılması için, Maliye Ba
kanlığı Hükümetten karar alabileceği ve binnetice kabul ettiğimiz bütçe rakamlarını tenkis
etmek imkânı olduğu için, bu yapılıyor, yine
kâfi gelmiyor, gündemde var, 500 milyon li
ralık bir istikraz talebinde bulunuluyor. Ben,
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bu tarz çalışmanın memleketimizin fiyat istik j kadaşlar. Bu bakımdan, Bütçe Komisyonunun
ran içine gelişmesine medar olacağı kanaatinde | sösoüsü belid burada yok, bir şey demiyorum..
(«Var, var» sesleri) Bütçe Komisyonunun söz
değilim. Bu, sadece bir teorik mesele olarak
cüsü var isa, ondan rica edeceğim; ilâve edilen
kalsa, plâtonik bir mesela olarak kalsa üzerinde
kadroların malî külfeti nedir? Hükümet gayet
durmıyacağım. Çünkü, hizmetin iyi olarak iş
doğru
olarak:
«Size kadro getiriyorum,
lemesi için gerekli kadroların verilmesi karşı
33 855 830 lira 1968 yılı bütçemize ilâvesi gere
sında malî imkânımız varsa, karşı durmak müm
kecek» diyor. Ve kanunu 29 . 7 . 1967 de sevk
kün değildir, bunu herkes arzu eder. Ama,
ediyor, yani yılın yarısında. Bu kadrolar artı
memleketin malî imkânlariyle bir muvazene
rılıyor. Ama bunun bütçeye tahmil ettiği kül
yapmak lâzımgelirse, burada bir sıra gözetmek
fet halikında bir fikir sahibi olamıyoruz.
mecburiyeti vardır arkadaşlar.
Bu itibarla, kullanacağım rey bakımından
Şimdi kullanacağım rey bakımından bâzı ri
şahsan
huzura kavuşmak için, bu bilgilere muh
calarım olacak. Sağlık kolejlerinde okuyan bâzı
taç durumda olduğumu bilhassa belirtmek is
gençlere kadro yokluğu dolayısiyle vazife ve
tiyorum.
remiyor, Vekâlet, bunu bib'yorum. Ama bunu
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, açık oya
bilmekle beraber, gelen cetvellerin memleketin
sunulan tasarılara oy vermiyen ve yeni gelen
malî yüküne ne ilâve edeceğini Hükümetten
arkadaşlar varsa lütfen oylarını kullansınlar.
gülen tasarıda bulabiliyorum, gerekçede okuyo
Efendim, Gelir Vergisiyle ilgili birinci kupa
rum, fakat, bu kadrolar artırıldığına göre - Sağ
nın oylama işlemi bitmiştir, tasnife alıyoruz.
lık ve Sosyal Yardım Komisyonu hakkında bir
Sayın Fahri Uğrasızoğlu?.. Yok.
şey demiyorum - Bütçe Komisyonumuzun rapo
Sayın İhsan Ataöv, buyurun.
runa bâzı rakamlar koyması lâzımgeldiği kana
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar
atindeyim. Arkadaşlar, başka türlü bunun hak
kadaşlarım; Sağlık Bakanlığının kadro cetve
kından gelemeyiz.
line bâzı kadroların ilâvesini sağlamak üzere
Şimdi rica ediyorum:
huzurumuza gelen bu kanun teklifi, gerçek bir
ihtiyacın cevabıdır. Uzun zamandan beri, sağ
1. Sağlık Bakanlığının, birisi gündemde,
lık okulunu bitiren sağlık personeline vazife
birisi değil ve fakat ikisi de benimsenmiş Teş
vorilomemekte, tâyinleri yapılmamaktadır. Ben
kilât Kanununda üç sıra ile farklı, birisi 456
zanediyorum ki, 1 000 e yakın personel, kadro
galiba, birisi 459, evet, Teşkilât Kanununda
olmadığı için bugün diplomaları ellerinde bek
kadro artırılmasını zaruri gören Hükümst tasa
lemekte, 400 ilâ 500 doktor da, terfi müddet
rılarını bir tek kanun tasarısı halinde komis
leri geldiği halde kadrosuzluk yüzünden terfi
yonlarda getirmek imkânı yok mu? Niçin böyle
edememektedirler.
oluyor? Bu bir
% Müzakeresini yaptığımız kanun tasarı
Memleketin sağlık meseleleri üzerinde bu
sında, Hükümetten sevk edilen kadrolar Mec
kadar hassas olan Meclisimiz, sağlık personeli
lis komisyonlarında kifayetsiz görülmüş, artırıl
bakımından ihtiyaç içinde olan memleketimize
mış ve fakat bunun memleket bütçesine tahmil
bu kadroları vermekte her halde geçikmiyecekedeceği külfetin ne olduğu belli değil. Bunu
tir. Kadro, bilhassa Doğu - Anadolu'da, sosya
açıklasınlar da ona göre rey kullanmak imkâ
lizasyon bölgesinde büyük bir ihtiyaç hissettir
nını bulayım.
mektedir. Sayın Fethi Çelikbaş'ın burada beyan
Huzurunuzdan ayrılırken arz edeyim; hepi
ettiği husus üzerinde durmak şartiyle, bu kanun
mizin komisyonlarda vazifemiz var arkadaşlar.
süratle çıkmalıdır. Bu hususta malî portesini
Komisyonlar memleketin malî imkânlarına göre
bilmemiz gerekir.
iki yakımızı bir araya getirmek hususunda Hü
kümetin önüne geçer, gayet cömert davranırsa
Şimdi, Hükümetin teklif etmiş olduğu tasa
endişem odur ki, Türkiye altından kalkamıyarıda, lüzum görülen kadrolar Sağlık Komisyo
cağı bir enflâsyon girdabına sürüklenecektir
nunda değiştirilmiş Bütçe ve Plân Komisyonu
ve bunun sıkıntısını az gelirli fakiri fukarası.
da Sağlık Komisyonunun değiştirisine uymuş
memuru çiftçisi, esnafı ve sairesi çekecektir arolduğuna göre, zannederim ki, bu konuda Hü-
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kümet ile komisyonlar arasında bir ihtilâf ol
masa gerek. Zira, Maliye Bakanımız da Sağlık
Bakanımız da burada, ihtiyaç da ortada. Şayet,
Hükümetin teklif ettiği tasarıdaki kadrolar,
memlekette sıra bekliyen personeli tatmin ede
cek bir güçte ise, o zaman Sağlık Komisyonu
nun ve Bütçe Plân Komisyonunun ilâve yap
maması lâzımdı. Eğer ihtiyaca cevap vermiyor,
sıra bekliyenlerin tâyinleri için Hükümetin tek
lif ettiği miktar kâfi gelmiyorsa memleketin
ihtiyacına göre komisyonların üzerinde durdu
ğa hususların Maliyece karşılanma çarelerinin
aranması gerekir. Bilhassa son iki senedenberi
memleket sağlığı üzerinde büyük bir hassasi
yetle eğilmiş olan Bakanlığı gıda maddelerin
den tutunuz da Anadolıınun en ücra köşelerin
deki vatandaşın sağlık problemine yön verme• si bakımından, arzuladığı kadroyla teçhiz et
mek bir zarurettir. Maliye Vekâleti eğer bu
kadrolara kadılık bulamıyorsa, Sağlık Bakan
lığının ihtiyacına mutlak surette cevap verecek
bir formülü bulması lâzım.
Sağlık Bakanlığımız hakikaten hepimizi ifti
har ettirecek bir hareketin içerisindedir. Çeşit
li konularda, gıda maddelerinden tutunuz da
şu teneffüs etliğimiz havaya varıncaya kadar,
bütün meselelerin üzerine bir gerçekçilikle eğil
miş olan, hastanelerimize yeni bir yön veren,
personelimizi yeni bir zihniyetle çalıştıran bil
hassa Doğu - Anadoludaki sosyalizasyon böl
gesinde hekim ihtiyacına nöbstlestinne suretiy
le hekim göndererek oradaki vatandaşlarımızın
imdadına yetişen Sağlık Bakanlığının içinde bu
lunduğu sıkıntı ve ihtiyacına Yüce Meclisin bi
gâne kalmıyacağını ve bu gelen teklifi aynen
kabul edeceğini ümidediyorum. Bu teklif ka
bul edilsin ki, hakikaten Bakanlığın elinde ha
zır bulunan personeli kullanma imkânı bulun
sun. Terfi sırası gelip de kadrosuzluk yüzünden
terfi edemiyen, sıkıntı içinde, huzursuzluk için
de bulunan doktor arkadaşlarımızı terfi ettir
mek imkânını bulsun. Bu suretle de çeşitli ka
nallardan şikâyetçi olduğumuz sağlık müessese
lerinin, sağlıkla ilgili konuların biran evvel neti
cesini alabilmemiz için Bakanlığı teçhiz etmek
imkânını biz bulalım. Bu bakımdan, kanun bü
yük bir ihtiyacın ifadesidir. Süratle çıkarılma
sında fayda vardır. Maliye Vekâletimizin bu ih
tiyaçlara cevap verecek bir formülü bulacağına
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ve komisyonların ilâve ettiği kadrolarında bu
suretle karşılanacağına inanarak, çıktığı takdir
de kanunun memleketimiz için hayırlı olmasını
temenni ederim.
BAŞKAN — Saym Hasan ünlü.
HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Sayın Başkan,
muhterem arkadaşlarım. Sağlık Vekâletinin
kadrolarının artırılması ve kadroların derecele
rinin yükseltilmesi hususunda huzurumuza geti
rilmiş bulunan iki tasarının da memleketimi
ze, kabul edildiği takdirde, faydalı olacağı ka
naatindeyim.
Bugün milletimizin sağlığının korunması,
sağlam ve sıhhatli vatandaşların yetiştirilmesi
hususunda tecrübeli, ihtisas sahibi elemanlara
şiddetle ihtiyaç vardır. Kadroların noksanlığı
sebebiyle Türkiyede çalışmayıp, Avrupada vazi
fe yapan doktorlarımız vardır. Kabul edildiği
takdirde bu doktorlarımızın Türkiyede çalışaca
ğına kaani bulunmaktayım. Kadroların noksan
lığı sebebiyle Sağlık Vekâletinde 5 - 6 seneden
beri terfi edemiyen doktorlar, sağlık memurla
rı ve memurlar vardır. Yine kadroların nok
san olması ve yüksek derecede kadroların bu
lunmaması sebebiyle memleketimizde bulunan
doktorlar sağlık memurları imkân sahibi olan
fakültelerde, sosyal kurumların hastanelerinde,
aynı zama"i"':ı İktisadi Devlet Teşekküllerinde
çalışmakta olduklarını ve buraları tercih ettik
lerini görmekteyiz. Şu duruma göre bu sevk
edilen iki tasarının kabulünde fayda vardır,
kanaatim budur. Yalnız tümü üzerinde söz al
mış bir arkadaşınız olarak iki noktaya temas
etmek istiyorum.
Doktorlarımızın sosyalizasyon bölgesine şev
ki bu kadrolarla mümkün olduğu takdirde,
yolların bulunmayışı sebebiyle, bilhassa yolla
rın kapalı olduğu kış mevsiminde bir ilçeden,
bir ilden sağlık ocaklarına hastalar için sevk
edilecek ilâçların sanki mümkün olmadığına
göre, Sağlık Bakanlığı teşkilâtı bilhassa bu
hususta Bayındırlık Bakanlığiyle bir temas
kuruıuş mudur? Halen, benim bildiğim Doğu
bölgesinde sağlık ocakalrına kadar olan yol
lar yapılmış değ'ldir. Kışın yollar açık de
ğil, kapalıdır. Oraya doktor tâyin edildiği
takdirde ulaşımın inıbkânsırlLığı sebebiyle bu
hizmetin normal olarak yürüyemiyeceğine kaaniim, Şu halde, hizmetin ifa edilmesi i^in başta
yolların yapılması şart ve zaruridir.
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Diğer bir hususa daha temas etmek istiyo
rum. Sosyalizasyon bölgelerindeki hastanelerde
ve sağlık ocaklarında memurlar çalıştırılıyor.
Bir hemşire yardımcısı, bir sağlık memuru sos
yalizasyon bölgesinde çalıştığı takdirde fazla
maaş almaktadır. Lâkin memur, senelerden
beri o hastanede sağlık ocağında çalışmış ol
duğu halde, bu fazla ücretten istifade ©demi
yor. Bu hususta Sağlık Vekâletinin bir düşün
cesi var mıdır, yok mudur? Bu memurlardan
mektup almaktayız. Bu dileği burada huzuru
nuzda ileri sürüyorum. Tek temennim Sağ
lık Vekâletinin, şu anda izah etmiş bulundu
ğum bu iki mühim esas üzerinde durmasını ve
bu tasarının da, şu anda kabul edildiği tak
dirde, memlekete faydalı olacağı kanaatiyle hu
zurunuzdan ayrılıyorum. Sağolun.
BAŞKAN — İkinci .kupanın da oylama işle
mi bitmiştir. Bunu da tasnife aldırıyorum.
Sayın Cevdet aykan, siz şahsınız adına mı
söz istivorsunuz.
CEVDET AYKAN (Tokat) — Evet.
TARIK ZÎYA EKİNCİ (Diyarbakır) —
Ben gruü adına istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun efendim, Grup adı
na.
T. 1. P. GRUPU ADINA TARIK ZİYA
EKİNCİ (Diyarbakır) — Sayın Başkan, sayın
milletvekilleri, sağlık hizmetlerinin yürütül
mesi için her gün artan hizmet talepleri, top
lum ihtiyaçlarının gelişmesi, vatandaşın Sağlık
Bakanlığına ve Sağlık Bakanlığını temsil eden
müesseselere karşı itimadının artması, bu mües
seselerin itibarının artması ve dünyada sağlık
hizmetlerinin t ^ n i k bakımdan gelişmesi, fenni
bakımdan tekâmülü keyfiyeti bu hizmetin hal
ka götürtülmesi gittikçe artan bir bütçe talebini
doğurmaktadır. Bu itibarla, kadroların devamlı
surette gözden geçirilmesi, yenilenmesi ve bu
ihtiyaçlara cevap verecek bir hacme getiril
mesi zarureti vardır.
Bugün Sağlık Bakanlığı kendisine mev
du hizmetleri ifa edebilecek elemanlarla mü
cehhez değildir. Elinde yeterince kadro olma
dığı için, bu hizmetlere atayacak eleman da
hazır bulunduğu halde tâyin yapamamakta
dır. Nitekim, birinci ve ikinci Beş Yıllık Pla
nın öngördüğü sağlık hizmetlerinin yürütülmesi
ve ihtiyaçların gelişmesi ^öz önüne alınarak
çeşitli sağlık hizmetleri için sağlık kolejleri ebe
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ve hemşire okulları, yüksek hemşire okulları,
hastanecilik idaresi gibi çeşitli okullar kurul
muştur. Bu okullar Devlet parasiyle açılmakta
ve burada okutulan öğrenciler Devletten burs
almak suretiyle okumaktadırlar. Bu itibarla,
Devlete karşı bir nevi mükellefiyetleri vardır.
Ama mezun olduktan sonra bunları tâyin et
mek imkânı mevcut değildir. Bir yandan böyle
bir ilmî ve fenni zarurete dayanarak yapılan
plânla bu şekildeki bir çalışma içine girilir, öbür
yandan da kadro mevcudolmadığı için okulu bi
tirmiş olan genç istidatlara, kadromuz olmadığı
için görev verme imkânımız yoktur, denilir. Bu
çelişmeyi gidermek zorunluğu vardır. Eğer,
sağlık hizmetlerini bugünkü fennin icaplarına
uygun bir şekle getirmek zaruretini duyuyor
sak, halkımızın sağlık hizmetlerinin iyi bir şe
kilde yürütülmesini arzu ediyorsak, Sağlık Ba
kanlığının asgari bir şekilde talebettiği bu kad
roları vermek zorundayız. Bunu vermediğimiz
zaman bundan otuz sene evvelki, kırk sene ev
velki sağlık hizmetlerinin dar kadrosu içinde iş
leri yürütmek mecburiyetindeyiz ki, bu, ne fen
nin icaplarına, ne tekniğin icaplarına, ne de
vatandaşların taleplerine uygun bir gidiş ola
maz. Bu itibarla, her gün gelişmekte olan bu
hizmet dalının taleplerine cevap vermek mec
buriyetindeyiz. İşte bu sebepten dolayı Sağlık
Komisyonunda bu tasarı müzakere edilirken,
daha evvel Hükümetten gelmiş olan teklifin son
derece yetersiz olduğu göz önüne alınarak, ya
pılan değişiklik teklifine ben de memnuniyetle
katılmış ve bu son şeklin, yetersiz de olsa, hu
zurunuza gelmesinde şahsi gayretim, temennim
ve arzum olmuştur. Bu itibarla, bu kanun tasa
rılarının lehindeyiz. Yüce Meclisten ayniyle çık
masını istirham ediyorum.
Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de sağlık hiz
metlerinin sosyalleştirilmesi kanun hükmüdür,
kanun icabıdır. Kanuna istinaden Plânlama ta
rafından tesbit edildiğine göre, 15 yıl içinde bü
tün sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi ve bü
tün Türkiye'ye şâmil bir sosyalleştirme tatbika
tının yapılması iktiza etmektedir. Her yıl ted
rici bir şekilde beşer il sosyalizasyon hizmetleri
ne katılmak suretiyle 15 yıl sonunda topyekûn
Türkiye'de sağlık hizmetleri sosyalleştirilmiş
olacaktı. Fakat, görüyoruz ki, sağlık hizmetleri
nin sosyalleştirildiği bölgelerde koordine bir ça-
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lışmanm yapılmayışı, çeşitli bakanlıklarda hiz
met alan sağlık mensupları arasındaki ücret ve
maaş ödome farklarından dolayı sosyalizasyon
hizmetinde büyük aksamalar olmaktadır. Sağlık
Bakanlığının alacağı kadrolar bu hedefi gerçek
leştirecek bir mahiyet arz etmelidir. Kadroların
talebinde ve yapacağı hizmet şeklinin genişle
mesinde 15 yıl sonra Türkiye'de bütün saflık
hizmetlerinin tam anlamıyla sosyalleştirildiği
keyfiyeti göz önüne alınarak hesaplar yapılma
lıdır. Böyle bir hesap yapılmazsa, çeşitli bakan
lıklarda çalışan sağlık personelinin ödeme re
jimleri arasında bir koordinasyon tesis edilmez
se bu hizmet aksamaya, terk edilmeye, vatandaş
nezdinde itibarını kaybetmeye mahkûmdur.
Arkadaşlarım, Diyarbakır'da sosyalizasyon
dan evvel, tâ 1923 ta Numune Hastanesinin ku
rulduğu tarihten bu yana Numune Hastanesin
de kadro eksikliği çok az müşahede edilmiştir.
23 - 22 civarmda kadrosu olan Numune Hasta
nelinde ya iki veya üç doktor eksik olmuştur.
Amc\ sosyalizasyon tatbikatından sonra Diyar
bakır Numune Hastanesinde sadece geçen yaz
dört doktor kalmıştı. Bir bölge hastanesi nite
liğinde olan Numune Hastanesi bütün bölganin
sağlık meselelerine, tıbbi ve fennî ihtiyaçlarına
cevap verebilecek bir nitelikte olması garekirken bugün bu hastanede mütehassıs eleman bulundurulamamaktadır. Ancak, büyük ihtiyaçla
ra cevap vermiyecek bâzı dallarda, meselâ ha
yati kimyada, buna benzer çene cerrahisi dalın
da, bir iki mütehassıs bulundurulmaktadır. Bu
nun yanında diğer bütün ihtisas dallarında hemen hemen mütehassıs yoktur. Röntgencisi yok
tur, kulak burun boğaz mütehassısı yok
tur. Göz mütehassısı yoktur, çocuk mü
tehassısı yoktur, hulâsa aklınıza gelebi
lecek birçok dallarda mütehassıs bulun
mamaktadır. Bunun gibi, Mardin'de de şimdiye
kadar operatör olmadığı zamanı hemen hiçbir
kimse hatırlamaz. Fakat, sosyalizasyon tatbika
tından sonra Mardin Devlet Hastanesinde uzun
süre hiçbir mütshassıs bulundurulmamıştır. Di
ğer illerden de aynı örnekleri sayabiliriz. Buna
sebep, sosyalizasyon bölgesindeki doktorların,
Devlet hastanesinde çalışan doktorların muayenahane açmak imkânlarını kaybetmiş olması
ve bunun yanında diğer büyük illerimizde çalı
şan doktorların, çeşitli formüller altında, sosya
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lizasyon bölgesinde çalışan doktorlar kadar ücreî alabilmeleridir. İstanbul'da, Ankara'da, İz
mir'de Diyarbakır'da, Mardin'de, Hakkâri'de
çalışacak bir doktor kadar ücret alma imkânı
movcutolduktan sonra, bu bölgelerde mütehas
sıs hokim çalıştırmanın imkânı olmaz arkadaş
larım. O halde Fuel - time tatbikatı ve tazminat
gibi formüller altında yapılan ödemeler, büyük
şehirlerdo doktorlara sosyalizasyon bölgesinde
ödenen paraya yakın bir para ödenmesini temin
ettiği için, o bölgelere doktor gitmesi ve o böl
gelerdeki hastanelerde doktor istihdamı imkân
sız hale gelmektedir.
Sağlık Bakanlığından istirhamımız; Türki
ye'de bütün sağlık hizmetlerini yapan müessese
ler ve bakanlıklar arasında bir koordinasyon
kurulmasını temin etme yolunda gayret sarf et
mesidir. Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin yü
rütücüsü, yöneticisi Sağlık Bakanlığıdır. Bu iti
barla, diğer müesseselerden talepte bulunarak
bunlarla işbirliği yapmak, bunlarla ödeme re
jimleri arasında bir koordinasyon kurmak yo
lunda gayret göstermek Sağlık Bakanlığına dü
şer.
İkincisi, Türkiye'de en az 15 yıl içinde, diye
lim ki, tatbikatın zor yürümesi sebebiyle bunu
biraz daha uzatacaklar. Ama, mutlaka hedef,
bütün Türkiye'de sağlık hizmetlerinin sosyalleş
tirilmesi olduğuna göre, personel istihdamı ve
personel politikası Türkiye'de sağlık hizmetle
rinin topyekûn sosyalleştirileceği esası üzsrinden uygulanmalıdır. Bugün için Sağlık hizmet
lerinin sosyalleştirildiği bölgalerde, buralara
hekimlerin gitmesini cazip hale getirecek ted
birleri almak gerekir. Bu alınmadığı takdirde,
kadrolar da mevcudolsa, bu bölgelerde personel
istihdamını yapmak, bu bölgelerde sağlık hiz
metlerini basarı ile yürütmek mümkün olmıyacaktır. Teşekkür ederim efendim, saygılarımla.
BAŞKAN — Arkadaşlar, kifayet önergesi
vardır, okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Konu gereği kadar açıklanmıştır. Konunun
üzerindeki müzakerenin kifayetini arz ve teklif
ederim.
Denizli
Remzi Şenel
BAŞKAN — Kifayet önergesini ovlannıza
sunuyorum. Kifayeti kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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Tümü Ü33rlnd3,ki müzakereler bitmiştir.
Maddelero geçilmesi hususunu oylarınıza arz
ediyorum. Maddelere geçilmesini kabul edenlcı\.. Etmiycnler... Maddelere geçilmesi kabul
edilmiştir.
îvedilik teklifi vardır. Tasarının ivedilikle
görüşülmesini kabul edenler... Etmiyenler... îvedilikb görüşülmesi kabul edilmiştir.
Birinci maddeyi okutuyorum.
Sağlık vo Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilat ve
memurları Kanununda ve 4862 sayılı Kanuna
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına
dair Kanun
Madde 1. —- £017 sayılı Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı Kuruluş ve memurları Ka
nununun 3 ncü maddesinde yazılı kuruluşlara
Trahomla Sıva0!, Akıl ve Ruh Sağlığı ve Kanser
le Savaş müdürlükleri katılmıştır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?..
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ©diyorum. Kabul
odenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 2. — 3017 sayılı Kanunun 65 nci
maddesini değiştiren 225 sayılı Kanunun 2 nci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 2. — Bakanlık Encümeni, Müsteşann Başkanlığı altında Müsteşar Başmuavini ve
Müs+.eşar muavinleri, Teftiş Kurulu Başkanı,
Sağlık işleri Genel Müdürü, Tedavi Kurtıml ı n Genel Müdürü, Sağlık Propagandası ve
Tıbbi İstatistik Genel Müdürü, Sıtma Genel
Müdürü, Eczacılık ve TıbH Müstahzarlar Ge
nel Müdürü, Verem Savaş Genel Müdürü, Sos
yal Hiz^ne'lor Genel Müdürü, Meslekî öğre*im
Genol Müdürü, Donatım Genel Müdürü, Nüfus
Plânlamar>ı Genel Müdürü, Dış Münasebetler
Dairesi Başkanı, Sosyalleştirme Dairesi Balka
nı, Ana ve Çocuk Sağlığı Müdürü, Trrhomla
Savaş Müdürü, Akıl ve Ruh Sağlığı Müdürü,
Kamerle Savaş Müdürü ile Zatişleri ve Mua
melât Genel Müdüründen kurulur.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?,.
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 3. — 4862 sayılı Kanuna bağlı (1)
sayılı cetvelden bu kanuna bağlı (2) sayılı cet
velde yaıjlı kadrolar çıkarılmıştır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?..
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
odenlor... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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Madde 4. — Bu kanuna bağlı (1) sayılı
cetvelde derece, aded ve ünvanlan yazılı kad
rolar 4832 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
vele ilâve edilmiştir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?..
Buyurun Sayın Çelikbaş.
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem
arkadaşlar, demin arz etmiştim, Hükümetten
gelen tasan takdir buyurursunuz ki, 'hizmetin
ifası bakımından komisyonlardaki çalışmalara
kıyas edilirse daha isabetle kadro koymak im
kânına sahiptir. Çünkü Hükümet sadece mevnu^ahsolan hizmeti değil, onu karşılıyacak olan
malî kaynağı da derpiş edecektir. Bu itibarla
istirham ediyorum, bunu bir usul haline ge
tirirsek, bütçe müzakeresinden sonra bütçenin
no rakamlara baliğ olacağını düşünmek zor
değildir.
Şimdi Hükümetten gelen tasanda gösteri
len kadrolar halen kadrosuzluk sebeMyle, ken
dilerine vazife verilemiyenbrin vazifeye alın
masına imkân veriyor mu, vermiyor mu? Bu
nu bir bilelim. Üç sene sonrasının ihtiyacını
düşünmeye lüzum yok. Daha elimizde vekâ
letlerin bir merkezi koordinasyon içerisinde
sağlanma-smı gerektiren etütler var. Ona göro çalışılacak, ama müstacel meselelerdir, her
vekâlet bâzı kadro kanunlan getiriyor, kabul
odiyoraz. Demin lehinde konudan bir kısım
arkMa^lar dabi hizmetin ifasında kooHm^vrmsuzluktan şikâyet ediyor, kadro bulunduğu
halde hizmet ifa edilmiyor, diyor. Beri taraf
tan kolaylıkla kadro veriyorsunuz. Ben bunu
a~damıvorum,
hakikaten. Yani, burada bir
hizmetin iyi ifa edilmesi karşısında oluyorum
zannedilmesin. Bilâlds, her hizmetin son dere
ce iyi görülmesini arzu eden bir arkadaşını
zım. Ama aynı zamanda her yanında çok ti
tizlikle kullanılmasını isterim. Çünkü, Türki
ye fakir bir Millet arkadaşlar. Bu bakımdan
î.fitfr}*aj.nler Hükümet veya komisyon, bidayette
Hükümet tasarısında sevk odilen kadrolar, fıali hazırda kadrosuzluktan vazife alamıyanlann
vazifeye tâyinine imkân veriyor mu? E veri
yorsa, izin verin onunla yetinelim arkadaşlar.
Kadro almak veya vermek çok kolay ama,
onu knrsılamak için malî kaynak bulmak cok
zor. Çünkü bu, vatandaşa ya yeni bir külfet
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tahmil etmek -adına ayarlama deyiniz veya
zam deyiniz - yahut enf ilâsyon yolu ile fiyat
ların yükselmesine sebebiyet vererek dar gelir
lileri tazyik altına almak demektir. Şimdi ri
ca ediyorum, komisyon da ısrar etmesin, eğer
Hükümetin getirdiği kadrolar cevap veriyorsa
onunla yetinelim. Hükümet her zaman bu im
kâna sahiptir getirebilir. Kaynakları vatan
daşı tazyik altına almıyacak bir kadro geldiğin
de, bugüne kadar bunun reddedildiğine şahidolmadık, kabul edilir. Vazifemiz muraka
be yapmak olduğuna göre Hükümetten gelen
tasarının tarihi 29 . 7 . 1967 dir. Başbakanlık
tan sevk edilen tarih, Meclise geldiği tarih
bu, 1967 yılına 34 855 000 küsur lira bir kül
fet tahmil etmiş. Ona ilâve edilen kadroların
ne ettiğini sordum, kimse cevap vermedi. Bu
100 milyon mudur, 140 milyon mudur, bil
mem DO milyon mudur arkadaşlar, bunu bil
meden nasıl oylarız. Bizim halletmek duru
munda olduğumuz şu arkadaşlar, halihazırda
kadrosuzluk yüzünden vazifeye tâyin edilemiyen kişiler var mıdır? Sağlık memuru, doktor,
ebe v. s., bunların hakikaten bir kadroya tâ
yin edilmesi lâzım. Çünkü, bunlar okutulur
ken, ileride bu vazifeleri almak maksadına gö
re gitmişlerdir. Bir taafıhüt altındaldır. Ama
böyle değil de 4 yılın ihtiyacına ben cevap ve
receğim, 3 yılın ihtiyacına ben cevap verece
ğim, diye malî külfetinin ne olduğunu hesaplıyamadığımız bir kadro karşısında kalıyorsak,
bu çalışmanın isabetli ve selâmetti bir çalışma
olacağı kanaatinde değilim. Şimdi komisyon
dan rica edeyim, Hükümetin tasarısındaki
kadrolar ihtiyaca cevap verecek bir kadro mu
dur, değil midir? Cevap verecek kadro ise
ona rey verelim arkadaşlar. Benim maruza
tım budur. Bu malî kaynak meselesini, vak
tinizi alıyorum, Bütçe Komisyonunun bizden
çok evvel düşünmesi lâzım arkadaşlar. İflıtısas
encümeni bunlar. Şimdi sual sordum bililti
zam, 64 milyon, 34 milyon, diyelim ki, 45 mil
yon, 40 milyon, hadi verelim. Onun da ehem
miyeti yok. Ama neyi oyladığımızın farkında
değiliz arkadaşlar. Malî külfetin baliği nedir
bilinmiyor. Böyle nasıl çalışılır? Bu bakım
dan istirham edeceğim, Meclislerin ilk vazi
fesi bu malî meseleler arkadaşlar. Kadrolar

25 . 12 . 1967

O : 1

çok kolay. Eğer şu anda bilmiyorsak, bir he
sap meselesi kolay değil, her kadronun karşı
lığı konacak, aylık baliği konacak, 12 aylık ba
liği konacak ve saire. Daha olmazsa yetine
lim, Hükümetten gelen tasarıyı cetvel itiba
riyle kabul edelim. Benim maruzatım budur.
BAŞKAN — Söz komisyonun, buyurun.
PLÂN KOMİSYONU ADINA İSMAİL
HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) — Muhte
rem Başkan, sayın arkadaşlarım; Sayın Çelikbaş'm sorduğu hususa kısaca cevap arz edece
ğim.
Tasan evvelâ Sağlık Komisyonuna gelmiş,
Sağlık Komisyonu bu kadrolara ihtiyaç bulun
duğunu, hattâ bunların az olduğunu, ilâve
edilmesi gerektiğini detaylı olarak gerekçeleriy
le birlikte raporuna dercetmiş. Plân Komisyo
nuna gelmiş, Plân Komisyonu görüşmelerini
Sağlık Komisyonunun kabul ettiği tasarı üze
rinde devam etmiş, binnetice Sağlık Komis
yonunun gerekçesini kabul etmiştir. Bu iti
barla tamamı, ilaveleriyle birlikte 34 milyonu
bulmaktadır. Bunun yirmi üç milyonu Hükü
met tasarısının şevkinin yekûnudur, Sağlık Ko
misyonunun eklediği ve Plân Komisyonunun
kabul ettiği ilâve onbir milyona inhisar etmek
tedir. Ancak, bu da Maliye temsilcisiyle va
rılan mutabakat neticesi Yüksek Komisyonda
kabul edilmiştir. Bu bakımdan, karanlıklar
içerisinde değil, bilerek oy vereceğiz. Hürmet
lerimi arz ederim.
BAŞKAN — Sayın Cevdet Aykan, buyurun.
CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar, söz almak için de
min ricada bulunmuştum. Ricada bulunmamın
gerekçesi Sağlık Bakanlığına bâzı kadroların
ilâvesini öngören kanun tasarısına taraftar ol
mamam değildir. Rapora «söz halfamı saklı
tutuyorum» diye bir kayıt koymuştum. Bu
kayıt gereğince birkaç cümle ile bundan kasdottiğim mânayı ifade etmek içindir.
Sayın Çelikbaş, İsrarla bir konunun üzerin
de durdular, «neye oy verdiğimizi, niçin oy ver
diğimizi bilmiyoruz» dediler. Hassasiyetini tak
dir ettiğimi ve kendisine katıldığımı, arz et
mek isterim.
Bu tasarı, 14 günde kanunlaşmıştır. Sağlık
Komisyonuna gelişi il© Meclise gelişi arasında
geçen zaman 14 gündür. Ben bir Sağlık Ko-
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misyonu üyesi olarak şunu itiraf edeyim, ta
sarıyı incelemek imkânını dahi bulamadım. Ko
misyonumuzdan da süratle ve bir iyi niyet ha
vası içersinde geçti. Gayet tabiî, Komisyonda
bu tasarıya birtakım katmalarda bulunmak is
terdik. Vaktin kısalığı içersinde biz buraya
İkinci Beş Yıllık Plânda öngörülen bâzı yeni
kuruluşları meselâ akıl hastalığı gibi bir ku
ruluşu ilâve ettirdik. Samsun Milletvekili Sa
yın llyas Kılıç arkadaşımızın genel görüşme
açılamsı önergesi ile Mecliste bir politik ortam
yaratmış olan kanserle mücadele konusu nite
kim bu tasarıya ilâve edilmiştir.
Şidmi, bu tasan ile takriben 3 500 civarında
yeni kadro ilâve ediliyor. İkinci Beş Yıllık
Plân takriben her yıl 1 300 civarında yatak
ilâvesini öngörmektedir ve Türkiye standartla
rına göre bir yatak için de takriben iki civa
rında yeni kadroya ihtiyaç vardır. Şu halde
karşınıza 2 600 civarında bir rakam ortaya çı
kar. Sağlık Bakanlığı birkaç yıldan beri kadro
talebinde bulunmamıştır. Üçüncü yıldan beri
Sağlık Komisyonunda üyeyim, Sağlık Bakan
lığı tarafından bu süre içersinde sevk edilmiş
bir ciddî kanun tasarısı hatırlamıyorum. Bu
tasarıyı aşağı - yukarı - Bakanlığın bu konuda
ki ilfı kanun tasansıdır ve bu bu da maalesef
14 gün gibi kısa bir süre içersinde kanunlaşa
caktır. Tabiî, bunda faydalar vardır. Bu fay
dalara katılıyorum. Sağlık Bakanlığı hem bir
takım devamlı gayret ve çalışmaların içerisin
de, hem de devamlı birtakım tenkidlere muha
tap. Bakanlık yalnız bâzı kadroları genişlete
rek değil, bugünün ihtiyaçlanna uyabilecek
bir çalışma düzenine girebilmek için acaba kad
romuzu memleketin malî imkânları içerisinde
nasıl yapmamız hususunu daha dikkatle etüdetmiş olsalardı ve hem de gerek Komisyonda gö
rev yapan üyelere, gerekse Sayın Çelikbaş'm
üzerinde ısrarla durduğu üzere, bu Meclisin di
ğer üyelerine bu tasarı vesilesiyle sağlık hiz
metlerine bâzı katkılarda bulunmak imkânı verselerdi, tabiî hepimizi sevindirirdi. Bütün bun
lara rağmen bir gayrettir, hayırlı olmasını di
lerim. İnşallah iyi niyetle yaptığımız temenni
lerin ışığı içerisinde milletvekili olarak veyahut
da Sağlık Komisyonu üyesi olarak hiç olmazsa
aldığımız parayı hakettirecek bâzı katkılarda
bulunmak imkânını veren bir çalışma düzeni ha
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vasına gerek Bakanlık, gerekse iktidar partisi
bu imkâna bizi kavuşturur. Bu da bize gönül
huzuru verir.
Bunları arz etmek için söz almıştım. Teşek
kür ederim.
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 3 numa
ralı oylamaya oyunu kullanmıyan varsa lütfen
kullansınlar.
Oylama işlemi bitmiştir.
Arkadaşlar, daha evvel verdiğiniz karara
göre, bugünkü çalışma zamanımız dolmuştur.
Ancak, üzerinde müzakeresini yaptığımız kad
ro kanununun son bir - iki maddesi kalmıştır.
Bu arada biçok arkadaşlarımız vakit gecikmiş
olmasına rağmen, müddeti uzatarak bundan
sonra Af Kanununun çıkmasına değin, çalışma
lara devam edilmesini istiyen takrirler vermiş
lerdir. Müddet dolduğu için, takrirleri okuta
rak, tasvibinizi almaya mecburum. Onun için
şimdi takrirleri okutuyorum :
Yüksek Başkanlığa
Af Kanunu tasarısının müzakerelerinin bi
timine kadar Meclis çalışmalarının aralıksız
devamına karar verilmesinin oya sunulmasını
arz ve teklif ederim.
Adalet Komisyonu Başkanı
İsmail Hakkı Tekinel
Sayın Başkanlığa
Normal çalışma süresi dolsa dahi 21 Mayısçılara ait Af Kanununun müzakeresine başlan
masını arz ederiz.
Zonguldak Milletvekili
Hatay Milletvekili
Kenan Esengin
Hüsnü Özkan
BAŞKAN — Aynı mealde bir takrir
var, okutuyorum :

daha

Sayın Başkanlığa
Meclise gelmiş ve üyelere dağıtılmış bulunan
Af kanunu tasarısının müzakeresi hitamına ka
dar Meclis çalışmalannın devamını arz ve tek
lif ederiz.
Kayseri Milletvekili
Samsun Milletvekili
Feyyaz Koksal
llyas Kılıç
İzmir Milletvekili
İsparta Milletvekili
Şükrü Akkan
Ali İhsan Balım
Erzurum Milletvekili
İstanbul Milletvekili
Ahmet Mustafaoğlu
Ahmet Tahtakılıç
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, her üç
takrir aşağı - yukan birbirinin aynıdır. Onun
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için üçünü birden oylarınıza arz edip Af Kanu
nu çıkıncaya kadar müddetin uzatılması hak
kında....
BtR MİLLETVEKİLİ — Evvelâ gündeme
alınması hususunu oya koyunuz..
BAŞKAN — Efendim, evvelâ çalışmaların
devamına karar verirseniz, gündeme alınıp almmıyacağı hususunda da ayrıca oylarınıza mü
racaat edeceğiz. Şu üzerinde müzakeresini yap
tığımız kadro kanunu ve ondan sonra Af Ka
nunu bitinceye kadar bugünkü çalışmaların uza
masını kabul edenler... Kabul etmiyenler.... Ka
bul edilmiştir.
Çalışmalara devam ediyoruz. Sayın
Çelikbaş buyurunuz efendim.

Fethi

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem
arkadaşlar, yanlış anlamadımsa Sayın Bütçe Ko
misyonu Sözcüsü değerli hemserim, 11 küsur
milyon liralık kadronun Komisyonca ilâve edil
diğini, Hükümetten gelen kadronun 22 milyon
tuttuğunu beyan ettiler. Benim söylediğim
34 milyon rakam Hükümet gerekçesinden alın
mıştır. Filhakika Hükümet gerekçesinde den
mektedir ki, «Sağlık işleri, verem sava], sağ
lık propagandası ve tıbbî istatistik, nüfus plân
laması, sosyal hizmetler, tedavi kurumlan, do
natım genel müdürlükleriyle, sosyalleştirme da
iresi başkanlığı, trahom savaş, ana ve çocuk
sağlığı, Refik Saydam Merkez Hıfsıssıhha Ens
titüsü müdürlüklerinin, iller kuruluşlarının
geliştirilmesi için mevcut personelin takviye ve
terfilerinin sağlanması, mecburi hizmete yüküm
lü bulunan 1966 yılında hizmete girmiş olup
stajyer olarak çalıştırılanlarla 196/ yılında me
zun olacakların kadro dâhiline alınmaları lüzu
muna binaen hazırlanan kanun tasarısının ka
nunlaşması halinde 34 855 830 liranın 1967 yılı
bütçemize ilâvesi gerekmektedir.» denilmekte
dir. Hükümet kadrosu bu, 34 milyonu kendisi
tesbit etmiş. Şimdi, Sağlık ve Sosyal Yardım
Komisyonu bunu artırmış, Bütçe Komisyonu bu
na katılmış, Hükümet tasarısı nasıl 22 milyon
denebilir?. Buna imkân yok. Eğer Sağlık Ba
kanlığında, ona da ihtimal vermiyorum, sevk
edilen rakam bilâhara düşmüş de bu beyle kal
mışsa o zaman bu çalışma tarzı da isabetli değil
dir. Demin arz ettim, nihayet bu tasarı Sağlık
Bakanlığından yılın ortasında sevk edilmiş.
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Muhterem arkadaşlar; bendeniz, tekrar edi
yorum, hizmetin zaruri kıldığı kadronun veril
mesi taraflısıyım, bunu reddetmiyorum, ama hiz
metin lüzum gösterdiğinden fazlası, ezasen malî
kaynaklarımız çok yetersiz olduğu için, fakir
fukaranın tazyikini artıracak, geçim darlığını
intacedooek, malî problemler ortaya çıkaracak
tır, diyorum. 42 milyon, 34 milyonsa ona rey
veririm, demin de söyledim, 34 milyon, 11 mil
yon daha 45 milyon bir yıllık ihtiyaçtır, biraz
geniş tutulmuştur derlerse ona da rey veririm.
Ama itiraf edeyim ki, bir çelişme tesbit ettim,
halihazırda bu kadroların gerektirdiği malî kül
fetin ne olduğu bence malûm değildir. Keyfi
yeti bir kere daha arz ediyorum.
BAŞKAN — Komisyonun bir önergesi var
dır, okutuyorum:
Yüksek Başkanlığa
4 ncü maddeye bağlı (1) sayılı cetvel, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Komisyonunun düz-snlediği
cetveldir. Bunun oylanmasını arz ederim.
Komisyon Sözcüsü
Burdur Milletvekili
İsmail Boyacıoğlu
BAŞKAN — Arkadaşlar, 4 ncü madde üze
rinde müzakereleri bitirdik. Şimdi, Sığlık vo
Sosyal Yardım Komisyonu bir önerge ile 4 ncü
maddedeki (1) sayılı cetvelde bir tadilat yap
mak üsere müracaat etmiş bulunuyor, önergeyi
okuttum, Komisyonun gönderdiği önergeyi oyu
nuza suna'îaâım. Kabul edip ötmediğinizi oyla
nmışla halledeceğim :
Bütçe Komisyonu Sözcüsü söz istiyor, buyu
runuz efendim.
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
İSMAİL BOYACIOĞLU (Burdur) — Sayın
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 4 ncü madde
mizde yani Hükümet tasarısındaki 4 ncü mad
de «bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde derece,
aded ve unvanları yazılı kadrolar 4862 sayılı
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele ilâve edilmiştir.»
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonunun görüşü
«Tasarının 3 ncü maddesi 4 ncü madde olarak
aynen kabul edilmiştir.» Bütçe ve Plân Komis
yonunun değişikliği «Tasarının 3 nezü maddesi
4 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir.»
şeklindedir. Binaenaleyh, şimdi biz ilaveli kad
roları teklif ettiğimize göre, eğer bu 3 ncü
maddeyi Hükümet tasarısındaki madde olarak
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kabul edersek, Hükümet tasarısındaki cetveli
kabul etmiş olaoağız. Buna sarahat vermek için
teklifimizi yapıyoruz, cetveller ellerimizdeki
tajarınm sonundadır. Birincisi Hükümet tasansıdn', sonundaki do Bütçe ve Hân Komisyo
nunun kabul ettiği Sağlık ve Sosyal Yardım Ko
misyonunun değişikliğine bağlı cetveldir. Arz
ederim.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Sayın
Boyaoıoğlu, önergesinde Bütçe Komisyonu na
mına diye kayıt koymadığı için, biz Sağlık Ko
misyonu üyesi olarak verildiği kanısında idik.
Şimdi izahatları ile mesele aoıklanmış oldu,
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Şimdi 4 ncü maddeyi bu kabul ettiğiniz öner
ge ile birlilcte oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenbr... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Geçici madde — Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte Sağlık vo Sosyal Yardım Bakanlı
ğında çalışsan memurlardan bu kanuna bağlı
(2) sayılı cetvelle kadroları kaldırılanlar (ka
zanılmış hakları saklı tutulmak kaydiyle) bu
kanuna bağlı (1) sayılı cetveldeki kadrolara ye
niden atanırlar. Yeni atanmalar yapılıncaya
kadar bu memurların almakta oldukları aylık
ların ödenmesine devan olunur. Yeni atanmalar
yapîldığı tarihte secici görev, izin ve haftalık
gibi kanuni sebeplerle görevi babında bulunmıyanlardan işe başlama kaydı aranmaz.
BAŞKAN — Söz istiyen arkada} var mı?..
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?..
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Madde 6. — Bu kanunun hükümlerini Maliye
ve Sağlık ve Sosyal Yardım takanları yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?..
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Arkadaşla?, kanunun tünü hakkında lehte
söz istiyen Sayın ilyas Kılıç'a sez veriyorum.
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem ar
kadaşlarım; zamanınızı uzun müddet işgal etmiyeceğim. Bir hususu tescil etmek için söz almı§ bulunuyorum, özür dilerim.
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Biliyorsunuz bir müddet evvel ben burada
memleketimizin bir derdi olan kanser mevzuun
da genel görüşme talebinde bulunmuştum ve
Sağlık Bakanlığının bu hususa ehemmiyet ver
mesini dilemiş idim. Bu görüşmenin faydalı
neticesini simdi görüyordunuz, Kanserle Savaş
Müdürlüğü gibi bir müessese Sağlık Bakanlığı
ilerisine girmiştir. Bu hareket Yüksek Mecli
sin müspet çalışmalarının faydalı bir sonucudur,
hayırlı olsun. Saygılar sunarını. (Alkışlar)
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; tümü
üzerinde oylamayı yaptıktan sonra, Sayın Ba
kan her halde bir teşekkür için söz istiyorlar,
kendilerine söz vereceğim.
Tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Millet Meclisince tasarı ka
bul edilmiştir.
Sayın Bakan, buyurun.
SAĞLIK VE SOSYAL YAREOM BAKANI
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Kayseri) — Muhterem
Başkan, muhterem milletvekilleri; Büyük Mec
lisimizin yüksek bir anlayışı ile kabul edilmiş
olan kadro kanun tasarımız bakanlığımıza ye
ni çalışmalar için yoni ve müessir imkânlar
vermektedir, tanımaktadır. Bu kanun tasarısı
ile ne kadar büyük faydalar sağlandığını siz
lere bir iki rakam vermek suretiyle belirtmek
istiyorum.
Muhterem milletvekilleri; Beş Yıllık Kal
kınma Plânında 1967 yılında sağlık hizmetle
rinde görev alması gereken sağlık personelinin
adedi 45 533 dır. Halbuki, 1967 nin son ayında
bulunduğumuz şu sırada elimizdeki kadro
17 890 dır. Bu rakamların ifade ettiği mâna,
hopinizin gördüğü gibi, pek parlak değildir.
Biz, ancak plânımızın hedefine yüzde 9,3 nisbetinde erişmiş bulunduk. Kabul edilen kanun
tasarısı ile dahi ancak yüzde 50 yaklaşmış bu
lunmaktayız.
Muhterem milletvekilleri; halk sağlığını
koruma, topyekun halk sağlığını en iyi şekilde
işletobilme Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
nın hepinizin takdir ettiği gibi, en büyük vazi
fesidir. Bu kadro kanun tasarısını kabul et
mekle bizleri teşvik etmektesiniz, teşci etmek
tesiniz. Büyük Millete ve Büyük Meclise lâyık
hizmetlerde bulunacağımıza inanmanızı teşek
kürlerimle, saygılarımla arz ederim. (Alkışlar)
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8. — Af kanunu tasarısı ile Cumhuriyet Sena
tosu Hatay Üyesi Mustafa Deliveli'nin, 780 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinde değişiklik ya
pılması hakkında, Cumhuriyet Senatosu Tabiî
Üyesi Fahri Özdilek ve 14 arkadaşının, 780 sa
ydı Kanunun 4 ncü maddesine ek kanun, Kon
ya Milletvekili Seyit Faruk Önder ile iki arka
daşının, 21 Mayıs suçlularının affı hakkında,
Ankara Milletvekili Alparslan Türkeş ve iki ar
kadaşının, 780 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine
ek kanun teklifleri (1/453, 2/595, 2/550, 2/599,
2/602) (S. Sayısı : 466 (1)
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, demin
verdiğimiz karar mucibince Af kanunu tasarısı
nın müzakeresine geçiyoruz. Bu hususta veril
miş bulunan bir önerge var, okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Bugünkü ek gelen kâğıtların raporlar kıs
mında yer alan af kanunu tasarı ile Cumhu
riyet Senatosu Hatay Üyesi Mustafa Deliveli'
nin, 780 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde de
ğişiklik yapılması hakkında, Cumhuriyet Se
natosu Tabiî Üyesi Fahri özdilek ve 14 arka
daşının 780 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine
ek kanun, Konya Milletvekili Seyit Faruk ön
der ve iki arkadaşının 21 Mayıs suçlularının
affı hakkında, Ankara Milletvekili Alparslan
Türkeş ve iki arkadaşının 780 sayılı Kanunun
4 ncü maddesine ek kanun teklifinin önemine
binaen ve zamanın darlığı göz önünde bulun
durularak bugünkü gündeme alınmasını, 48
saat kaydının aranmamasını, öncelik ve ivedi
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim.
Adalet Komisyonu Başkanı
İsmail Hakkı Tekinel
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; şimdi
bu tasarının ele alınması için bâzı hususların
önceden oylarınızla halledilmesi gerekiyor.
Teklifte biliyorsunuz gündeme alınma hu
susu vardır. Bunu oylarınızla halledeceğiz. Bu
kanun tasarısının bugünkü gündeme alınması

(1) 466 S. Sayılı basmayazı bu birleşim tu
tanağı sonundadır.
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hususunu oylarınıza sunuyorum arkadaşlar.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş,
gündeme alınmıştır.
48 saat kaydının aranmaması hususunu oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir.
öncelik hususunu kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir.
Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini al
sın.
Arkadaşlar, tasarının tümü üzerindeki gö
rüşmelere geçmeden evvel bir önerge var, bu
nu okutup oylıyacağım.
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Af Kanunu üzerindeki konuşmaların beşer
dakika ile sınırlandırılmasını arz ve teklif ede
rim.
Aydın
Reşat özarda
BAŞKAN — Arkadaşlar, bu önergeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir.
Tümü üzerinde müzakerelere başlıyoruz.
Sayın Talât Köseoğlu A. P. Grupu adına, bu
yurunuz.
A. P. GRUPU ADINA TALÂT KÖSEOĞ
LU (Hatay) — Muhterem arkadaşlarım; 780
sayılı Af Kanununu görüşürken 20 - 21 Mayıs
olaylarından dolayı mahkum edilmiş şahısla
rın kademeli bir şekilde affa mazhar olabile
ceklerini grupumuz Yüce Mecliste beyan et
mişlerdi. Diğer taraftan Hükümetimiz de, or
tam müsaidolur olmaz, 20 - 21 Mayısçılar için
bir af kanunu getireceğini va'detmişlerdi. Bu
gün ortamı uygun gören Hükümetimiz huzuru
nuza bu af kanunu ile gelmiştir. Yüce Meclisi
miz bu kanun tasarısını kabul ederse, siyasi
suçlu durumda olan 20 - 21 Mayıs mahkûm
ları bayramlarını aile yuvalarında geçirebile
ceklerdir.
Grupumuz, va'dini yerine getiren Hükümeti
mizin bu insanî davranışını ve Yüce Meclise ge
tirdiği tasarıyı memnuniyetle desteklemektedir.
Siyasi suçlu durumunda olan bu mahkûmların
içtimai fayda bakımından, ceza evinde daha
fazla kalmalarına grupumuzun gönlü razı olma-
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maktadır. Bu bakımdan tasarıya müspet oy
kullanacağımızı saygılarımızla ve grupum adına
beyan ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Kenan Esengin, C. H. P.
Grupu adına.
0. H. P. GRUPU ADINA KENAN ESEN
GİN (Zonguldak) — Sayın Milletvekilleri
C. H. P. nden birkaç arkadaş iki seneden beri
bu 20 - 21 Mayısçılarm affı üzerinde durmak
ta idi. Bugün de Parti grupu olarak böyle bir
tasarının gelmesinden memnuniyet duymakta
yız ve tamamen benimsiyerek müspet oy kul
lanacağız. Toplu yapılan suçlarda, bilhassa si
yasi suçlarda bugünkü koşullar altında kimin
ne kadar suçlu olduğunu takdir etmek kolay
değildir. Bu arkadaşların cezalarının bütün
sonuçlan ile affedilmesi de ayrı bir değer kaza
nır. Geç gelmekle beraber Hükümete teşekkür
ederim. Bunları topluma kazandırmak cidden
büyük bir kazanç olmuştur. Evlerine, çoluk ço
cuklarına kavuştuktan sonra topluma daha fay
dalı olacakları kanaatindeyim. Tekrar teşekkür
ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Güven Partisi
Sayın Coşkun Kırca.

Grupu adına

G. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA
(istanbul) — Pek muhterem arkadaşlarım, şu
anda huzurunuza gelen kanun tasarısı, tarih
sayfalarında kalmasını ve milletimizin vicda
nında âzami ölçüde unutulmasını temenni et
tiğimiz bâzı olayların nihai olarak tasfiyesine
müncer olacaktır. Türk Milletinin oyları ile
kabul ettiği bu Anayasa yürürlüğe girdikten
sonra, herkesin şunu çok iyi bilmesi lâzımdır
ki, bu Anayasanın çizdiği sınırlar içerisinde,
yine bu Anayasanın getirdiği demokratik reji
min esas ve usulleri içerisinde her ülkeye var
mak imkânları açıktır. Mademki bu Anayasa
demokratik rejimin ve onunla beraber onun
ayrılmaz vasfı olan hukuk devletinin bütün
imkânlarını, hukuk tekniğinin tasavvur edebi
leceği âzami ölçüde açmıştır. Bir zamanlar yi
ne sözcüsü olmakla şeref duyduğum, Anayasa
Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulü
kanunları hakkında ifade ettiğim gibi, bu Ana
yasanın yürürlükte olduğu devirde yine bu
Anayasanın meşruluğunu tescil ettiği direnme
hakkının şu veya bu zümre tarafından kulla
nılması söz konusu olamaz. Hukuk devletinin

25 . 12 . 1967

O : 1

usullerinin kapalı olduğu yerlerde direnme
hakkının söz konusu edilebileceği aşikârdır.
Madem ki, demokratik rejimin bütün teminatı
vardır, mademki, hukuk devletinin bütün esas
ve usulleri bu memlekette asla değiştirilemiyecek şekilde meridir, direnme hakkının kullanıl
ması artık söz konusu değildir. 27 Mayıs devri
mini ve o devrimin getirdiği şu Anayasa düzeni
nin varmak istediği belli başlı hedeflerden bir
tanesi bir defa daha ve ebediyen bu memlekette
direnme hakkının meşru surette kullanılmasını
gerektirecek olayların tekerrürünü önlemektir.
Madem ki, demokratik rejimi vardır, madem
ki, hukuk devleti vardır ve bunun teminatı var
dı, hiç kimsenin direnme hakkına ne tevessül
etmeye ne de bunun sözünü etmeye hakkı
vardır.
Binaenaleyh, bugün affınıza mazhar olacak ki
şiler, bu gerçekleri unutmuş, velev içlerinde
yanan bâzı ülkülerin icabı olarak dahi olsa,
vahim surette ve pek vahîm surette yanılmış
vatandaşlarımızdır.
Bugün Yüce Meclis bu vatandaşlarımıza,
bayram arefesinde ölçüsüz atıfetinin imkânla
rını açarken, hepimiz evvelâ yine şunu bilelim
ki, bu arkadaşlarımız o harekete girişirken
doğru yolda değillerdi.
Türk Milleti adına hüküm veren mahkeme
ler, yalnız hukuk alanında münakaşası asla
kabul olmıyan bedahetler haline gelmiş kaziyei
muhkemelerle onları mahkûm etmemişler, aynı
zamanda, o zamanın Başbakanının, zannediyo
rum bütün milletinin hislerine tercüman olan
sözleriyle de Türk halkı, Türk Milleti onların
o hareketini beğenmekten, tasvibetmekten çok
uzak kalmıştır. Bunları bugün burada hatır
latmak, o günden bu yana demokratik rejimin
aldığı mesafenin şu veya bu istikametten ge
len tahrikler ne olursa olsun, bu milletin de
mokratik rejime, hukuk devletine, şu Anaya
sanın içinde yer almış çeşitli unsurlara şu ve
ya bu hissi ölçüden bakanlar, şu veya bu isti
kamette zaman zaman neler söylemiş olurlar
sa olsunlar, şu Anayasanın bütün temel hü
kümleri üzerinde, hepsi git gide memleket için
de vaktiyle hangi kampa mensubolurlarsa ol
sunlar, vatandaşlar arasında insafın, vicdanın
ve doğru hükümlerin git gide yaygın bir kar
şılıklı mutabakat halinde yerleştiğinin bir işa
retidir, bu tasarı biz bu tasarıyı kabul etmek-

— 57—

M. Meclisi

B : 21

le, sadeco yanılmış ve zannediyorum cezaları
nı yeıerinco, bellri. de biraz iuzia çekmiş in
sanları yuvalarına, topluma kavuşturmuyor,
belki dj bundan daha önemlisi bugün "iüce
Meclisin yakacağı §ey, bandan sonra bu gibi
yanılmaların memleısed maceraya sürükiiy e bi
leceği ortamların kesin olarak ortadan kalktı
ğı inancını tescil etmek olacaktır.
Güven ir ar tisi Grupu olarak biz, bu inanç
içinde bu tasarıyı müspet karşılıyoruz. Lehin
de oy kullanacağız efendim, teşeKkür ederim.
<Alkışlar)
B A Ş Ü A N — Sayın Hilmi işgüzar Millet
Partisi Grupu adına bayurun.
M. P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR
(Sinop) — îıjayın ÜaşKuiı, maLı^orem nuliOi-vckdLrı, 20 - 21 Mayıs 1933 yomdaki hâdiselere
a t l a n karışan ve mahkum eıiimi-ş oıan Kişiler
hakkında getirilmiş olan af kanunu taja-icı
üzerinde M. *\ luedis trupunun Kısaca gölük
lerini arza çalışacağım.
Af kanunlarının çıkarılmazı bâzı sebeplere
dayanır. Herşeyden evvel 19J1 Anayasasının
tedvininden sonra çeşitli rejim veyahut da dü
zen karşısına dikiı.nnş olan insanların yapmış
oldukları çeşitli fiillerinden dolayı malikaneler
tarafından bunlar Cv^alandıriimıştır. Cezaların
affedilmesi, yine Büyük Rulet Meclisine tanın
mış olan bir hakiır. Bâzan ceza.ar, insaniarnı
cemiyete kazandırılması, suçluların ıslahını te
min için olur. Halbuki, bugüne kadar bu Tanış
ların çekmiş oldukları cezaların, kâfi olduğu
artık bunların suçlarının takibinde ve failleri
nin cezcJkandırılmasında içtimai fayda kalma
dığı bilâkis bunların cemiyete kazandırılması
suretiyle cemiyete huzur ve mutluluk getirecek
bir nitelik taşımakta olduğu görüşü yerindedir.
Zaten siyasi suçlular baklanda, bütün dünya
devletleri bunları eleştirmiş zamanın ve zominin
şartlarına göre kıymetlendirilmesi cihetine git
miştir.
Bu bakımdan, 20 - 21 Mayıs olaylariyle il
gili af kanunu tasarısını Hükümetin getirmiş
olması cidden takdire şayandır. Kendilerini
bu yönden tebrik ederiz.
Millet Partisi bu af kanunu tasarısının ge
tirilmiş olmasından dolayı ayrıca büyük bir
memnuniyet duymaktadır. Biz bu tasarının le-
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hinde oy kıılilanacağız. Bu vesile ile Hükümetin
anlayışından dolayı kendilerine tekrar tebrikİjjimi sunarım. Saygılarımla.
BAŞiIAIÎ — Türkiye İşçi Partisi Grupu
adına Sayın Yunus Koçak buyurun.
T. î. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK
(Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri, Türkiye işçi Partisi Grupu adına getirilen
af kanununun lehinde 07 kullanacağız.
730 sayılı Af Kanunu görüşülürken, Türki
ye İşçi Partisi olarak gerek komisyonda, gerek
Millet' Meclisinde 21 Mayıs suçlularının da mut
laka af cdilm^i gerekliğini, zira af için hukuk
nazariyatında suçun etkilerinin ortadan kalk
mış olduğunu, müsaV; bir ortam bulunduğunu
ve artık hiçbir tehlike mevcut ve melhuz olma
dığından bunların da t u affa dâhil edilmesi gerektizini o zaman İsrarla savunmuştuk bu yolda
verdiğimiz önergeler reddedilmişti. Geç de ol
sa Hükümetin bu lüzumu idrakoderek bayram
arifesinde, yılbaşı arifesinde t u kanunu getir
miş olmasını gene şükranla karşılıyoruz. Ger
çekten Af Kanunu, yazılış niteliği itibariyle,
var,'ettiği, getirdiği hükümleri itibariyle, mah
kûm edilen kimselerin cezasının bütün neticele
ri ile ertaelan kaldırmaktadır. Bu bakımdan Af
Kanunu, bizce tam ve şâmil bir Af Kanunudur.
Bu insanların mahlcûm olmuş insanların, Ana
yasayı savunmak yolunda da olsa, silâha sarılavuk bir harekete girişmeleri bizco katiyen
tasvibedilir bir duran değildir. Biz bu bakım
dan verilen eczaya blrşey dememekle beraber,
cezanın çektirilmesinde bir fayda kalmadığı için
afnın isabetine kaaniiz. Bu bakımdan iyi tir yol
tutulmuştur. Esasen, kanaatimizce, zorla olma
dığı takdirde siyasi suç mefhumuna karşıyız,
siyasi suç, ofmadığı kanaatindeyiz. Bu bakım
dan siyasi bir suçun bu şekilde ortadan kaldı
rılmış olma3i isabetlidir.
Biz grup olarak, bu kanun
himleyiz.
Saygılar sunarım.

tasarısının le

BAŞKAN — Sayın îlyas Kılıç, buyurunuz.
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem ar
kadaşlar, 27 Mayıs devriminden sonra hâsıl
olan yaraları sarma, 1961 döneminden beri
muhtelif safhalar arz etmiştir. Umuyoruz ki,
bugün çıkartıfması için çalıştığımız kanun ta
sarısı bu yaraların sonuncusunu saracak ve
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memlekette artık, demokratik rejimin, demok
ratik hukuk devloünin yaşaması için, seçim
yoluyla iKt.dara gelmekten bajka hiçbir yolun
olmadığını, hiçbir vasıtanın geçerli bulunmad,ğını bir defa daha tescil edecek mahayette gen-ş bir görüşün ifadesi olan bu kanun tasarı
sına, eloettoki ben da diğer arkadaşlarım gibi,
müsboi oy kullanacağım.
ArkadarCar, bu kanundan istifade edecek
olan vatandaşlarımızın bâzıları asker kişiler
olduğa için suç an hüküm ve noiiceLvinden Askorî Goza Kanununun 31 ve 33 ncü maddileri
nin gotirmiş olduğu hükümlerin saklı kalıp
kalmadığı bunlardan istifade edip edemiyecekleri bu maddelerin kendi halü.annı kaldırıp
kaldıramayacağı hususunda şüphe vardı. Fakat
Kanunun 1 nci maddesi iyi okunursa, bu mah
kumiyetin tevlide tmiş olduğu bü.ün hükümle
rin neticeleriyle beraber kalkacağı için böyle
bir endişe mevzubahis değildir. Biliyorsunuz ki
cezalar manasıyla suçluya yola getirmek ve
diğeılcrine örnek olmak için verilir. Umuyoruz
ki, bu kanunun affedeceği cefalar, suçlulara
lâzım geldiği şelrilde d-vs olmuştur. Bugün
içinde bulunduğumuz vasat siyasi mahkûmla
rın daha fazla hapisanelerde kalması, çıkakları
zurnan comiyete sağlıyacaklan fayda bakımın
dan, mahzunudur. Binaenaleyh, şimdi Af Ka
nunun çıkmasıyla bu vatandaşlarımız hem yu
valarına dönmüş olacaklar ve hem de, geç ka
lınmış olsa dahi, cemiyete faydalı ve birtakım
endişelerden uzak yuvalarında demokratik re
jim içerisinde yaşamanın saadetini duyarak
memlekete faydalı olacaklardır.
Kanunun hazırlanmasında hizmeti geçenCero ve ban;a Hükümet ve Parlâmentoya bu ta
sarı dolayısiyb göstermek olduğu ilgiden dola
yı mahkûm arkadaşlarım nam ve hesabına say
gılar sunmak isterim. (Gülüşmeler)
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, kifayet
önergeleri vardır okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
Konu üzerinde yeteri derecede görüşülmüş
tür, müzakerelerin yeterliğine karar verilme
sini arz ve telJlif ederim.
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Sayın Başkanlığa
Görüşülmekte olan Af Kanunu üzerindeki
konuşmaların kifayetini arz ve teklif ederiz.
îzmir
İzmir
Muzaffer Döşemeci
Şükrü Akkan
Sayın Başkanlığa
Konu aydınlanmıştır, kifayet arz ederiz.
İsianbul
Is.anbul
Nuri Eroğan
Ali Esat Birol
Sayın Başkanlığa
Konu aydınlanmıştır, müzakerenin kifaye
tine karar verilmesini arz ve teklif ederim.
Eskişehir
Hayrı Başar
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, kifayeti
oylıyaoağım Müzakerelerin kifayetini kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Şimdi arkadaşlar, maddeler© geçilmesi buhusuıunu oylarınıza arz ed'yorum. Kabul eden
le;*... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
İvedilik teklifi vardır, bunu da oylarınıza
arz ediyorum. İvediliği kabul edenler... Etme
yenle:1... Kabul edilmiştir.
Af kanunu tasansı
MADDE 1. — 23 - 21 M.ıyıs 1963 oalylanndan dolayı mahkûm odilmi? olup da, 780 sayılı
Af Kanununun 4 ncü maddesinin (a) ve (b)
bondlerinden faydalanmış olanlar, feri ve mü
temmim cezalan ile ce^a mahkûm'*yetlerinin ne
ticelerine do ^âmil olmak üzere affedilmelerdir.
1076 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile 780
sayılı Af Kanununun 16 ncı maddesi hükümleri
saklıdır.
BAŞKAN — Madde ile ilgili tadil önerge
ler'. var;
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Geri alıyo
rum efendim.
BAŞKAN — G-oriverümiştir.
Ylice Başkanlığa
Görüşülmekte o!an Af kanunu tasarısının
adı, kırışıklığa sebebolacak tarzdadır. Aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim.
«Kanunun adı : 21 Mayıs
affı hakkında kanun.»

Ağrı
Abdülbâri Akdoğan
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Yüksek Başkanlığa
Görüşülmekte olan Af kanunu tasarısının 1
nci maddesinin 2 nci fıkrasının aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini ve 3 ncü fıkra eklenmesini
saygılarımla arz ve talebederim.
Adalet Komisyonu
Başkanı
İsmail Hakkı Tekinel
(780 sayılı Af Kanununun 16 nci maddesin
deki hükmüj, 1 nci fıkra hükmünden istifade
edenler hefckında da uygulanır. 1076 sayılı Ka
nunun 16 nci maddesi hükmü saklıdır.)
BAŞKAN — Önergeleri tekrar clkutup oya
arz edeceğim.
Nazif Arslan'ın önergesini okutuyorum.
(Sivas Milletvekili Nazif Arslan'ın önergesi
tekrar okundu.)
BAŞKAN — Komisyon bu talebe katılıyor
mu efendim?
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmıyo
ruz efendim.
NAZİF ARSLAN (Sivas) — Geri alıyo
rum efendim.
BAŞKAN — Geriverilmiştir.
Komisyon adına verilen takriri tekrar oku
tuyorum.
(Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Hakkı
Tekinel'in önergesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — İzahat vermek lüzumunu du
yuyor musunuz efendim?
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Lüzum yok
efendim. (A. P. sıralarından «Komisyon izahat
versin» sesleri.)
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Tekinel.
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Muhterera
Başkanım, teknik bakımdan bir za'fı gidermek
için bu takriri verdik, aslında, muhtevada bir
değişiklik yoktur. Dikkat ederseniz «1076 sa
yılı Kanunun 16 nci maddesiyle 780 sayılı Af
Kanununun 16 nci maddesi hükümleri saklıdır*
denmektedir. Tesadüfen iki maddenin nu
marası da 16 dır. Ancak atıfta bulunduğu ka
nunlar ayrıdır.
Biz buradaki hükümle şu neticeyi elde et
mek istiyoruz. Bundan evvel 780 sayılı Af Ka
nunu ile 20 - 21 Mayıs 1963 hâd'seleri dolayısiyle affa uğrayanlar ne şekilde istifade et
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mişlerse onlardan ileri bir hükmü kapsamama?*
suretiyle buradaki arkadaşlar da aynı şekilde
istifade edeceklerdir. Bunu vazıh hale getirmek
ve uygulamada yanlış anlamayı orta yerden kal
dırmak için önergemizi takdim ettik, tekniğe
uygundur, kabulünü istirham ederim.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bu iza
hat muvacehesinde biraz evvel okuttuğum ve
komisyon adına verilen tadil önergesini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
1 nci maddeyi kabul edilen tadil önergesi
ile birlikte oylarınıza sunuyorum; kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Sayın Özdağ'm ek madde talebi hakkındaki
önergesini okutuyorum.
Millet Meclisi Başkanlığına
780 sayılı Af Kanununa ek kanun teklifine
aşağıdaki maddenin eklenmesini teklif ederim.
Saygılarımla.
Afyon Karahisar
Muzaffer özdağ
(Madde 1. — 2 1 - 2 2 Şubat hâdiseleri sıra
sında katilden hüküm giyen üsteğmen Oğuz
Bakırburç'un geri kalan cezası feri ve mütem
mim cezalariyle ceza mahkûmiyetinin sonuçla
rını da şümulüne almak üzere affedilmiştir.
Oğuz Bakırburç'un Askerî Cez:-, kanunun 31
ve 33 ncü maddeleri A bendleri gereğince kay
bedilen hakları geri verilir. 1076 sayılı Ka
nunun 16 nci maddesi hükümleri saklıdır.)
BAŞKAN — Takriri izah etme babında, kı
saca buyurun Sayın Özdağ.
MUZAFFER ÖZDAĞ (Afyon Karahisar)
— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; siyasi
af toplumun sıhhat ve kuvvet kazandığını, re
jimin güvene kavuştuğunu ifade eder. Tasa
rıyı getiren heyetlere teşekkürümü ifade ede
rim. Biz Büyük Meclis olarak yedi senenin
içtimai huzursuzluklarını şu son tadarı ile tas
fiye etmiş oluyoruz. Şefkat ve atıfet gösteri
liyor, fakat bu hâdiseler içinde bir tek kişi
unutuluyor. 20 - 21 Mayıs olayına katılanlar
affedildi, 21 Mayıs tümü ile tasfiye edildi. Bir
genç üsteğmen, siyasi münakaşa esnasında iş
lediği müessif fiil sebebiyle hüküm giyiyor.
H'çbir aftan istifade etmiyor. Bu siyasi bir
suçtu. Yedi senenin tüm vebalini bir tek ki
şinin omuzunda bırakmıyalım. Hâdisenin lider-
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leri, dahi toplum sıhhate kavuştuğu için, şef
kate lâyıfc görüldü. Bu genç kişiyi, bu baht
sız delikanlıyı zindanda unutmıyalım. Meclis
ten şefkat istiyoruz. Hürmetler efendim.
BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu efendim?
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAÎL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Sa
yın Başkanım, bu konu 780 sayılı Af Kanunu
nun müzakeresi sırasında huzurunuza getiril
mişti. Ancak, arkadaşımız, getirmiş olduğu
bu teklifle münferit bir kişinin affedilmesini
istemektedir ki, bu, bir özel aftır. («Ayrı ge
tir» sesleri.)
MUZAFFER ÖZDAö (Afyon Karahisar)
— Teklifimi geri aldım Sayın Başkan, özel af
olarak tekrar getireceğim.
BAŞKAN — Teklif geriverilmiştir, arkadaş
lar.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Söz istiyen... Yok. Oyunuza suyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN — Söz istiyen?.. Yok. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir ar
kadaşlar.
Tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Tasarı Millet Mecli
since kabul edilmiştir.
ADALET BAKANI HASAN DÎNÇER
(Konya) — Sayın Başkan, teşekkür için söz is
tiyorum.
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan.
ADALET BAKANE HASAN DÎNÇER
(Konya) — Sayın Başka,n, değerli arkadaşlar;
780 sayılı Af Kanununun müzakeresi sırasında
20 - 21 Mayıs olaylarından mahkûm olanların
bir kısmı, yani sekiz seneye kadar ceza almış

....>...
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olanlar tamamen affedilmiş, daha yukan ceza
almış olanlar da kısmen affa mazhar olmak su
retiyle haydarında bir özel af çıkarılmış idi. O
kanunun müzakeresi sırasında, kısmen aftan is
tifade eden ve bugün tamamen affa mazhar
olan kimselerin de kademeli olarak aflarmın dü
şünüleceği ifade edilmişti. Şimdi bugün bu
tahakkuk etmiş bulunmaktadır.
Af, Yüksek Meclisin millet adına göster
diği bir atıfettir ve bu mahkûmlar da bu atı
fetten istifade etmektedirler. Af kanunu tasa
rısının müzakeresi sırasında her partiye men
sup sözcü arkadaşlarımın gösterdikleri yakın
alâkaya ve Hükümet tarafından getirilmiş olan
bu tasaıya karşı ifade ettikleri takdir duygu
larına teşekkürlerimizi sunmak isterim. (Alkış
lar.)
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, açık oy
lamaların neticelerini arz ediyorum.
Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısının
oylamasına 293 üye katılmıştır. 274 kabul, 16
ret, 3 çekinser oy çıkmıştır. Tasan 274 oy ild
kabul edilmiştir.
İşçilerin iyonizan radyosyonlara karşı ko
runması hakkındaki 115 sayılı Milletlerarası
Çalışma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun N
bulunduğuna dair kanun tasansmm oylamasına
181 üye katılmıştır. Çoğunluk olmadığından oy
lama tekrarlanacaktır.
Devlet Demiryollan ve Limanlan İşletmesi
Genel Müdürlüğü, İçişleri, Emekli Sandığı ile
Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandı
ğının Sosyal Sigortalar Kurumuna devri hak
kında kanun tasansmm oylamasına 77 üye ka
tılmıştır. Çoğunluk yoktur. Oylama tekrarla
nacaktır.
Arkadaşlar, vakit çok geciktiğinden 27
Aralık 1967 Çarşamba günü saat 14,00 te topla
nılmak üzere birleşimi kapatıyorum.
Kapanma saati : 20.00

......
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Gelir Vergisi Kanununun b â a maddelerinin do "içirilmesi hakkındaki kanun tasarısına verilen
oyların sonucu
(Tasarı kabul edilmiştir.)
Üyo sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserlcr
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler
[Kabul
ADANA
Hasan Aksay
Turhan Dilligil
Kasım Gülek
Ahmet Topaloğlu
Bekir Tünay
Tahir Yücekök
ADIYAMAN
M. Arif Atalay
Ali Turanlı
AFYON KARAHÎSAR
Mustafa Akalın
Osman Attna
Mehmet Göbekli
Şevki Güler
ALi İhsan UlubahşÂ
AÖRI
Abdülbâri Akdoğan
Nevzat Güngör
AMASYA
Ahmet Dcmiray
Nevzat Şener
Ali Celâlettin Topala
ANKARA
İsmail Rüştü Aksal
Orhan Alp
Kemal Bağcıoğlu
Ali Rıza Çetiner
Musa Kâzım Coşkun
Ahmet Dalh
Orhan Eren
Recai Ergüdcr
Emin Paksüt
Zühtü Pehlivanlı
H. Turgut Toker
Alparslan Türkeş

Ahmet üstün
Mustafa Kemal Yılmaz
ANTALYA
thsan Ataöv
Rafet Eker
Ahmet Torgay •
Osman Zeki Yüksel
ARTVİN
Sabit Osman Avcı
Mustafa Rona
AYDIN
Sinan Bosna
Yüksel Menderes
N^ahit Menteşe
fam et Sezgin
M. Kemal Yılmaz
BALIKESİR
İbrahim Aytaç
Cihat Bilgehan
Ahmet İhsan Kırımlı
Süreyya Koç
Mesut Ozansii
Cihat Turgut
Mevlüt Yılmaz
Mehmet Zeki Yücetürk
BİLECİK
Şadı Binay
BİNGÖL
Cemal Yavuz
BİTLİS
Cevdet Geboloğlu
Zarife Koçak
BOLU
Ş. Nihat Bayramoğlu
Halil İbrahim Cop
Ahmet Çakmak
Komal Penpair

:
:
:
:
:
:
:

450
293
274
16
3
152
5

edenler]
Hami Tczkan
BURDUR
t. Hakkı Boyacıoğlu
Fethi Çelikbaş
Faik Kırbaşh
BURSA
Sadrcttin Çanga
Nilüfer Gürsoy
Cemal Külâhlı
Barla?. Küntay
Kasım Önadım
Ö. Doğan Öztürkmen
Mustafa Tayyar
Mehmet Turgut
Ahmet Türkel
ÇANAKKALE
Ahmet Nihat Akay
Cihad Baban
Muammer Baykan
Rcfet Sezgin
ÇANKIRI
Dursun Akçaoğlu
Tahir Akman
Nurettin Ok
ÇORUM
Arslan Topçubaşı
Ahmet Uysal
Ncjdet Yüccr
DENİZLİ
Mehmet Salih Baydil
Remzi Şenel
DİYARBAKIR
Yusuf Azizoğlu
Metin Cizreli
Hasan Değer
Tarık Ziya Ekinci
Recai tskenderoğlu
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Feyzi Kalfagil
EDİRNE
İlham i Ertom
Naznu Özoğul
ELÂZIĞ
Nurettin Ardıçoğlu
Ömer Eken
Samct Güldoğan
Kevni Ncdimoğlu
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
Âdil Sağıroğlu
ERZURUM
Nihat Diler
Necati Güven
Ahmet Mustafaoğlu
Cevat Önder
Nihat Pasinlı
Adnan Şenyurt
ismail Hakkı Yıldırım
ESKİŞEHİR
Mehmet İsmet Angı
Şevket Asbuzoğlu
Hayri, Başar
Seyfi Öztürk
Ertuğrııl Gazi Sakarya
A ziz Zcytinoğlu
GAZİANTEP
Kâmil Ocak
Naşit Sarıca
Mahmut Uygur
Süleyman Ünlü
Hüseyin Yılmaz
GİRESUN
M. Kemal Çilesiz
Nizamettin Erkm.cn
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İbrahim Etem Kılnçoğlu
Ali Köymcn
GÜMÜŞANE
Sabri üzcan San
HATAY
Şemsettin Mursaloğlu
İÇEL
Mazhar Arıkan
Burhan Bozdoğan
Kadir Çetin
Celâl Kılıç
İSTANBUL
Sadettin Bilgiç
Ali Esat Birol
Nurettin Bulak
Tekin Erer
Nuri Eroğan
Mustafa Ertuğrul
Orhan Eyüboğlu
A. Coşkun Kırca
Orhan Seyfi Orlıon
Osman üzer
Kaya Özdcmir
llhami Sancar
Ahmet Tahtakılıç
î. Hakkı Tckinel
Osman Nuri Ulusay
Aydın Yalçın
Mehmet Yardımcı
İZMİR
Şevket Adalan
Şükrü Akkan
Mehmet Ali Aytaş
Şeref Bakşık
Muzaffer Döşemeci
Osman Zeki Efcoğlu
Ali Naili Erdem
Arif Ertunga
Hüsamettin Gümüşpala
Settar lksel
Şinasi Osm a
Cemal Hakkı Selek
KARS
Lâtif Aküzüm
Abbas Ali Çetin
Sevinç Düşünsel
Cengiz Ekinci
Turgut Göle
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Cehli Nuri Koç
Muzaffer Sami!oğlu
Osman Yeltckin
KASTAMONU
Ahmet Şevket Bohça
Sabri Keskin
Osman Zeki Oktay
Âdil Tok özlü
KAYSERİ
Feh m i Cu m ah oğl ıı
A. Atıf Hacıpaşaoğlu
Feyyaz Koksal
Vedat Âli Özkan
KIRKLARELİ
Mehmet Atagün
Ari i! Hikmet Güner
Hasan Tahsin Uzun
KIRŞEHİR
Mehmet Güver
•Süleyman Onan
Sedat Akay
\ f ihat Erim
Süreyya Sofuoğlu
KONYA
Hasan Dinçer
M. Ziyaeddin İzerdem
Mehmet Necati Kalaycı
İsmet Knpısız
Mckki Keskin
Yunus Koçak
ij
Seyit Faruk Önder
?
Faruk Sükan
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Muammer Dirik
Mithat Dülge
Şevket Raşit Ilatîpoğlıı
Nahit Yenişehirlioğlıt
MARAŞ
Kemali Bayazıt
Veysi Kadıoğlu
Enver Kaplan
Vcfik Pirinçcioğkı
MARDİN
Esat Kemal Ay bar
MUĞLA
İzzet Oktay
İlhan Tckinalp
MUŞ
Nermin Neftçi
Kâmil Özsarıyıldız
NEVŞEHİR
İbrahim Boz
S. Hakkı Esatoğlu
NİĞDE
Yaşar Arıbaş
Ruhi Soyer
Oğuzdemir Tüzün
Haydar Özalp

ORDU
Rai i! Ay bar
Feridun Cemal Erkin
Tlamdi Mağden
Arif Hikmet Onat
Sadi Pehlivanoğlu
RlZI]
5 Erol Yılmaz Akçal
Sait Sına Yüeesoy
l Mazhar Basa
KÜTAHYA
; İsmail Sarıgöz
Ahmet Can Bilgin
[ Ccvat Yalçın
Himmet Erdoğmuş
j
SAKARYA
Mesut; Erez
j
Nuri
Bayar
Mehmet Er.soy
i
İsmail Hakkı Yıldırım | Kadri Eroğan
Musl ihiddin O ürer
MALATYA
Şerafcttin Pak er
S/ıbnn Erik
SAMSUN
Lûtfi Evliya oğlu
MoIAhat Gedik
Uamit Fcndoğîu
Osman Şahinoğlu
MANİSA
Namık Kemal Tül'ezoğlu
Neri'man Ağaoğlu
Süreyya Uluçay
Erluğrul Akra
Bahatlin Uzunoğlu
.Sami Binicioğlu
Şevki Yücel
Süleyman Çağlar
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SİİRT
Hüseyin Hüsnü Oran
SİNOP
Hilmi İşgüzar
Mustafa Kaptan
Cemil Karahau
Niyazi Özgüç
SİVAS
Nihat Doğan
Tevfik Koraltan
Seyfi Kurtbck
Cevad Odyakmaz
TEKİRDAĞ
Halil Başol
llyas Demir
TOKAT
Cevdet Aykan
M. Şükrü Çavdaroğlu
Osman Hacıbaloğlu
Bedrettin Karaerkek
İrfan Solmazcr
TRABZON
A. İhsan Birincioğlu
Ahmet Cebi
Ekrem Dikmen
Ahmet Şener
Ömer Usta
URFA
Halil Balkıs
İVe.lıice Hatko (Boran)
Necmettin Cevheri
Ramazan Tekeli
UŞAK
Orhan Dengiz
M. Fahri Uğrasızoğlu
YAN
İMehmet Emin Erdinç
M. Salih Yıldız
YOZGAT
Nuri Kod a m an oğlu
Turgut Nizamoğlu
Neşet Tanrı dağ
ZONGULDAK
Talât Asal
S. Tek'n Müftüoğlu
Kemal Doğan Sungun
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[Reddedenler]
ADIYAMAN
Süleyman Arif Emro
AĞRI
Kasım Küfrevi
AMASYA
Kâzım Ulusoy
AYDIN
Reşat Özarda

BİNGÖL
M. Emin Gündoğdu
ÇORUM
Hasan Lâtif Sarıyüce
ERZURUM
Gıyasettin Karaca
GÎRESUN
Ali Cüceoğlu

GÜMÜŞANE
Ali İhsan Çelikkan
HAKKARİ
Ali Karahan
HATAY
Reşat Mursaloğlu
Hüsnü Özkan

İSTANBUL
Suphi Baykam
MARAŞ
Hüseyin Yaycıoğlu
MARDİN
Fuat Uluç
YOZGAT
Celâl Sungur

[Çekinserler]
KASTAMONU
1. Hakkı Yılanlıoğlu

TRABZON
Ilamdi Orhon
[Oya

TUNCELİ
Hasan Ünlü

katilmıyanlar]

BİLECİK
ADANA
İsmail Selçuk Çakıroğlu
Mahmut Bozdoğan
BOLU,
Ali Bozdoğanoğlu
Hasan Özcan
Ali Karcı
BURSA
Kemal Sarıibrahimoğlu
ibrahim Öktem
İbrahim Tekin (B.)
Bahri Yazır
ADIYAMAN
ÇANAKKALE
Nazım Bayıllıoğlu
Şefik İnan
AFYON KARAHİSAR
ÇANKIRI
Murat Öner
Mehmet Ali Arsan
Muzaffer Özdağ
ÇORUM
ANKARA
Abdurrahman Güler
Hüseyin Balan
Hilmi İncesulu
Osman Bölükbaşı (t.)
DENİZLİ
1. Sıtkı Hatipoğlıu
Fuat
Avcı
Rıza Kuas
Muzaffer Karan (1.)
llyas Seçkin
Hüdai O rai
Hasan Tez
Zafer Nihat Özel
Hasan Türkay
Atıf ıŞohoğlu (Bişk.V.)
ANTALYA
EDİRNE
Hasan Akçahoğlu
Ahmet
Bilgin
Hüseyin Avni Akın
Türkân
Seçkin
(Yüzbaşı)
ELAZIĞ
Hasan Fehmi Boztepe
Kemal Satır
ARTVİN
Turgut Altunkaya
ERZİNCAN
Nafiz Giray
AYDIN
Sadık Perinçek
Mustafa Şükrü Koç
Kemal Ziya öztürk
ERZURUM
Turhan Bilgin
BALIKESİR
GAZİANTEP
Adnan Akın (1.)
Ali ihsan Göğüs
Enver Güreli
Hüseyin încioğlu
Fennî Islimyeli
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GİRESUN
Kudret Bosuter
GÜMÜŞANE
Necati Akagün
Sabahattin Savacı
HATAY
Sabahattin Adalı
Abdullah Çilli
Yahya Kanbolat
Talât Köse oğlu
İSPARTA
İrfan Aksu
Tahsin Argun
Ali İhsan Balım
Süleyman Demirel
(Başbakan)
İÇEL
Kemal Ataman
İsmail Çataloğlu
C. Sadık Kutlay
İSTANBUL
Çetin Altan
Sadun Aren
Hüseyin Ataman
Mehmet Ali Aybar
Orhan Birgit
Ferruh Bozbeyli
(Başkan)
Orhan Erkanlı
Muhiddin Güven
Abdurrahman Şeref Lâ<,
Selim Sarper

-

Fuad Sirmen
Reşit Ülker
İZMİR
İhsan Gürsan
Nihad Kürşad (B.)
Enver Turgut
Mustafa Uyar
Lebit Yurdoğlu
KARS
Âdil Kurtel
KASTAMONU
A. Muzaffer Akdoganlı
Adil Aydın
KAYSERİ
Mehmet Ateşoğlu
Turhan Feyzioğlu
Cengiz Nayman
Mehmet Yüceler
KIRKLARELİ
Mehmet Orhan Türkkaıı
KIRŞEHİR
Memduh Erdemir
KOCAELİ
Isımail Arar (Bşk. V.)
Şevket Ustaoğlu
KONYA
Lütfi Akdoğan
Selçuk Aytan
Bahri Dağdaş (B.)
ihsan Kabadayı
Nazif Kurucu
Fakih Özfakih
Vefa Tanır

M. Meclisi
KÜTAHYA
Kemal KaçarMALATYA
Mehmet Delikaya
Hüseyin Doğan
İsmet İnönü
MANİSA
Muammer Erten
Mustafa Ok
önol Sakar
MARAŞ
Hacı Ahmet Özsoy
MARDİN
İbrahim Aysoy
Rifat Baykal
Seyfi Günefjtan
Nazmi Oğuz
MUĞLA
Adnan Akarca
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Seyfi Sadi Pencûp
Turan Şahin
MUŞ
Kemal Aytaç
NEVŞEHİR
Ali Baran Numanoğlu
NÎÖDB
Mehmet Altmsoy
ORDU
Ata Bodur
Ferda Güley
Kemal Şensoy
SAKARYA
Ekrem Ali can
Hayrettin Uysal
SAMSUN
Ala Fuat Alişan
Yaşar Akal
Kâmran Evliya oğlu
llyas Kılıç
Salâhattin Kılıç
[Açık
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SİİRT
Abdülhalim Araş
Misbah Ongan
Adil Yaşa
SİVAS
Nasuh Nazif Arslan
Gıyasettin Duman
Orhan Kabibay
Kâzım Kangal
M. Kemal Palaoğlu
Gültekin Sakarya
Tahsin Türkay
TEKİRDAĞ
Kemal Ncbioğlu
Orhan Öztrak
TOKAT
Fethi Alacalı
Osman Saraç
TRABZON
Selâhattin Güven
Osman Turan

üyelikler]

Adana
Çorum
Diyarbakır
İstanbul
Urfa
Yekûn

>m<9

- 6 Ş -

1
1
1
1
1

Alıi Rıza Uzuner
TUNCELÎ
Kenan Aral
URFA
Mahmut Çetin
Cemal Güven
UŞAK
Ali Rıza Akbıyıkoğlu
VAN
Muslih Gören taş (t. ü.)
Kinyas Kartal
YOZGAT
İsmail Hakkı Akdoğan
Yusuf Ziya Bahadınh
ZONGULDAK
S. Ekmel Çetin er
Bülent Ecevit
Kenan Esengin
Fevzi Fırat
Cahit Karakaş
Kâmil Kırıkoğlu
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İşçilerin iyonizan radyosyonlara karşı korunması hakkında 115 sayılı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulundugTina dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu
(Çoğunluk

yok.)

Üye sayısı : 450
Oy verenler : 181
Kabul edenler : 177
Reddedenler :

3

Çekinserler :

1

Oya katılmıyanlar : 264
Açık üyelikler
[Kabul
ADANA
Ali Karcı
Ahmet Topalloğu
Bekir Tünay
Tahir Yücekök
ADIYAMAN
M. Arif At al ay
AFYON KARAHlSAR
Mustafa Akalın
Osman Attila
Muzaffer Özdağ
AĞRI
Abdülbari Akdoğan
AMASYA
Nevzat Şener
Ali Delâlettin Topala
Kâfim Ulnsoy
ANKARA
Kemal Ba&cıoğlu
Hüseyin Balan
Ali Rıza Çetiner
Orhan Eren
Rıza Kuas
Zühtü Pehlivanlı
Hasan Ttirkay
ANTALYA
îhsan Ataöv
Refet Eker
Ahmet Torgay
ARTVÎN
Sabit Osman Avcı
Mustafa Rona
AYDIN
Yüksel Menderes
Nahit Menteşe

:

5

edenler]

Regat özarda
Mustafa Kemal Yılmaz
BALIKESİR
Cihat Bilgehan
Ahmet ihsan Kırımlı
Süreyya Koç
Mesut Ozansü
Cihat Turgut
Mehmet Zeki Yücetürk
BİLECİK
Sadi Binay
BÎNGÖB
M. Emin Gündoğdu

ÇORUM
Hilmi İncesulu
Arslan Topçubası
Ahmet Uysal
DENİZLİ
Mehmet Salih Baydil
Remzi Şenel
DİYARBAKIR
Yusuf Azizoğlu
M'otin Cizreli
Tarık Ziya Ekinci
Reeai İskenderoğlu
Feyzi Kalfagil

BİTLİS
Zarife Koçak
BOLU
Ş. Nihat Bayramoğlu
Kemal Demir
Hami Tczkan

EDİRNE
Nazmı Ö/.oğul
ELÂZIĞ
Kevni Nedimoğlu
ERZURUM
Nihat Diler
Necati Güven
Gıyasettin Karaca
Ahmet Mustafaoğlu
Nihat Pasinli
Adnan Şenyurt
İsmail Hakkı Yıldırım
ESKİŞEHİR
Hayri Başar
Ertıığrul Gazi Sakarya

BURDUR
Fethi Çelikbaş
Faik Kırbagh
BURSA
Nilüfer Gürsoy
Cemal Külâhlı
Kasım önadım
ÇANAKKALE
Ahmet Nihat Akay
Cihad Baban
Refet Sezgin
ÇANKIRI
Dursun Akçaoğlu
Tahir Akman
Nurettin Ok

GAZİANTEP
Naşit Sarıca
Mahmut Uygur
Süleyman Ünlü
Hüseyin Yılmaz
GÜMÜŞANE
Necatî Akagün
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Sabri öscan San
HATAY
Talât Köseoğlu
İSPARTA
Ali îhsan Balım
İÇEL
Mazhar Ankan
Kadir Çetin
İSTANBUL
Hüseyin Ataman
Sadettin Bilgiç
Nurettin Bulak
Tekin Erer
Nuri Eroğan
A. Coşkun Kırca
Osman özer
Kaya özdemir
Ilhami Sancar
Ahmet Tahtakılıç
I. Hakkı Tekinel
Mehmet Yardımcı
İZMİR
Şevket Adalan
Şükrü Akkan
Mehmet Ali Aytaç
Şeref Bakşık
Muzaffer Döşemeci
Ali Naili Erdem
Cemal Hakkı Selek
KARS
Lâtif Aküzüm
Cengiz Ekinci
Adil Kıırtel
KASTAMONU
Ahmet Şevket Bohça

M. Meclisi
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Adil Toközlü
MANİSA
lımail Hakkı Yılanlıoğlu Neriman Ağaoğlu
Sami Binicioğlu
KAYSERİ
Süleyman Çağlar
Fehmi Cumalıoğlu
Mithat Pülge
A. Atıf Hacıpaşaoğlu
Şevket Raşit Hatipoğlu
Vedat Ali Özkan
Nahit Yenişehirlioğlu
KIRKLARELİ
MARAŞ.
Mehmet Atagün
Kemali Bayazıt
Arif Hikmat Güner
Veysi Kadıoğlu
KIRŞEHİR
Enver Kaplan
Süleyman Onan
Vefik Pirinçcioğlu
KOCAELİ
MARDİN
Sedat Akay
Rifat Baykal
MUŞ
Nihat Erim
Nermin Neftçi
KONYA
Kâmil Özsarıyıldız. .
Hasan Dinçer
M. Ziyaettin tzerdem
NEVŞEHİR
Mehmet Necati Kalaycı İbrahim Boz
İsmet Kapısız
S. Hakkı Esatoğlu
Yunus Koçak
NİĞDE
Faruk Sükan
Oğuzdemir Tüzün
Sait Sına Yüceioy
ORDU
MALATYA
Raif Aybar
Hamit Fendoğlu
Feridun Cemal Erkin
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RİZE
Mazhar Basa
İsmail Sangöz
Cevat Yalçın
SAKARYA
Nuri Bayar
Kadri Eroğan
SAMSUN
Melâhat Gedik
Osman Şahinoğlu
Namık Kemal Tülezoğlu
Süreyya Uluçay

Osman Hacıbaloğlu
Bedrettin Karaerkek
TRABZON
Ahmet Cebi
Ekrem Dikmen
Hamdi Orhon
Ahmet Şener
Osman Turan
Ömer Usta
TUNCELİ
Hasan Ünlü

SİNOP
Hilmi işgüzar
Mustafa Kaptan
Niyazi özgüç
SİVAS
Tevfik Koraltan

URFA
Behice Hatko (Boran)
Necmettin Cevheri
Ramazan Tekeli
UŞAK
Orhan Dengiz
M. Fahri Uğrasıaoğlu

TEKİRDAĞ
Halil Baçol
îlyas Demir
Kemal Nebioğlu
TOKAT
Cevdet Aykan
M. Şükrü Çavdaroğlu

VAN
Mehmet Emin Erdinç
YOZGAT
Nuri Kodamanoğlu
Turgut Nizamoğlu
ZONGULDAK
Sadık Tekin Müftüor^*

[Reddedenler]
JARELİ
KIRKLARELİ
isin Uzun
Hasan Tahsin

I
KONYA
I Seyit Faruk Önder

YOZG
I
YOZGAT
I Celâl Sunguı
Sungur

[ÇekinserJ
SAMSUN
Balıattin Uzunoğlu

{Oya katilmiffanlar]
ADANA
Hasan Aksay
Mahmut Bozdoğan
Ali Bozdoğanoğlu
Turhan Dilligil
Kasım Gülek
Kemal Sanibrahimoğlu
ibrahim Tekin (B. )
ADIYAMAN
Nazım Bayülıoğlu
Süleyman Arif Emre
Ali Turanlı

AFYON KARAHlSAR
Mehmet Göbekli
Şevki Güler
Murat öner
Ali İhsan Ulubahşi
AĞRI
Nevzat Güngör
Kasım Küfrevi
AMASYA
Ahmet Demiray
ANKARA
İsmail Büstü Aksal

Orhan Alp (B.)
Osmam Bölükbaşı (1.)
Musa Kâzım Coşkun
Ahmet Dallı
Recai Ergüder
İbrahim Sıtkı Hatipoğlu
Emin Pafcsüt
llyas Seçkin
Hasan Tez
H. Turgut Toker (B.)
Alparslan Türkeg
Ahmet Üstün
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Mustafa Kemal Yılmaz
ANTALYA
Hasan Akçalıoğlu
Hüseyin Avni Akın
(Yüzbaşı)
Hasan Fehmi Boztepe
Osman Zöki Yüksel
ARTVİN
Turgut Altmkaya
AYDIN
Sinan Bosna
Mustafa Şükrü Koç

M. Meclisi
Kemal Ziya öztürk
İsmet Sezgin
BALIKESİR
Adnan Akın (I.)
ibrahim Aytag
Enver Güreli
Fennî İslimyeli
Mevlüt Yılmaz
BİLECİK
İsmail Selçuk Çakıroğlı
BİNGÖL
Cemal Yavuz
BİTLİS
Cevdet Geboloğlu
BOLU
Halil, ibrahim Cop
Ahmet Çakmak
Hasan özcan
BURDUR
î. Hakkı Boy acı oğlu
BURSA
Sadrettin Çanga
Barlas Küntay
ibrahim öktem
<). Doğan öztürkmen
Mustafa Tayyar
Mehmet Turgut (B.)
Ahmet Türkel (B.)
Bahri Yazır
ÇANAKKALE
Muammer Baykan
Şefik İnan
ÇANKIRI
Mehmet Ali Arsan
ÇORUM
Abdurrahman Güler
Hasan Lâtif Sarıyüce
Nejdet Yücer
DENlZLÎ
F u a t Avcı
Muızaffer Karan (1.)
Hiidai Oral
Zafer Nihat özel
Atıf Şiöboğhı (Bşk. V.)
DİYARBAKIR
Hasan Değer
EDİRNE
Ahmet Bilgin
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llhami Ertem (B.)
Türkân Seçkin
ELÂZIĞ
Nuriefttin Ardıçoğlu
Ömer Eken
Samet Güldoğan
Kemal Satır
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
(B.)
Nafiz Giray
Sadık Perinçjek
Adil Sağıroğlu
ERZURUM
Turhan Bilgin
Ceyat önder
ESKİŞEHİR
Mehmet îsmot Angı
Şevket Asbuzoğlu
Seyfi Öztürk (B.)
Aziz Zeytinoğlu
GAZİANTEP
Ali İhsan Göğüs
Hüseyin İncioğlu
Kâmil Ocak (B.)
GİRESUN
Kudret Bosuter
Ali Cüceoğlu
M. Kemal Çilesiz
Nizamettin Erkmen
t. Etem Kılıçöğlu
Ali Köymen
GÜMÜŞANE
Ali İhsan Çelikkan
Sabahattin Sayacı
HAKKÂRİ
Ali Karahan
HATAY
Sabahattin Adalı
Abdullah OUli
Yahya Kanbolat
Reşat Mursaloğlu
Şemsettin Mursaloğlu
Hüsnü Özkan
İSPARTA
İrfan Aksu
Tahsin Argun
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Süleyman Demire!
(Başbakan)
İÇEL
Kemal Ataman
Burhan Bozdoğan
İsmail Çatal.oğlu
Celâl Kılıç.
C. Sadık Kutlay

Adil Aydın
Sabri Keskin
Oaman Zeki Oktay
KAYSERİ
Mehmet Ategoğlu
Turan Feyzioğlu
Feyyaz Koksal
Cengi? Nayman
Mehmet Yüceler
KIRKLARELİ
Mehmet Orhan Türkkan
KIRŞEHİR
Memduh Erdeınir
Mehmet Güver

İSTANBUL
Çetin Altan
Sadun Aren
Mehmet Ali Aybar
Suphi Baykam
Orhan Birgit
KOCAELİ
Ali Esat Birol
İsmail Arar (Bşik. V.)
Ferruh Bozbeyli
Süreyya Sofuoğlu
(Başkan)
Şevket Ustaoğlu
Orhan Erkanlı
KONYA
Mustafa E r t u ğ n ü
Lütfi Akdoğan
Orhan Eyüboğlu
Selçuk Aytan
Muhiddin Güven
Abdurrahman Şeref Lâç Bahri Dağda-ş (B.)
İhsan Kabadayı
Orhon Seyfi Orhon
Mekki Keskin
Selim Sarper
Nazif Kurucu
Fuad Sirmen
Fakih özfakih
Osman Nuri Ulusay
Vefa Tanır
Reşit Ülker
Aydın Yalçın
KÜTAHYA
IZMIH
Ahmet Can Bilgin
Osman Zeki Efeoğlu
Himmet Erdoğmus.
Arif Ertunga
Mesut Erez
Hüsamettin Gümüçpala Mehmet Ersoy
İhsan Gürsan
Kemal Kaçar
Settar îksel
î. Hakkı Yıldırım
Nihad Kürşad (B.)
MALATYA
Şinasi Osma
Mehmet Del ikaya
Enver Turgut
Hüseyin Doğan
Mustafa Uyar
Şaban Erik
Lebit Yurdoğlu
Lûtfi Evliyaoğlu
KARS
İsmet inönü
Abbajı Ali Çetin
MANİSA
Sevinç Düşünsel
Ertuğrul Akça
Turgut Göle
Muammer Dirik
Celâl Nuri Koç
Muammer Erten
Muzaffer Şâmiloğlu
Mustafa Ok
Osman Yeltekin
önol Sakar
KASTAMONU
A. Muzaffer Akdoğanlı
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MARAŞ
Hacı Ahmet özsoy

M. Meclisi
Hüseyin Yaycıoğlu
MARDİN
Esat Kemal Aybar
ibrahim Aysoy
Soy fi Güneştau
Nazmi Oğuz
Fuat Ulu$
MUĞLA
Adnan Akarca
izzet Oktay (I. Ü.)
Seyfi Sadi Pencap
Turan Şahin
İlhan Tekinalp
. MUŞ
Kemal Aytaç
NEVŞEHİR
Ali Baran Numanoğlu
NİĞDE
Mehmet Altınsoy
Yaşar Ârıbaş (I.)
Ruhi Soyer
Haydar Özalp
ORDU
Ata Bodur

B : 21
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Fenda Gül ey
Hanıdi Mnğdetı
Arif Hikmet Onat
Sadi Pehlivanoğlu
Kemal Şensoy

SİNOP
Cemil Karahan
SİVAS
Nasuh Nazif Arşları
Nihat Doğan
Gıyasettin Duman

PJZE
Erol Yılmaz Akçal
SAKARYA
Ekrem Aliean
Muslihittin Gürer
Şerafeddin Paker
Hayrettin Uysal

Orhan Kabibay
Kâzım Kangal
Seyfi Kurtbek
Cevad Odyakmaz
M. Kemal Pal a oğlu
Gül tekin Sakarya
Tahsin Türkay

SAMSUN
Ali Fuat Alişan
Yasar Akal
Kâmran E vliyaoğl u
llyas Kılıç
Selâhattin Kılıç
Şevki Yücel

TEKİRDAĞ
Orhan öztrak
TOKAT
Fethi Alacalı
Osman Saraç
İrfan JSolmazer

SÜRT
Abdülhalim Araş
Misbah Ougan
Hüseyin Hüsnü Oran
Âdil Yaşa

TRABZON
A. ihsan Birinci oğlu
Selâhattin Güven
Ali Rıza Uzun er

fAçık üyelikleri
Adana
Çorum
Diyarbakır
istanbul
Urfa
Yekûn

- »
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TUNCELİ
Kenan Aral
URFA
Halil Balkıs
Mahmut Çetin
Cemal Güven
UŞAK
Ali Rıza Akbıyıkoğlu
VAN
Muslih Görentaş (I. Ü.)
Kinyas Kaı*tal
M. Salih Yıldız
YOZGAT
ismail Hakkı Akdoğan
Yusuf Ziya Bahadmh
Neşet Tanrıda^
ZONGULDAK
Talât Asal
S. Ekin ol Çetiner
Bülent Ecevit
Kenarı Esengin
Fevzi Fırat F
Cahit Karakaş
Kâini] Kırılcoğlu
Kemal Doğan Susngun

M. Meclisi
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Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandığı ile Askerî
Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığının Sosyal Sigortalar Kurumuna devri hakkındaki Ka
nun tasarısına verilen oyların sonucu
(Çoğunluk yoktur.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar

:
:
:
:
:
:

450
77
77
0
0
368

Açık üyelikler :
5
[Kabul edenler]
ADANA
Ali Karcı
Tahir Yücekök
ADIYAMAN
M. Arif Atalay
APYON KARAHÎSAR
Muzaffer Özdağ
ANKARA
Ali Rıza Çetiner
Orhan Eren
Rıza Kuas
Zühtü Pehlivanlı
H. Turgut Toker
Hasan Türkay
Mustafa Kemal YTılmaz
ANTALYrA
İhsan Ataöv
Ahmet Torgay
ARTVİN
Sabit Osman Avcı
AYDIN
Nahit Menteşe
Reşat Özarda
BALIKESİR
Mesut Ozansü
BİNGÖL
M. Emin Gündoğdu
BURDUR
Fethi Çelikbaş
BURSA
Nilüfer Gürsoy

Cemal Külâhlı
ÇANAKKALE
Ahmet Nihat Akay
Refet Sezgin
ÇANKIRI
Dursun Akçaoğlu
Tahir Akman
ÇORUM
Hasan Lâtif Sarıyüce
DENİZLİ
Remzi Şenel
DİYARBAKIR
Feyzi Kalfagil
ELÂZIĞ
Kevni Nedimoğlu
ERZURUM
Ahmet Mustafaoğlu
Nihat Pasinli
Adnan Şenyurt
GAZİANTEP
Hüseyin Yılmaz
HATAY
Talât Köseoğlu
Hüsnü Özkan
İSPARTA
Ali İhsan Balım
İSTANBUL
îlhami Sanear
Ahmet Tahtaküıç
I. Hakkı Tekinel

İZMİR
Şevket Adalan
Şükrü Akkan
Mehmet Ali Aytaş
Muzaffer Döşemeci
Ali Naili Erdem

Vefik Pirînçeioğkı
MUŞ
Kâmil Özsarıyıldi'Z

KAYSERİ
Feyyaz Koksal
Vedat Âli Özkan

ORDU
Raif Aybar
Feridun Cemal Erkin
RİZE
Mazhar Basa

KIRKLARELİ
Mehmet Atagün
Hasan Tahsin Uzun
KIRŞEHİR
Süleyman Onan
KOCAELİ
Nihat Erim
KONYA
Hasan Dinçer
M. Ziyaeddin Izerdem
Yunus Koçak
Faruk Sükan
MALATYA
Lûtfi Evliyaoğlu
MANİSA
Sami Binicioğlu
Süleyman Çağlar
Nahit Yenişehirlioğlu
MARAŞ
Veysi Kadıoğlu
Enver Kaplan
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NEVŞEHİR
ibrahim Boz
S. Hakkı Esatoğlu

SAMSUN
Melâhat Gedik
SİNOP
Hilmi İşgüzar
TEKİRDAĞ
Halil Başol
tlyas Demir
TOKAT
M. Şükrü Çavdaroğlu
TRABZON
Ahmet Şener
TUNCELİ
Hasan Ünlü
UŞAK
Orhan Dengiz
YOZGAT
Nuri Kodamanoğlu
Celâl Sungur

M. Meclisi
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ADANA
Hasan Aksay
Mahmut Bozdoğan
Ali Bozdoğanoğlu
Turhan Dilligil
Kasım Gülek
Kemal Sarıibrahimoğlu
İbrahim, Tekin (B.)
Ahmet Topaloğlu (B.)
Bekir Tünay
ADIYAMAN
Nazım Bayıllıoğlu
Süleyman Arif Emre
Ali Turanlı
AFYON KARAHlSAR
Mustafa Akalın
Osman Attila
Mehmet Göbekli
Şevki Güler
Murat Öner
Ali İhsan Uiubahşp
AĞRI
Abdülbâri Akdoğan
Nevzat Güngör
Kasım Küfrevi
AMASYA
Ahmet Demiray
Nevzat Şener
Ali Celâlettin Topala
Kâzım Ulusoy
ANKARA
İsmail Rüştü Aksal
Orhan Alp (B.)
Kemal Bağcıoğlu
Hüseyin Balan
Osman Bölükbaşı (1.)
Musa Kâzım Coşkun
Ahmot Dallı
Recai Ergüder
1. Sıtkı Hatipoğkt
Emin Paksüt
llyas Seçkin
Hasan Tez
Alparslan Türkeş
Ahmet üstün
ANTALYA

Hasan Akçalıoğlu
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haiıl nıyarilar]

Hüseyin Avni Akın
(Yüzbaşı)
Hasan Fehmi Boztepe
Rafet Eker
Osman Zeki Yüksel
ARTVİN
Turgut Altunkaya
Mustafa Rona
AYDIN
Sinan Bosna
Mustafa Şükrü Koç
Yüksel Menderes
Kemal Ziya Öztürk
ismet Sezgin
M. Kemal Yılmaz

I Barlas Küntay
I İbrahim ökteım
I Kasım Önadım
Ö. Doğan Öztürkmen
I Mustafa Tayyar
Mehmet Turgut (B.)
Ahmet
Türkel (B.)
I
Bahri
Yazır
I
ÇANAKKALE
I Cihad Baban
I Muammer Baykan
I Şefik inan
I
ÇANKIRI
I
Mehmet Ali Arsan
Nurettin Ok (Bşk V.)
ÇORUM
I
Abdurrahman
Güler
I
Hilmi İncesulu
I Arslan Topçubaşı
I Ahmet Uysal
I Nejdet Yücer

BALIKESİR
Adnan Akın (I.)
İbrahim Aytaç
Cihat Bilgelıan (B.)
Enver Güreli
Fennî îsliımyeli
Ahmet ihsan Kırımlı
Süreyya Koç
I
Cihat Turgut
Mevlüt Yılmaz
I
Mehmet Zeki Yücctürkl
BİLECİK
Sadi Bin ay
I
ismail Selçuk ÇakıroğlvJ
BİNGÖL
Cemal Yavuz
BİTLİS.
Cevdet Geboloğlu
Zarife Koçak
BOLU
Ş. Nihat Bayramoğlu
Halil ibrahim Cop
Ahmet Çakmak
Kemal Demir
Hasan Öze an
Hami Tezkan

I

DENİZLİ
Fuat Avcı
Mehmet Salih Baydil
Muzaffer Karan (1.)
Hüdai Oral
Zafer Nihat özel
Atıf Şohoğlu
(Bşk. V.)

DİYARBAKIR
Yusuf Azizoğlu
I Metin Cizreli
I Hasan Değer
Tank Ziya Ekinci
I Recai Iskcnderoğlu
I
EDİRNE
I Ahmet Bilgin
I
llhami Ertem (B.)
•
Nazmi Özoğul
I
Türkân Seçkin
BURDUR
ELÂZIĞ
t. Hakkı Boyacı oğlu J Nurettin Ardıçoğlu
Faik Kırbaglı
j Ömer Eken
BURSA
Samet Güldoğan
Sadrettin Çanga
{ Kemal Satır
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ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
(B.)
Nafiz Giray
Sadık Perinçek
Âdil Sağıroğlu
ERZURUM
Turhan Bilgin
Nihat Diler
Necati Güven
Gıyasettin Karaca
Cevat Önder
İsmail Hakkı Yıldırım
ESKİŞEHİR
Mehmet İsmet Angı
Şevket Asbuzoğlu
Hayri Ba§ar
Seyfi Öztürk (B.)
Ertuğrul Gazi Sakarya
Aziz Zeytinoğlu
GAZİANTEP
Ali İhsan Göğüs
Hüseyin Incioğlu
Kâmil Ocak (B.)
Naşit Sarıca
Mahmut Uygur
Süleyman Ünlü
GİRESUN
Kudret Bosuter
Ali Cüceoğlu
M. Kemal Çilesiz
Nizamcttin Erkmen
İbrahim Etem Kılıçoğhj
Ali Köymen
OÜMÜŞANB
Necati Akagün
Ali İhsan Çelikkan
Sabri özcan San
Sabahattin Savacı
HAKKÂRİ
Ali Karahan
HATAY
Sabahattin Adalı
Abdullah Çilli
Yahya Kanbolat
Reşat Mursaloğlu
Şemsettin Mursaloğlu

M. Meclisi
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Mekki Keskin
NEVŞEHİR
Nazif Kurucu
Ali Baran Numanoğlu
Seyit Faruk önder
NİĞDE
Fakih Özfakih
Mehmet Altırısoy
Vefa Tanır
Yaşar Arıbaş (1.)
Sait Sına Yücesoy
Ruhi Soyer
İÇEL
Oğuzdemir T üzün
KÜTAHYA
Mazha'r Arık arı
Haydar Özalp
Ahmet Can Bilgin
Kemal Ataman
Himmet Erdoğmuş
ORDU
Burhan' Bozdoğan
Mesut Erez
Ata Bodur
İsmail Çataloğiu
Mehmet Ersoy
Ferda Güley
Kadir Çetin
Kemal Kaçar
Hamdı Mağden
Celâl Kılıç
İsmail Hakkı Yıldırım Arif Hikmet Onat
O. Sadık Kutlay
Sadi Pehlivanoğlu
MALATYA
Kemal Şensoy
.. ...İSTANBUL
Mehmet Delikaya
RİZE
Çetin Allan
Hüseyin Doğan
Erol Yılmaz Akçal
Sadiın Aren"
Şaban Erik
İsmail Sarıgöz
Hüseyin Ataman
Hamit Fendoğlu
Cevat Yalçın
Mehmet Ali Aybar
İsmet İnönü
Suphi Baykam
SAKARYA
Sadettin Bilgiç; (B.)
MANİSA
Ekrem Alican
Orhan Birgit
Neriman Ağaoğlu
Nuri Bayar
Ali Esat Birol
Ertuğrul Akça
Kadri Eroğan
Ferruh Bozbeyli
Muammer Dirik
Muslihittin Gürer
(Başkan)
Mithat Dülge
KAYSERİ
Şerafettin Paker
Nurettin Bulak
Muammer Erten
Mehmet Yüceler
Hayrettin Uysal
Tekin '-Erer
Şevket Raşit Hatipoğlu
Fehmi Cumalıoğlu
Orhan Erkanlı
Mustafa Ok
SAMSUN
Turhan Feyzioğlu
Nuri Eroğan
ünol Sakar
Ali Fuat Alışan
A. Atıf Hacıpaşaoğlu
Mustafa Ertuğrul
Yaşar Akal
Cengiz Nayman
MARAŞ
Orhan Eyüboğlu
Kâmran Evliyaoğlu
Mehmet Ateşoğlu
Keımalî Bayazıl
Muhiddin Güven
tlyas Kılıç
Hacı Ahmet Özsoy
A. Coşkun Kırca
Salâhattin Kılıç
KIRKLARELİ
Hüseyin Yayeıoğlu
Abdurrahman Şeref Lâç Ari t Hikmet Güner
Osman Şahinoğlu
Orhan Sey.fi Orhon
Namık Kemal TüLezoğlu
Mehmet Orhan Türkkan
MARDİN
Osman Özer
Süreyya Uluç ay
l'jsat Kemal Aybar
KIRŞEHİR
Kaya özdemir
Bahattin Uzunoğlu
İbrahim Aysoy
Mcmdııh Erdeınir
Selini Sarper
Şevki Yücel
Rıfat Baykal
Mehmet Güver
Fuad Sirmen
Seyfi Güncştan
SİİRT
KOCAELİ
Osman Nuri Ulusay
Nazmı Oğuz
Abdülhalim
Araa
tsımail
Arar
(Bşk.
V.)
Reşit Ülker
Fuat Uluç
Misbah
Ongan
Sedat
Akay
Aydın"'Yalçın
Hüseyin Hüsnü Oran
Süreyya Sofuoğlu
MUĞLA
Mehmet Yardımcı
Adil Yaşa
Şevket Ustaoglu
Adnan Akarca
SİNOP
İzzet Oktay (1. Ü.)
KONYA
İZMİR
Mustafa Kaptan
Seyfi Sadi Pencap
Lütfi Akdoğan
Osman Zeki Efeoğlu
Cemil Karahan
Turan Şahin
Selçuk Ay tan
Şeref Bakşık
Niyazi Özgüç
İlhan Tekinalp
Bahri Dağdaş (B.)
Arif Ertunga
SİVAS
MUŞ
Hüsam ettin Oümüşpala İhsan Kabadayı
Nasuh
Nazif
Arslan
Mehmet Necati Kalaycı Kemal Aytaç
İhsan Gür san
Nihat Doğan,
İsmet Kapısız
Nermin Neftçi
Settar İksel
İSPARTA
İrfan Aksu
Tahsin Argun
Süleyınan Demire!
(Başbakan)

Nihad Kürşad (B.)
Şinasi Osnıa
Cemal Hakkı Selek
Enver Turgut
Mustafa Uyar
Lebit Yurdoğlu
KARS
Lâtif Ak üzüm
Abbas Ali Çetin
Sevinç Düşünsel
Cengiz Ekinci
Turgut Göle
(Mâl Nuri Koç
Âdil Kartel
Muzaffer Şamil oğlu
Onman Ycltekin
KASTAMONU
xV. Muzaffer Akdoğanlı
Adil Aydın
Ahmet Şevket Bohça
Sabri Keskin
Osman Zeki Oktay
Âdil Toközlü
L Hakkı Yılaıılıoğlu
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M. Meclisi
Gıyasettin Duman
Orhan Kabibay
Kâzım Kangal
Tevfik Koral tan
Seyfi Kurtbek
Cevad Odyakmaz
M. Kemal PaLaoğlu
Gültekin Sakarya
Tahsin Türkay
TEKİRDAĞ
Kemal Nebioğlu
Orhan Öztrak
TOKAT
Fethi Alacalı
Cevdet Aykan

B : 21

25 . 12 . 1967

Osman Hacıbaloğlu
Bedrettin Karaerkek
Osman Saraç
trfan Solmazer
TRABZON
A. İhsan Birincioğlu
Ahmet Cebi
Ekrem Dikmen
Selâhattin Güven
Hamdı Orhon
Osman Turan
Ömer Usta
Ali Rıza Uzun er

URFA
Halil Bulkıs
Behice Hatko (Boran)
Necmettin Cevheri
Mahmut Çetin

YOZGAT
İsmail Hakkı Akdoğan
Yusuf Ziya Bahadmlı
Turgut Nizamoğlu
Neşet Tanrıdağ

Cemal Güven
Ramazan Tekeli -

ZONGULDAK
Talât Asal
S. Ekmel Çetiner
Bülent Ecevit
Kenan Esengin
Fevzi Fırat
Cahit Karakaş
Kâmil Kirıkoğlu
S.TekinMüftüoğlu(B.)

ı
UŞAK
A. Rıza Akbıyıkoğlu
M. Fahri Uğrasızoğlu
VAN
Mehmet Emin Erdinç
Muslih Görentaş (1. Ü.)
Kinyas Kartal
M. Salih Yıldız

TUNCELİ
Kenan Aral
[Açık

O :1

üyelikler]

v

Adana
Çorum
Diyarbakır
İstanbul
Urfa

Yekûn

»e«
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1
1
1
1
1

Kemal Doğan Sungun

Millet Meclisi*
GÜNDEMI
21 NCİ BÎRLEŞÎM
25 . 12 . 1967 Pazartesi
Saat : 14,00
I
A - BAŞKANLIK DİVANIN GENEL
KURULA SUNUŞLARI
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK
İŞLER
X I . — Gelir Vergisi Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
nsı (1/426) (S. Sayısı : 457)
II
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL
GÖRÜŞME
III
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER
1. — Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşaoğlu ve 13 arkadaşının, Rulet, tilt, lângırt ve ben
zeri oyun alet ve makinalan hakkında kanun
teklifi ile Hakkâri Milletvekili Ali Karahan,
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Muzaffer Alankuş
ve Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi M. Ali
Demir'in, Türk Ceza Kanununn 567 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi
ve İçişleri, Turizm ve Tanıtma, Adalet ve Millî
Eğitim komisyonları raporları (2/301, 2/173,
2/178, 2/180) (S. Sayısı : 307 ye 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 2 .12 .1967]
IV
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER
B - TÜZÜK GREGÎNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
1. — 1076 sayılı İhtiyat subayları ve ihtiyat
askerî memurları Kanununun 14 ncü maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısına
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkında Millet Meclisi Millî Savunma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/77; Cumhuri
yet Senatosu 1/745) (Millet Meclisi S. Sayısı :
158 e 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı :
920) [Dağıtma tarihi : 12 . 12 . .1967]

V
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
B - GİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK
İŞLER
X I . — İşçilerin iyonizan radyosyonlara kar.şı korunması hak(kında 115 sayılı Milletlerarası
Çalışma Sözleşmesinin onaylanmasının uygfun
bulunduğuna dair kanun tasansı ve Dışişleri ve
Çalışma komisyonlan, raporlan. (1/342) (S. Sa
yısı : 310 ve 310 a ek) [Dağıtma tarihi :
5 .12.1967]
2. — Gece öğretimi yapan İstanbul Üniver
sitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri ile
öğretim yardımcılarına ve diğer personeline ek
ücret verilmesine dair kanun tasarısı ve Millî
Eğitim ve Plân komisyonlan raporlan (1/37.0)
(S. Sayısı : 449) [Dağıtma tarihi : 12 .12 .1067]
X 3. — 1967 kalkınma istikrazı hakkında
kanun tasansı ve Maliye ve Plân komisyonlan
raporlan (1/391) (S. Sayısı : 450) [Dağıtma
tarihi : 12 .12 .1967]
X 4. — Devlet Demiryollan ve Limanlan
İşletme Genel Müdürlüğü işçileri Emekli San
dığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet
Sandığının Sosyal Sigortalar Kurumuna devri
halikında kanun tasansı ve Ulaştırma, Millî
Savunma, Çalışma, Maliye ve Plân komisyon
larından üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon
raporu. (1/403) (S. Sayısı : 447 ye 1 nci ek)
[Dağıtma tarihi : 19 .12 .1967]
5. T— 3017 sayılı Sıhhat ve İçtimai Muavenet
Vekâleti Teşkilât ve Memurin Kanununun
24 ncü maddesinin 2 nci fıkrasında ve bu ka
nunun ekleri olan 3820, 4929 ve 7138 sayılı
kanunlara bağlı kadro cetvellerinde değişiklik
yapılmasına dair kanun tasansı ve Sağlık ve
Sosyal Yardım ve Plân komisyonları raporlan
(1/416) (S. Sayısı : 456) [Dağıtma tarihi :
20 .12 .1967]
(Devamı arkada)

6. — Türk Parası Kıymetini Koruma hak
kındaki 1567 sayılı Kanunun yürürlük süresinin
uzatılmasına dair kanun tasarısı ve Ticaret, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (1/422) (S.
Sayısı : 458) [Dağıtma tarihi : 20 . 12 . 1967]
7. — Avukatlık kanunu tasarısı ile' Adana
Milletvekili Kemal Sarıibr'ahimoğlu ve 7 arka
daşı, Konya Milletvekili Fakih Özfakih ve 21
arkadaşı ve Eskişehir Milletvekili İsmet Angı
ve 2 arkadaşının avukatlık kanunu teklifleri ile
Çalışma ve Adalet komisyonlarından 7 şer
• üyeçlen kurulu Geçici Komisyon raporu
(1/313, 2/1, 2/54, 2/445) (S. Sayısı : 324 ve
324 e 1 nci ek) [Dağtıma tarihi : 21 . 12 . 1967]
X 8. — Kooperatifler kanun tasarısı ile
Konya Milletvekili Fakih Özfakih ile Adana
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 23 ar
kadaşının, Kooperatifler kanunu teklifi ve Bur
sa Milletvekili Kasım önadaım'm, Kooperatifler
fcanunu teMifi ve ve Tarım, Adalet, Ticaret ve
Plân komisyonlarından 3 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu 1/151, 2/53, 2/232) (S.
Sayısı : 351 ve 3551 e 1 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 21.12 .1967]

9. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
Teşkilât ve Memurları Kanununda ve 4862 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik
yapılmasına dair kanun tasarısı ve Sağlık Ve
Sosyal Yardım ve Plân komisyonları raporları
(1/406) (S. Sayısı : 459) [Dağıtma tarihi :
21.12.1967]
10. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna
bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin
İçişleri Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması
hakkında kanun tasarısı ve İçişleri ve Plân
komisyonları raporları (1/269) (S. Sayısı :
460) [Dağıtma tarihi : 21 . 12 . 1967]
*

X 11 . — Konya Milletve&li Fakih Özfakih
ve 14 arkadaşının, nafaka alacaklarının yabancı
memleketlerde tahsili ile ilgili sözleşmeye katıl
mamızın uygun bulunduğuna dair kanun tek
lifi ve Adalet, Dışişleri ve Mân komisyonları
raporu (2/51) (S. Sayısı : 451) [Dağıtma ta
rihi : 21.12 .1967]

Toplantı 3

MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : I £ 8 © I H C I
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1076 sayılı ihtiyat subayları ve ihtiyat askerî memurları Kanu
nunun 14 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısına
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Millî
Savunma Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/77; C. Senatosu 1/745)
(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 920)

Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 7713-1/745

10 . 5 . 1967

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
İlgi : 19 . 4 . 1967 gün ve 2793/1-77 sayılı yazınıza karşılıktır :
1076 sayılı İhtiyat subayları ve İhtiyat askerî memurları Kanununun 14 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu
Genel Kurulunun 9.5.1967 tarihli 58 nci Birleşiminde değiştirilerek ve açık oyla kabul edilmiş, dosya
ilişikte sunulmuştur.
Gereğini rica ederim.
Saygılarımla.
İbrahim Şevki Atasağun
Cumhuriyet Senatosu Başkanı
Açık oy neticesi : (119) (Madde l'in)
Kabul : 119

Millî Savunma Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Millî Savunma Komisyonu
Esas No. : 1/77
Karar No. : 28

7 . 12 . 1967
Yüksek Başkanlığa

1076 sayılı ihtiyat subaylar ve İhtiyat askerî memurları Kanununun 14 ncü maddesinin Ideğiştirihnesi hakkındaki kanun tasarısının, Cumhuriyet 'Senatosu Genel Kurulunun 9 . 5 . 1967 tarihli 58
nci Birleşiminde değiştirilerek kabul edilen metni, Komisyonumuzca da uygun mütalâa olunarak
aynen kabul edilmiştir.
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile ısunulur.
Başkan
İzmir
M. A. Aytaş

'Sözcü
Erzurum
N. Pasinli

Kâtip
Antalya
MuhaJlifim
//. Akçalıoğlu

- Afyon Karahisar
§. Güler

—2—
Bursa
Muhalifim
M. Tayyar

Kırklareli
Muhalifim
M. Atagün

Gümüşane
A. t. Çelikkan

Sinop

N. özgüç

Tokat
Muhalifim
/. Solmazer

Millet Meclisinin kabul ettiği
metin

Cumhuriyet Senatosunun
kabul ettiği metin

Millî Savunma Komisyonu
değiştirişi

1076 sayılı İhtiyat subayları ve
ihtiyat askerî memurları Kanu
nunun 14 ncü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanımı
tasarısı

1076 sayılı İhtiyat subayları ve
ihtiyat askerî memurları Ka
nununun 14 ncü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun
tasarısı

1076 sayılı İhtiyat
Subayları
ve İhtiyat
Askerî
Memurları
Kanununun 14 ncü maddesinin
değiştirilmesi hakkında
kanun
tasarısı

MADDE 1. — 10T6 sayılı Ka
nunun 14 ncü maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir :
Madde 14. — A) Seferde gö
rev alacak yedek subay ve ye
dek askerî memurlara bu gö
revleri barışta tebliğ edilir.
Tebliğin
şekli, yükümlülerin
görevleri ve tebliğ ile görevli
makamlar, Silâhlı
Kuvvetler
Personel Seferberliği Yönetmeli
ğinde belirtilir. Tebliğden sonra
adreslerinde vâki değişiklikleri
Ibir ay içinde bağlı bulunduk
ları askerlik şubesine bildirme
miş yükümlülere, 1 000 lira pa
ra cezası verilir.
B) Sefer görevi alan yü
kümlüler ; seferberlik ilânında,
ilân saatinden başlıyarak 6 sa
at içinde yola çıkmaya ve köy
ve mahallelerinin şube merkez
lerine olan uzaklıklarına göre,
en yakın askerlik şubesinde bu
lunmaya mecburdurlar.
Sefer -görev emri almış yü
kümlülerden, yabancı memleket
lerde bulunanlar; çağırılmaları
için elçilik veya konsolosluklarca
gazetelerde yapılacak İlânın neş
rini takibeden günün ilk saa
tinden itibaren, 6 saat içinde

MADDE 1. — 1076 sayılı
Kanunun 14 ncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 1. — C. Senatosun
ca yapılan değişiklik benimsenımıiştir.

Madde 14. — A) Seferde
görev alacak yedek subay ve
yedek askerî memurlara bu
görevleri barışta tebliğ edilir.
Tebliğ şekli, yükümlülerin gö
revleri ve tebliğ ile görevli
makamlar, Silâhlı Kuvvetler
Personel Seferberliği Yönetme
liğinde belirtilir. Tebliğden
sonra adreslerinde vâki deği
şiklikleri bir ay İçinde bağlı
bulundukları asıkerlilk şubesi
ne bildirmemiş yükümlülere,
1 000 lira para cezası verilir.
B) Sefer görevi alan yü
kümlüler ; seferberlik Hânın
da ilân saatinden başlıyarak
6 saat içimde yola çıkmaya ve
köy ve mahallelerinin şube
merkezlerine olan uzaklıkları
na ıgöre, en (yakın askerlik şu
besinde bulunmaya mecbur
durlar.
Sefer görev emri alDmış yü
kümlülerden, yabancı mem
leketlerde bulunanlar; çağırıl
maları için elçilik veya konsolosluiklarca gazetelerde yapıla-

M. Meclisi

(S. Sayısı : 158 e 1 nci ek)
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Millet Meclisimin kabul ettiği
metin

Cuimhurilyet Senatosunun
kaıbul .ettiği metin

bulundukları yerden hareketle,
en yakın elçiliğe veya konsolos
luğa müracaat etmeye ve hak
larındaki emirleri almaya mec
burdurlar.
Kendilerine barış, zamanında
sefer görevi verilmemiş olup da,
seferberlik esnasında görev ve
rilmesine lüzum görülen yüküm
lülerin çağırılmaları, sefer gö
rev emirlerinin kanuni ika
metgâhlarına tebliği suretiyle
yapılır. Sefer görev emri yü
kümlüye imza ettirilmemiş olsa
dahi muteberdir. Bu yükümlü
lerden yalbancı memleketlerde
bulunanların çağırılmaları, elçi
lik veya konsolosluklarca aynı
usullerle
yapılır. Seferberlik
esnasında görev almış yüküm
lüler, teibliğden itibaren 6 saat
içinde bulundukları yerden ha
reketle en yakın askerlik şube
sine, elçilik veya konsolosluğa
müracaat etmeye mecburdurlar.

oak ilânın neşrini takibeden
günün illlk saatinden itibaren,
6 saat içinde bulundukları
yerden hareketle, en yakın el
çiliğe veya (konsolosluğa (mü
racaat etmeye ve haklarındaki
emirleri almaya (mecburdur
lar.
Kendilerine barış zamanında
sefer görevi verilmemiş olup
da, seferberlik esnasında gö
rev verilmesine lüzum görülen
yükümlülerin çağırılmaları, se
fer görev emirlerıMn kanuni
ikametgâhlarına tebliği sure
tiyle yapılır. Sefer görev emri
yükümlüye imza ettirilmemiş
olsa dahi mıutob endir. Bu yü
kümlülerden yabancı ımemleketlerde bulunanların çağırüımaları, elçilik veya konsolos
luklarca aynı usullerle |yapılır.
Seferberlik esnasında görev al
mış yükümlüler, tebliğden iti
baren 24 saat içlinde 'bulunduk
ları yerden hareketle en yakın
askerlik şubesine, elçilik ve
ya konsolosluğa müracaat et
meye mecburdurlar.

C) Yedek subay ve yedek
askerî memurlar barışta manev
ra, tatbikat, atış ve konferans
lar gibi öğrenim ve eğitim ga
yesiyle, yol hariç 45 günü geç
memek üzere, Bakanlar Kurulu
Kararı ile silâh altına alınabi
lirler. Olağanüstü hallerde bu
süre Bakanlar Kurulu Kararı
ile lüzumu kadar uzatılabilir.
Barışta deneme tatbikatı için
çağırılma : B fıkrasının 1 nci
ve 2 nci 'bendindeki hükümlere
göre yapılır.
Barışta diğer hizmetler için
çağırılma, davet puslasmm ika
metgâhlarına tebliği suretiyle
yapılır. Bu tebligat yükümlü
ye imza ettirilmemiş olsa dahi
muteberdir. Bu şekilde görev
alan yükümlüler 48 saat içinde
bulunduğu yerden hareketle as-

Milılî Savunma Komisyonu

C) Yedek subay ve yedek
askerî memurlar barışta ma
nevra, tatbikat, atış ve konfe
ranslar gibi Öğrenim ve eği
tim gayesiyle, yol: hariç
45
günü geçmemek üzere, Bakan
lar Kurulu kararı ile silâh al
tına alınabilirler. Olağanüstü
hallerde bu süre Bakanlar Ku
rulu kararı ile lüzumu kadar
uzatılabilir.
Barışta deneme
tatbikatı
için çağırılma : B fıkrasının
1 nci ve 2 nci bendindeki hü
kümlere göre yapılır.
Barışta diğer hizmetler için
çağrılma, davet puslasmm ika-

M. Meclisi

(S. Sayısı : 1'58 e 1 nci ek)

deği§tiriışi
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Cuımhurîyet Senatosunun
kajbul ettiğli metin

kerlik şubesine müracaat etmeye mecburdurlar.

'metgâhlarına tebliği suretiyle
yapılır. Bu tebligat yükümlüye
imza ettirilmemiş olsa dahi mu
teberdir. Bu şekilde görev
alan yükümlüler 48 saat liginde
bulunduğu yerden ibarefeeföle as
kerlik şubesine ımüracaat etme
ye mecburdurlar.

Millî Savunma Komisyonu
değiştirişi

MADDE 2. — Kesinleşmiştir.
MADDE 3. — Kesinleşmiştir.

M. Meclisi

(S. Sayısı : 158 e 1 nci ek)

Dönem

:2

Toplantı :2

MİLLET

MECLÎSİ

S, Sayısı :

310

İşçilerin İyonizan Radyosyonlara Karşı Korunması hakkında 115 saydı
Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Çalışma komisyonları
raporları ( 1 / 3 4 2 )

T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı : 71 - 530/1423

13 . 3 . 1967

MİLLET MECLÎSÎ BAŞKANLIĞINA
Çalışma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Moclisine arzı Bakanlar Kurulunca
11 . 3 . 1967 tarihinde kararlaştırılan «İşçilerin iyonizan Radyasyonlara Karşı Korunması hakkın
da 115 sayılı Milletlerarası Çalışma Söyleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun
tasarısı» gerekçesi ve ilişiğiyle birlikte sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
Süleyman Demirel
Başbakan

İşçilerin tyonizan Radyosyonlara Kargı Korunması hakkında 115 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının gerekçesi
Bu sözleşme, üyesi bulunduğumuz Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının- 1D60 Haziran ayında Ce
nevre'de yaptığı 44 neü Milletlerarası Çalışma Konferansında kabul edilmiş, bugüne kadar teşki
lâtın üyelerinden (12) memleket tarafından onaylanmıştır.
Bilindiği üzere, yer yüzünde radyoaktif maddelerin kullanılmasında daimî bir artış kaydedil
mekte ve her geçen gün daha geniş bir işçi kütlesi bunların tevlidettiği tehlikeye mâruz bulunmak
tadır.
Meselenin bu önem ve muacceliyeti karşısında, iyonizan radrasyonlara karşı korunmanın müştere'k esaslarının milletlerarası bir sözleşmeyle tesbitine zaruret hâsıl olmuştur. Bu sebeple, Millet
lerarası Çalışma Bürosu mezkûr sözleşmeyi onaylamamış bulunan üye devletleri, sözleşmeyi biran
önce onaylamaya teşvik etmekte ye bu hususta devamlı telkinlerde bulunmaktadır.
Memleketimizde de gerek sınai gerekse tıbbi alanda bu ışınlarla çalışan yerlerin ve kimselerin mik
tarı gün geçtikçe hızla artmakta ve teknoloji bu yönde gelişmektedir.
. Diğer taraftan millî mevzuatımızda bu konuda bir boşluk bulunmaktadır.
Bu itibarla, memleketimizdeki fiilî durumda göz önünde tutularak bu boşluğun giderilmesi bakı
mından söz konusu sözleşmenin onaylanmasından fayda sağlanacağı mütalâa edilmektedir. Esasen
yetkili teknik dairelerin görüşü de bu merkezdedir.
İlişik kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisinin yüksek takdirlerine arz olunur,
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Dışişleri Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Dışişleri Komisyonu
Esas No. : 1/342
Karar No. : 25

1.6.

1967

Yüksek Başkanlığa
İşçilerin iyonizan Radyosyonlara Karşı korunma hakkında 11'5 sayılı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair olan kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcileri
nin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü.
Tümü üzerinde cereyan eden müzakereler neticesinde, gerekçede de sarahatan izah olunduğu
veçhile, gerek sınai ve gerekse tıbbi sahada radyoaktif maddelerin kullanılması gün geçtikçe daimî
bir artış kaydetmekte ve geniş bir işçi kütlesi, radyoaktif ışınların tevlidetmiş olduğu tehlikeye mâ
ruz bulunmaktadır.
Memleketimizde de, teknolojinin bu istikamette inkişaf etmiş olması neticesinde, mevzuubahis
ışınlarla çalışan yer ve işçi miktarının her gün biraz daha artış arz etmekte olduğunu nazarı itiba
ra alan komisyonumuz, iyonizan radyosyonlara karşı korunma gayesini istihdaf eden Sözleşmenin
onaylanması hakkındaki tasarıyı prensip itibariyle müspet mütalâa ile aynen kabul etmiştir.
Havalesi gereğince Çalışma Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkanvekili
Sivas
Cevad Odydkmaz

Sözcü
Çanakkale
Muammer Baykan

Kâtip
Eskişehir
Ertuğrul Gazi Sakarya

izmir
Settar îksel

Kocaeli
Nihat Erim

İstanbul
Mehmet Yardımcı

Ankara
Becai Ergüder

Lûtfi

Konya
Akdoğan

Sivas
Seyfi Kurtbek

Çalışma Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Çalışma Komisyonu
Esas No. : 1/342
Karar No. : 13

15 . 6 . 1967

Yüksek Başkanlığa
İşçilerin İyonizan Radyosyonlara Karşı korunması hakkında 115 sayılı Milletlerarası Çalışma
Sözleşmesinin uygun bulunduğuna dair olan kanun tasarısı Dışişleri Komisyonu raporu ile birlikte
Komisyonumuza havale olunmakla ilgili bakanlıklar temsilcileri de hazır oldukları halde tetkik ve
müzakere olundu :
Tasarının tümü üzerinde cereyan eden müzakereler neticesinde, gerek sınai ve gerekse tıbbî saha
da radyoaktif maddelerin kullanılması gün geçtikçe artmakta geniş bir işçi kütlesi, radyoaktif ışın
ların tevlidetmiş olduğu tehlikeyle karşı karşıya bulunmaktadır.
Bu itibarla, memleketimizde de teknolojinin inkişâf etmiş olması neticesinde, mevzubahis ışın
larla çalışan işçi sayısı her gün biraz daha artmakta ve iyonizan radyosyonlara karşı korunma gaye
sine matuf olarak hazırlanmış bulunan sözleşmenin onaylanması hakkındaki kanun tasarısı presip iti
bariyle müspet mütalâa edilmiş ve mezkûr tasarı Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir.
M. Meclisi

(S. Sayısı : 310)
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Genel Kurulun tasvibine arz edilmek
Çalışma Komisyonu Başkanı
İstanbul
K. Özdemir
Bilecik
/. 8. Çakıroğlu

üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.

Sözcü
Çorum
A. Oüler

Kâtip
Kars
8. Düşünsel

İstanbul
M. Ertuğrul

İstanbul
N. Bulak

İzmir
E. Turgut

İzmir
§. Bakşık

Ankara
77. Türkay
İstanbul
0. N. TJlusay

HÜKÜMETİN TEKLİFİ
İşçilerin lyonizan Badyosyonlara Karşı Korunmr.sı hakkında 115 sayılı Milletlerarası Çalışma
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı
MADDE 1. — MilLetlerarası Çalışma Teşkrlâ'ı 44 ncü Genel Konferansı tarafından 22 Hazi
ran 1960 tarikinde kabul edilen «İşçilerin iyoııizan radyasyonlara karşı korunması hakkında
115 sayılı Sözleşme» nin onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
11 . 3 . 1967
Başbakan
S. Demirel

Devlet Bakanı
R. Sezgin

Devlet Bakanı V.
R. Sezgin

Devlet Bakanı
A. F. Alışan

Adalet Bakanı
17. Dinçer

Millî Savunma Bakaın
A. Topaloğlu

İçişleri Bakanı
F. Sükan

Dışişleri Bakanı V.
F. Sükan

Maliye Bakanı
C. Bilgehan

Millî Eğitim Bakanı
O. Dengiz

Bayındırlık Bakanı
E. Erdinç

Ticaret Bakanı
S. T. Müftiioğlu

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı
E. Somunoğlu

Güm. ve Tekel Bakanı
1. Tekin

Tarım Bakanı
B. Dağdaş

Ulaştırma Bakanı
S. Öztürk

Çalışma Bakanı
A. N. Erdem

Sanayi Bakanı
M, Turgut
İmar ve İskân Bakanı
77. Menteşeoğlu

M. Meclisi

En. ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Bakanı
î. Deriner
N. Kürşad
Köy İşleri Bakanı
S. O. Avcı

(S. Sayısı : 310)

İŞÇİLERİN İYONIZAN RADYASYONLARA KARŞI KORUNMASI

HAKKINDA SÖZLEŞME

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından Cenevre'de toplantıya davet edi
lerek arada, 1 Haziran 19tG0 tarihimde kırkdördüncü toplantısını yapan Milletlerarası
Çalışma
Teşkilâtı' Genıel Kon fer anısı,
Toplantı gündeminin dördüncü maddesini teşkil eden, işlilerin iyonfoan radyasyonlara kar§ı
ıkorunımaısiyle ilgili çeşitli takliflerin kabulüne,
Bu tekliflerin bir Mille.bIeTar.asi Söyleşme şeklini almasına ıkarar verdikten sıonra,
Bin ddkuayüz altmış Haziran ayının işbu yirmi ikinci günü, radyasyonlara karşı korunmaya
dair 1960 Sözleşmesi şeklinde adlandırılacak olan aşağıdaki Sözleşmeyi kabul eder :
KISIM - I.
Genel Hükümler
Madde — 1.
İşbu Sözleşmeyi onaylayan Milletlerarası Çalıma Teşkilâtının her üyesi, onu mevzuat yoluy
la, tatıb!lkata ait usul ve kaideler veya diğer mÜTıanop tedbirlerle uygulamayı taahhüt eder. Bu
&öxleçım>e hükümlerinin uygulama alanına konul.ııası-nda ycûkili mdkam işçi ve işveren temsilci
leriyle istişarede bulunacaktır.
MadıcLd — 2.
1. Bu sözleşme, işçilerin çalışmaları arasında iyonizan radyasyonlara maruz kalmalarına se
bep olan bütün faaliyetler hakkında uygulanır.
2. Maruz kalınabilecok iyonizan radyasyon dızlannın zayıf olması sebebiyle, Sözleşmenin uy
gulama alanına konulmasını sağlamak amaciyle 1 nci maddede öngörülmüş olan usullerden biri
yoluyla Sözleşme hükümlerinden istisna odilecok olan mühürlü veya mühürsüz radyoaktif mad
deler ve iyonizan radyasyon neşreden cihazlar, hakkında bu Sözleşme uygulanmaz.
Madde — 3.
1. Bilgi alanında kaydedilen gelişmelerin ışı~n altında, işçilerin sağlık ve emniyetleri bakımın
dan iyonizan radyasyonlara karşı etkili bir şekilde korunmasını sağlamak maksadiyle münasip her
türlü tedbir alınacaktır.
2. Bu maksada uygun, gerekli usul ve kaidelerle tedbirler kabul edilecek ve etkili bir konuşma
sağlanabilmesi için zaruri olan bilgiler istifadeye açık bulundurulacaktır.
3. Bu şekilde etkili bir korunma için :
a) Sözleşmenin bir üye tarafından
onaylanmasından sonra işçilerin iyonizan radyasyonlara
ikarşı korunması için alınan tedbirler, Sözleşme h iklimlerine uygun olacaktır;
b) Söz konusu üye, Sözleşmenin onaylanmasından önce almış bulunduğu tedbirleri, Sözleşme
hükümleriyle uygunluk temin etmek maksadiyle, mümkün olan en kısa bir zamanda değiştirecek ve
onaylamadan önce mevcut olan diğer tedbirlerin de aynı istikamette değiştirilmesini teşvik ede
cektir;
c) Söz konusu üye, Sözleşmenin onaylanması sırasında, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel
Müdürüne, Sözleşme hükümlerinin ne şekilde ve hangi kategorideki işçilere uygulandığını göste
ren bir bildirge gönderecek ve Sözleşmenin uygulanması hakkındaki raporlarında bu konuda elde
edilen gelişmeyi belirtecektir;
d) Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu, bu Sözleşmenin ilk yürürlüğe girmesin
den itibaren üç senelik bir müddet sonunda, Konferansa, bu paragrafın (b) fıkrasının uygulanM. Meclisi

(S. Sayısı.:.. 310)

masiyle ilgili ve bu hususta alınacak tedbirler balonundan uygun
özel bir rapor sunacaktır.

gördüğü teklifleri ihtiva

eden

KISIM - II.
Korunma Tedbirleri

2 nci maddede sözü edilen faaliyetler, Söyleşmenin işbu kanımda öngörülen Korunmayı sağlıyaeak tarzda tanzim ve icra edilmelidir.
Msdcfce — 5 ,
işçilerin iyonizan radyasyonlara maruz kalışlarının mümkün olan en asgari hadde indirikreBİ için her türlü gayret sarfedilmeli ve fuzuli olan her türlü maruz kalışlar bütün ilgili taraf*
torca- önlenmelidir.
•
Madde — ^ .
1. Çeşitli kategorilerdeki işçiler için, organizma dışı veya içi kaynaklardan geîebil'ec'eik iyo
nizan radyasyonların tecviz edilebilir aaamî dokları ve organizmaya girmesine cevaz verilebile
cek radioakıtif maddelerin azamî miktarları, işbu SMeşmeıün 1 nci kısmına uygun olarak tesbit edilecektir.
2. Tecviz edilen bu azamî doz ve miktarlar, yeni bilgilerin ışığında, devamlı şekilde yeni
den incelemeye tabi tutulacaktır.
Madde — 7.
1. Doğrudan doğruya radyasyon işlerinde çalışan ve *
a) 18 ve daha ymkan yaşta,
b) 18 yaşından küçülk olan işçiler için uygun seviyeler, 6 nci madde hükümlerine uygun ola
rak tesbit edilmelidir.
2. 16 yaşından küçük olan hiç Mr işçi iyonizan radyasyonlara sebep olan işlerde çalıştırıl
mamalıdır.
ÖHADDE — &
Döğruıda» doğruya radlysGyon ferinde çalırnmıyam fafcat iyonizan radyasyoniara veya radyo•atktif mıad'iMere mâr<u/z kalmaları ihtfâmaıli bulunan mıahaltercbe kalan vıeya bu m^aUeıtdıen geçen
işçiler için uygun seviyeler, 6 nci madde hütcüm'leri gereğince teabdıt edtiLmıelid/ir.
(MADDE — 9.
1. İyonizan raidıyasyoaılaıldan ileri gelen tehlikelerin mıevcuıdliiyatini göaterrmıclk ücerte, uygum
bir tehlike işanetindıen faydıatonıitalı/dır. B«fc&nralja.gorteikli görülen her türlü bûlgi işçilere venlnneliddr.
2. Doğrudan doğruya radyasyon işlerinde çalışan. biBtpüa işçilere, bu işlerde çalıştırrlrnadıan
önoe veya çalıştırıldıkları sırada, güvenlMeri ve suhhatferiınnin kıor-unımaısı için afanacalk îhıtıiyat
tedbirleri ve bu tedbirlerin abramasını gıeraiktirien soberoler hdLakımdıa iâzımgıe'lclıiği şcfcl'lfcLe bdlgi veri'lmelidir.

m Mceti*

(S. Sayn»: 330)
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Mevzuat, işçilerin çalışmaları sırasında iyonüzin radyasyonlara mârıiız kalımalârım 'ihıtâç eden
işleri, işbu mevzuat tarafından tesbilt olunaöak usuller daincsünıde heJlnbm-eıli'dir.
MADDE-11.
Tteslbit ediHen s'ev:ıyeler.e riayet edilip edilme cLiğinin doğrulaıııması almaciyle, işlilerin iyonizan
radyasyonlara ve radyosaM'if «raddelere net <3m?<smy.e,.kadar mâruz kaldılklarmı tâythı ettanok üzere
işçiler ye işyetfleri lâzamıgeldiği şdkilde kontrole .tabi tutulmalıdır. t i
_
.••;.•
MADDE - 12/"

•"" "'" ; ' ; 7 -•--•••••'•; . J - : - : — -• --•••:-

Doğrundan doğruya raldyasyon LşleırimdeAçalışan'bütün işçiler, bu işlerde çalışımadan önc<e veya
çaliQimayıa başlacl.lktan kısa bir zaman sonra sağlık uıuayencısûnıe..tabi ıtutulmalı. ve bumdan sonra
muünaslip. aralıklarla bu sağlık muayenelerimden gıeçifoılmteıBclli'r., " ;"*''''
MADDE - 13.

. . .

lyonizıan radyasyona mâruz kai-imamn mJtelikvv-eya^daroöeısi veya her ikisi sebebiyle,
hangi
hallerde aşağıdaki tedbirlerin. sürçıt'lc ak'r.aıauı icabedocıe^i;, 1 mcıi tmaddede öngörülen, sözleşme
nin . ya'nülbiknünü sağlayıcı uygulama (md^dlarırdan biri y>]i;yîi3 belirıt;ileec?-abir':
, a) İşçi ımünaısip bir sağLk .munyer.ıasJmc taJV ıtutınLmaıl.Ddır;
b) İşve nen' yallklîi »makam tarafımdan verilen ' talimata uygun olarak bu mdkaıma bcyUlyctttcn
ibaıber veıımell'dir;
c) Radyasyonlara karşı ''korunma konusunda ydükili phıslar, işçinin işini hangi'şarJtlar altın
da yaptığını incelenmelidir;
d) İşveren, fcdknÜk mıüşabadelerıe ve tılbbi .g^rürjlere dayanan düzeltildi lüzumlu bütün tiedfbirl'eri almalıdır.
MADDE-14.
Hiçbir işçi, yd'Jkcıli tılbbî görüşe aykırı olanak iyonizan radyasyonlara mâruz kalmasını gıerek•tirıebiieçdk işlerde çalıçitırılımiaım'alı veya çalı/kıtırı] maya devam cdiimı&melid'ir.
MADDE-15.
Bu sazlenmıeyi onaylıyan hor üye, süslenme hıükıümiloıiMn uyguilanimıaısmı denıdblcıme amaciyle mıünajsip teftiş hizm'dl'leri sağd.acnayı veya yotıeri kadar bu teftişin sağlanmış olup olmadığını
araştırmayı taahhıüdeder.
KISIM - III
Son hükümler
MADDE — İG.
Bu sözleşmenin kesin onaylama belgeleri Milletlerarası Çalışma Bikıcısu Genel Müdürüme gön•derilecek ve onun tarafımdan tûseil edileedktir.'
MADDE-17.
1. Bu sözleştmıe ancak onaylama
belgeleri GTenel Müdür tarafımdan teıscil edilmiş oİ<an Mil
letlerarası Çalışmıa Teşkilâtı üyalerini bağlıyacaktır.
Mi Meclisi .'.,'
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2. Bu sözleşme, iki üyenin onaylama belgesi Genel Müdür tarafından tescil edildiği tarih
ken on iikti ay sonra yürürlüğe ıginecelktir.
3. Daha sonra bu sözleşme, onu onayhyan her üye için onaylamıa belgesi tescil edildiği tarih
ten on iki ay sonra yürürlüğe gireeeitotir.
MADDE — 18.
1. Bu sözleşmeyi onayhyan her üye onu, ilk yürürlüğe girdiği tardhben itibaren beş yilklk bir
»devre sonunda Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne göndereceği ve bu müdürün tescil
ledeoeği bir belge iLe fesıheddb'ilıir. Fesilh tieöcii Oarihindcn ancak bir yıl sonra mulieıber olacaktır.
2. Bu sözleşmeyi onaylamış olan ve bundan 'ovvelki fıkrada sözü edilen beş yıllık devrenin
Ibiıtiımiroden itibaren bir yıi zarfında bu maddede öngörülon fesih hakkını kulTanmıyan her üye
yeniden beş yrlhlk bir müddet inin baylanmış olacaık ve daha sonra bu sözleşmeyi, her beş yılljk
•devrenin bitiminde bu madde öngörülen santiar altında feshedebilecektir.
MADDE — 19.
1. Milldtlerarası Çalıgm-a Bürosu Genel Müdürü MfH'lcıtlterarası ÇaJlırtma Teşkilatı üyeleri tara
fından kendbLne bildirilen bütün onaykıma ve ibiLhlerin tescil olunduğunu fce'JkJlûı'ın bütün
üyelerline bildi reccfctir.
2. Genel Müdür kendisıine gönderilen süslenmemin ikinci onaylama belgesinin tescili olundu
ğunu terlkîlâlt üyelerine bi'ldiriıiken, bu sıöz'leşmeriJn yürürlüğe gineceği 'tarih haükında teşkilât
üyelerinin dikkatini çekecektir.
ıMADDE — 20.
Milletlerarası ÇJaîıgma Bürtoısu Genel Müdürü yukarıdaki maddelerle uygun olaralk tescil eltmfiş
olduğu bütün onaylamalara ve fesihlere dair tam bilgileri, Birleşmiş Milletler
Andla^masının
102 nci maddesine uygun olarak tescil edilmek üzere, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterline ulaş
tıracaktır.
MADDE — 21.
Milleitleranatsı Çalışıma Bürosu Yönetim Kurulu gecikil gördüğü her seferimde, bu sözleşmenin
uygulanması hakkındaki bir raporu genci konferansa sunacak ve onun tamamen veya kıomen
değiştiniknesi meselesinin konferans gündemine alınması lüzumu hakkında karar verecektir.
MADDE — 22.
1. Konferansın bu sözleşmeyi tamamen veya krjmıen değiştiren yeni bir söyleşme kabul eltmıesi halinde ve yeni sözleşme aksini öngörmediği 'takdirde :
a) Tadil edici yeni sözleşmenin tıir üye tarafından
onaylanması
keyfiyeti,
yukarıdaki
18 nci madde nazara alrnmalksızın ve tadil edici yemi sözlerime yürürlüğe girmiş olmak kayıt ve
şantiyle, bu sözleşmenin derhal ve kerjlüYığ'indıen feshini gerdktirecdkıtir.
b) Tadil edici yeni sözleşmenin yürürlüğe g inmesi tarihinden itibaren bu sözleşme üyelerin
onaylamasına artık açık bulundurulımıyacaktır.
2. Bu sözleşme, onu onaylayıp da tadOl edici sözlerim eyi onaylaımaımış bulunan üyciler için
Ihıer halde şiımdiki şekil ve muhbevasiyle yünürlükD;?. olmakta devam edocdkttür.
MADDE — 23.
Bu sözleçımeniin İngilizce ve Fransızca
M. Meclisi

metinleri aynı derecede mutdberldir.
(S. Sayısı : 310)

Dönem : 2
Toplantı : 8

MİLLET

MECLİSİ

S. Sayısı :

3IOaek

İşçilerin iyonizan radyasyonlara karşı korunması hakkında 115 sa-,
yılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Çalışma komisyonları
raporları (1/342)

Çalışma Komisyonu rapora
Mület Meclisi
Çalışma Komisyonu
Esas No. 1/342
Karar No. 3

1 . 12 . 1967

Yüksek Başkanlığa
Geçen toplantı yılında komisyonumuzca görüşülüp karara bağlandıktan sonra Millet Meclisin
de müzakere edilemiyerek gündemde kalmış bulunan «işçilerin iyonizan radyasyonlara karşı ko
runması hakkında 115 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair» olan kanun tasarısı yeniden kurulan komisyonumuzun 24 . 11 . 1967 tarihli toplantısınde İçtüzüğün 42 nci maddesine istinaden, mezkûr tasan ile ilgili raporumuz görüşülerek benimsen
mesine karar verilmiştir.
Genel Kurulun

tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.

Çalışma Ko. Başkanı
İstanbul
K. özdemir

Sözcü
Ordu
Ş. Pehlivanoğlu

Kâtip
Kars
8. Düşünsel

Afyon K.
A. 1. Ulubahşi
İstanbul
0. N. Vlusay

Ağrı
N. Güngör

Ankara
H. Türkay

Bursa
K. önadım

İzmir
H. Gümüşpala

Erzurum
A. Şenyûrt

Konya
V. Tanır,
Ankara
R. Kuas

Manisa
S. Binicioğlu

Dönem : 2

Toptan*: 2
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MİLLET

MECLİSİ

S. Sayısı : 4 4 /

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü İşçileri
Emekli Sandığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığının
Sosyal Sigortalar Kurumuna devri hakkında kanun tasarısı ve Ulaş
tırma, Millî Savunma, Çalışma, Maliye ve Plân komisyonlarından
3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu ( 1 / 4 0 3 )

T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı : 71/502-4513

20 . 7 . 196?

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
Çalışma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca
19 . 7 . 1967 tarihinde kararlaştırılan «Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü
İşçileri Emekli Sandığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığının Sosyal Sigortalar Ku
rumuna devri hakkında kanun tasarısı» ile gerekgesi ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
Süleyman Demirel
Barbakan

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandığı ile Askerî
Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığının Sosyal Sigortalar Kurumuna devri hakkındaki ka
nun tasarısına ait gerekçe
'5434 sayılh T. C. Emekli Sandığı Kanununun 133 neü maddelesiylle; 28 . 6 . 1034 tarihM, 2454
sayılı Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umumi İdaresi Memurları Tekaüt Sandığı Kanunu ve
26 . 1 . 19&9 tarihli, 3575 sayılı Askerî Fabrikalar Tdkaüt ve Muavenet Sandığı Kanunu kaldı
rılmış, olup, aynı kamumun geç/icıi 2 ve 3 neü maddelerimde, bu şantukların özel bir kanunüa İşçi.
Sigortaları Kuramıma devrediilinceye .kadar geçidi alarak faalijyetlerine devam edecekleri hükme
bağlanmış bulu<nanaiktedır..
ı5434 sayılı Kanun 16 yıl önce yürürlüğe girdiği halde, baihse konu sandıkların Sosyal Sigor
talar Kuruımuııa devırine aıit kanunun, bu hususta m/uıhtelif çalışmalar yapıilımıasma rağmen, bu
güne kadar tedivin edilememesi; bu sandıkların maJİî dunumılarmın kötüye gitmesine ve mevcut
flonlaronjm kuruluş kanunlarında derpiş edilen hak ve yardımları karşılıyamıaz hale gelmesine
sebebiyet vermektedir.
Aynca, 1 . 3 , 1965 tariihkide yürürlüğe girmiş bulunan 17 . 7 . 1964 tarihli, 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanunu; Türkiye'de sosyal güvenlik alanında mevcuit müesseselerin sağladığı yar-.
dumllann çtok daiha üstünde ve daha ehven şartlarla iikfcisalbedilen haık ve menfaatler getirmiş
ib#tunmaklbadır. Devir işleırninıin. gecikmesıi, sözü 'ed/ilen sandıklar üyelerinin, çalışma hayati'ndaki bütün riskleri daiha kolay şaırtlarla, üstün bir şekillide kaırşıihyan Sosyal Sigortalar Ka&uınuniıaı getirdiği güvenlik imıMnlarından faydalanmalarını da geciktirmektedir.

Diğer taraftan, iktisadi kalkınma ile birlikte sosyal adaletin gençeMeşimesM de he&ef olarak
kalkıl öden Kalkınma Plânlımızın BİLİnıci Beş Yıllık devresinde, sosyal güvenlik sistemimin gelişıtirillmesıi ile ilgili olarak iktisadi, m'alî ve idaıri faydaları yönünden, sosyal sigortaların idaresinde
vaihdeıt prensibi öngörülmüş ve bu ilkenin İkinci Beş Yıllık H â n içinde sağlanmıasmun gerektiği
işaret olunmuuştur.
ıSosyal Sigortalar Kuruımu, yuriduımuzida sıosyail güvenlik
çalışmalarını en geniş anlaımiyle
uygulıyan tek kurulm olaraik sıosyal güvenlik hare/ketinin çekirdeğini meydanıa getdranelktedir,
Bu kanun tasarısı ile; yukarıda belirtilen sebepler muvacehesinde, mensuplarının müktesep
haklan ihlâl ödâlmeksizin (askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı) ve (Devlet Demir
yolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğü işçileri Emekli Sandığı) nm Sosyal Sigortalar
Kurumuna devri sağlanmış bulunmaktadır.
Tasarıda yer allan hükümlere ait gerekçe aşağıda madde madde aıçıiklamnıştır.
Madde 1. — Bu maddede kanunun maksat ve gayesi açıklanımiş, ayrıca »kanun metninde te
kerrüre meydan veırilmemeik maıksadiyle kısaltıcı tâbirler belintilmiştıir.
Madde 2. — Maddede, evvelce ilgili Sandıklara tabi olarak geçmiş fiilî hizmet
sürelerinin,
Sosyal Sigortalara tabi olarak geçmiş sayılacağı 'belirtilmiştir.
Madde 3. — Maddede, Sandık üyeleri hakkında bu kanunun yürürlük tarihinden itibaren Sos
yal Sigortalar Kanunu hükümlerinin uygulanacağı gösterilmiştir.
Madde 4. — Tahsisler, anılan emekli sandıklarında hizmet süresine, malûllük, yaşlılık ve ölüm
sigortalarında ise prim ödeme gün sayısına göre yapıldığından, maddede bunların tahvil ve irca
esasları gösterilmiştir.
Madde 5. — Toptan ödemeler, birikmiş sigorta primlerinin veya emekli keseneklerinin tama
men ilgililere verilmesi hali olduğundan, hak sahiplerine veya kendilerine toptan ödeme yapılr
ması gereken sandık üyelerinin, anılan sandıklara Ödemiş bulundukları aidat ile bunların karşılık
larının malûllük, yaşlıhk ve ölüm sigortaları primi olarak kabul edileceği maddede belirtilmiştir.
Madde 6. — Bu madde ile bu kanunda, sözü edilen sandıklar kanunlarına göre işlem yapıl
ması belirtilen hailende, sandıklar kanunlarının, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte meri hü
kümlerinin uygulanacağı işaret edilmiştir.
Madde 7. — Bu maddede, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sözü edilen sandıklar
kanunlarına göre tasfiye edilmiş bulunan hizmetler ve hakların, bâzı istisnalariyle, bu kanunun
uygulanmasında nazara almmıyacağı hükme bağlanmıştır.
Madde 8. — Eski hizmetleri için evvelce mezkûr sandıklara borçlanmış olan üyelerin, borç ba
kiyelerinin, Sosyal Sigortalar Kurumunca tahsiline devam edileceği maddede kaydolunmuştur.
Madde 9. — Üyelerine mesken yaptırmalar] için, tasarının 9 ncu maddesinde numaraları be
lirtilen kanunlara göre, bu sandıklarca verilmiş bulunan borç paraların, Sosyal Sigortalar Kuru
munca tahsiline devam edileceği, bu konuda sanduklar namına konulmuş bulunan ipoteklerin Sos
yal Sigortalar Kurumu adına ve lehine devam edeceği maddede belirtilmiştir.
Madde 10. — Bu maddede, anılan sandıklara ait bilcümle iktisadi ve hukukî değerlerin ne
şekilde ve hanlgi esaslar dâhilinde Sosyal Sigortalar Kurumuna intikal edeceği kaydolunmuştur.
Madde 11. —- Anılan sandıkların Sosyal Sigortalar Kurumuna devri işlemi için düzenlenmesi
gereken cetvellerin nelerden ibaret olduğu, devir işlemlerinin en geç hangi tarihe kadar tamamla
nacağı bu maddede açıklanmıştır.
Madde 12. — Devir tarihi itibariyle sandıkların faal üyeleri ile bu tarihte sandıklardan aylık
almakta olan emekli, dul ve yetimlere kurumca yapılacak ödemeleri karşılayabilmek üzere, Sos
yal Sigortalar Kurumuna devredilmesi lâzımgelen teknik fonlarm ne suretle hesaJbolunacağı ve
sandıkların devir tarihindeki varlıklarının bu fonlara yetmemesi halinde farkın ne suretle karşıla
nacağının tesbiti maksadiyle kaleme alınmıştır.
Madde 13. •— Halen bahse konu sandıklarda çalışmakta olan kadro dâhili personelin' kurum'a
İntikallerini tanzim etmek maksadiyle bu madde yazılmıştır.
M. Meclisi»
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Madde 14. — Bu kanunun tedvini dolayısiyle ilgası gereken hükümler maddede belirtilmiştir.
Geçici Madde 1. — Madde, bahse konu Sandıklar Kanunlarına tabi olarak en az beş yıl fiili
hizmeti bulunanların, arzu ertitükleri takdiıfde mezkûr kanunlar hükümlerine göre iktisa'bedilmiş
olan emekli aylığı bağlamması haklarının mahfuz kalmasını 'teminen kaleme alınmıştır.
Geçici Madde 2. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce sandıklarca aylık bağlanmış
olanlar ile «geçici 1 nci maddenin birinci fıkrası gereğince ayflık bağlanacakların, bu aylıklarının
Sandık Kanunlarındaki esaslara ve Sosyal Sigortalar Kanunundaki usullere göre ödeneceği mad
dede hükme bağlanmıştır.
Geçici Madde 3. — T. C. Devlet Demiryolları Işletmesince verilmesi gereken emekli ikramiye
si hakkının malhfuz tutulması için bu madde sevkedilmiştir.
Geçici Madde 4. — Anılan Sandıklar Kanunlarında, muayyen haillerde emekli keseneklerinin
iadesi hususunda hükümler bulunduğundan, keseneklerini geri almış bulunan kimseler hakkında
yapılacak muamele ile ilgili esaslar maddede tavzih olunmuştur.
Geçici Madde 5. — Sözü edilen sandıklar üyelerinin, eski (hizmetlerinin borcüanma suretiyle
ihyasına cevaz veren 5966 ve 6158 sayılı Kanunlarda tanınmış bulunan haklardan faydalanabil
meleri için ıbu madde kaleme alınmıştır.
Madde 15. — Bu kanunun tatbik mevkiine konulabilmesi için, yayımı tarihi ile yürürlük ta
rihi arasında asgarî 6 aylık bir süre bulunması zaruri .görüldüğünden madde buna göre yazıl
mıştır.
Madde 16. — Kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceği maddede belirtilmiştir.

Geçici Komisyonun raporu
Millet Meclisi
Geçici Komisyonu
Esas No. : 1/403
Karar No. : 2

25 . 7 . 1967

Yüksek Başkanlığa
Türkiye.Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletmesi İşçileri Emekli Sandığı ile Askerî
Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığının Sosyal Sigortalar Kurumuna devri hakkındaki kanun
tasarısını görüşmek üzere Genel Kurulun 21 . 7 . 1967 tarihli 145 nci Birleşiminde kurulması kabul
edilmiş olan Geçici Komisyonumuz 25 . 7 . 1967 günü Başkanlık Divanını seçerek çalışmalarına başla
mıştır.
Ulaştırma, Çalışma, Maliye bakanları ile mezkûr balca nlıklar ve ilgili diğer bakanlık temsilcilerinin
iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi :
Tasarının gerekçesinde arz ve.izah edilen hususlar Geçici Komisyonumuzca da uygun mütalâa edil
miş, tümü üzerinde cereyan eden uzun görüşmelerden sonra maddelerin tetkikine geçilmiştir.
Tasarının 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 ncu maddeleri aynen kabul edilmiştir.
Demiryolları, Emekli ve Askerî Fabrikalar Tekaüt sandıMarına ait 'bilcümle dlktisadi ve hukukî
değerlerinin Sosyal Sigortalar Kurumuna ne şekilde ve hangi esaslar dâhilinde devredileceğini gös
teren tasarının 10 ncu maddesinin ikinci fıkrasında menkul ve gayrimenkul malların iktisap değer
leri üzerinden amortismanları düşülmek suretiyle blânçolarda gösterileceği hükmü yerinde görülmiyerek ikinci fıkra: .«Blânçolarda, esham ve tahvilât devir tarihindeki borsa değerleri ile, menkul ve
gayrimenkul mallar ise rayiç değerleri ile gösterilir.» şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin 3 ncü
fıkrasının son kelimesi olan (bağışıktır.) kanun sözlüğüne uyularak «muaftır.» şeklinde redaksi
yona tabi tutulmuş ve yapılan bu değişikliklerle madde kabul edilmiştir.
Tasarının 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
M. MeclisJ
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Millî Savunma, Çalışma, Ulaştırma ve Sanayi bakanlıklarınca seçilecek aktüer ve uzmanlardan
kurulu bir heyet tarafından devir tarihi itibariyle ve, sandıkların her biri için ayrı ayrı olmak üzere
matamatik, müktesep haklar ve birikmiş aidatlar karşılığını tesbit eden tasarının 12 nci maddesinde
ilgili bakanlıklardan birisi olan Maliye Bakanlığının sehven metne ithal edilmediği görülmüş bu
maksatla mezkûr Bakanlığın ilâvesi ile bu madde kabul edilmiştir.
Tasarının 13 ve 14 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir.
Tasarının geçici 1, 2, 3, 4 ve 5 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir.
Tasarıya geçici 6 ncı madde olarak :
«a) 1 . 1 . 1950 den önce Millî Savunma Bakanlığına bağlı tamirhane ve dikimevleri ile Makina
Kimya Endüstrisi 'Kurumuna bağlı uçak, gaz mas ke, Elmadağ fabrikaları ve benzeri kurumlarda
çalışıp 3575 sayılı Kanun şümulüne almmıyan işçilerin, kanun kapsamına alınmadan önce geçen en
çok 10 yıllık hizmetleri, bu kanunun yayımından itibaren 1 yıl içinde, 3575 sayılı Kanuna dâhil
edildikleri zamanki ücret veya yevmiyeleri üzerinden işçi ve işveren sigorta aidatlarını defaten veya
taksitle ödedikleri takdirde mevcut hizmetleriyle birleştirilir.
b) 1950 yılından sonra askerî işyerlerinde çalışıp her ne suretle olursa olsun 3575 sayılı Askerî
Fabrikalar Tekaüt Sandığı kapsamına alınmamış işçilerin hizmetleri de geçici 6 ncı madde (a) fıkrası
esasları dâhilinde birleştirilir.
İlâvesi uygun görülerek kabul edilmiştir.
Tasarının yürürlük maddesi olan 15 nci madde diğer maddelerin emredici hükümlerine mütenazır
olarak :
«Bu kanunun ödeme ile ilgili hükümleri 1 Eylül 1967 de diğer hükümleri yayımı tarihinde yürür
lüğe girer.» şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir.
Tasarının yürütme maddesi olan 16 nci madde aynen kabul edilmiştir.
Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Başkan
İstanbul
K. özdemir

Sözcü
Tekirdağ
H. Başol

Kâtip
İstanbul
M. Ertuğrul

Edirne
N. özoğul

Kütahya
M. Erez

Trabzon
t. Birincioğlu

JL Meclisi
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Bilecik
§. Üinay
Urfa
B. Boran
İmzada bulunamadı.

HÜKÜMETİN TEKLİFİ

GEÇlCİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ

Devlet Demiryolları ve Limanlan İsletme Genel
Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandığı ile Askerî,
Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığının
Sosyal Sigortalar Kurumuna devri hakkında
. kanun tasarısı

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel
Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandığı ile Askerî
Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığının
Sosyal Sigortalar Kurumuna devri hakkında
kanun tasarısı

MADDE 1. —- 2454 sayılı Kanunla kurulu
(Devlet. Demiryolları ve Limanları İsletme Ge
nel Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandığı) ile 3575
sayılı Kanunla kurulu (Askerî Fabrikalar Te
kaüt ve Muavenet Sandığı) bu kanun hüküm
leri dairesinde Sosyal Sigortalar Kurumuna dev
redilmiştir.
Bu kanunda geçen (Kurum) deyimi (Sos
yal Sigortalar Kurumu), (Demiryolları Emekli
Sandığı) deyimi (Devlet Demiryolları ve Li
manlan İşletme Genel Müdürlüğü İşçileri
Emeldi Sandığı), (Askerî Fabrikalar Tekaüt
Sandığı) deyimi (Askerî Fabrikalar Tekaüt ve
Muavenet Sandığı), (Sandık üyesi) deyimi de
sözü geçen (DemiryoUan Emekli Sandığı) ile
(Askerî Fabrikalar Tekaüt Sandığı) na aidat
ödemiş olanlar anlamına gelir.

MADDE 1. —i Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 2 , DemiryoUan Emekli veya As
kerî Fabrikalar Tekaüt sandıklarına aidat öde
miş olan sandık üyelerinin ilgili DemiryoUan
Emekli ve Askerî Fabrikalar Tekaüt Sandığı
kanunlarına göre geçen fiilî hizmetleri, Kurum
ca uygulanan Sosyal Sigortalara tabi olarak
geçmiş sayılır.

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

MADDE 3 . - 2 nci maddede belirtilen san
dık üyeleri hakkında Sosyal Sigortalar Kanunu
hükümleri uygulanır.

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

MADDE 4. — Bu kanunun uygulanmasında,
ay üzerinden hesaplanan hizmet sürelerinin gü
ne çevrilmesinde her ay otuz gün, prim ödeme
gün, sayılarının aya çevrilmesinde her otuz gün
bir ay sayılır.

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

MADDE 5. — Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalanndan kendilerine veya hak sahibi kim
selerine toptan ödeme yapılması gereken san
dık üyelerinin ilgili DemiryoUan Emekli ve As
kerî Fabrikalar Tekaüt Sandığına ödemiş bulunduklan aidat* ile bunlann karşılıklan, mâlûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi olarak
kabul edilir.

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

M. Meclisi
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_ 6 (Hükümetin teklifi)

(•Geçici Komisyonum değdirişi)

MADDE 6. — Bu kanunda Demiryolları
Emekli ve Askerî Fabrikalar Tekaüt sandıkları
kanunlarındaki esaslar dairesinde işlem yapıla
cağı. belirtilen hallerde, Demiryolları Emeldi ve
Askerî Fabrikalar Tekaüt sandıkları ile ilgili
kanunların bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihteki hükümleri uygulanır.

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

MADDİ) 7. — Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten önce ilgili Demiryolları Emekli ve
Askerî Fabrikalar Tekaüt Sandığı kanunlarına
göre tasfiye edilmiş bulunan hizmetler ve hak
lar, bu kanunun uygulanmasında nazara alın
maz.
Şu kadar ki, Demiryolları Emekli ve Askerî
Fabrikalar Tekaüt sandıklarına ödedikleri aida
tı, hizmet sürelerinin yetersizliği sebebiyle ilgili
sandıktan geri alamamış olan veya aidatını ge
ri alabilme süresi dolmuş bulunan sandık üyele
rinin bu hizmetleri hakkında 2 nci madde hük
mü uygulanır.
Geçici 4 ncü ve 5 nci maddeler hükümleri de
saklıdır.

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

MADDE 8. — Eski hizmetleri için Demiryol
ları Emekli ve Askerî Fabrikalar Tekaüt Sandık
larına borçlanmış olan sandık üyelerinin borç
bakiyeleri, ilgili sandık kanunlarındaki borçlan
ma esasları dairesinde Kurumca tahsil edilir.

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 9. — Mesken yaptırmaları için, De
miryolları Emekli ve Askerî Fabrikalar Tekaüt
Sandıkları tarafından 5954, 6096, 6173, 6302 ve
6778 sayılı kanunlar ile 3 . 11 . 1960 tarihli 121
sayılı, 15 . 12 . 1960 tarihli 166 sayılı, 8.5.1962
tarihli 48 sayılı ve 4 . 8 . 1966 tarihli 782 sayılı
kanunlara göre sandık üyelerine verilmiş bulu
nan borç paralar, ikraz şartları dairesinde Ku
rumca tahsil olunur.
Bu ikrazat dolayısiyle sandık üyeleriyle De
miryolları Emekli ve Askerî Fabrikalar Tekaüt
Sandıkları arasında akdedilmiş olan sözleşmeler
ile borçluların gayrimenkullerine Demiryolları
Emekli ve Askerî Fabrikalar Tekaüt Sandıkları
namına konulmuş bulunan ipotekler, hor hangi
bir muamele ve merasime hacet kalmaksızın Ku
rum adına ve lehine devam eder.

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 10. — Demiryolları Emekli ve Aske
rî Fabrikalar Tekaüt Sandıklarının devir tarihi

MADDE 10. — Demiryolları Emekli ve As
kerî Fabrikalar Tekaüt sandıklarının devir ta-
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itibariyle hasırlanacak birer bilanço ile tesbit
edilen bütün varlıkları, alacakları ile borç ve ta
ahhütleri har türlü hukukî neticeleriyle Kuru
ma intikal eder.
Bilançolarda, esham ve tahvilât devir tari
hindeki borsa değerleri ile, menkul ve gayrimen
kul mallar ise iktisap değerleri üzerinden amor
tismanları düşülmek suretiyle gösterilir.
Devir ve intikal dolayısiyle yapılacak işlem
ler her türlü vergi, resim ve haredan bağışıktır.

rihi itibariyle hazırlanacak birer bilanço ile tes
bit edilen bütün varlıkları, alacakları ile borç
ve taahhütleri her türlü hukukî neticeleriyle
Kuruma intikal eder.
Bilançolarda, esham ve tahvilât devir tari
hindeki borsa değerleriyle, menkul ve gayri
menkul mallar ise rayiç değerleri ile gösterilir.
Devir ve intikal dolayısiyle yapılacak işlem
ler her türlü vergi, resim ve harptan muaftır.

I£ADDE 11. — 10 ncu maddeye göre hazır
lanacak bilançoya eklenecek cetveller şunlardır:
a) 2 ve 7 nci maddeler ile geçici 1, 4 ve
5 nci maddeler kapsamına giren sandık üyeleri
nin kimliklerini, bunların devir tarihine kadar
olan emekliye tabi hizmet sürelerini, sandıkta
birikmiş bulunan aidat ve karşılıklarını göste
rir cetveller.
b) Geçici 2 nci madde kapsamına giren ve
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte aylık al
makta olan sandık üyeleriyle hak sahibi kimse
lerinin kimlikleri ile aylık tutarlarını gösterir
cetvellor.
c) Kurumca gerekli görülecek envanter ve
müfredat cetvelleri.
Devir işlemleri, bu kanunun yürürlüğe girece
ği tarihten itibaren en geç 6 ncı ayın sonuna
kadar tamamlanır.

MADDE 11. — Tasarının 11 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 12. — Millî Savunma, Çalışma,
Ulaştırma ve Sanayi bakanlıklarınca seçilecek
aktüer ve uzmanlardan kurulu bir heyet tara
fından, devir tarihi itibariyle ve sandıkların her
biri için ayrı ayrı olmak üzere, aşağıda yazılı
teknik karşılıklar hesap ve tesbit olunur.
a) Matematik karşılık.
b) Müktesep haklar karşılığı.
c) Birikmiş aidatlar karşılığı.
Matematik karşılık, devir tarihinden önce
sandıklarca bağlanmış veya bağlanmasına hak
kazanılmış olan malûllük, emeklilik ve dul • ye
tim aylıklarından devir tarihinden sonra yapı
lacak ödemelerin peşin değerleridir.
Müktesep haklar (karşılığı, geçici 1 nci mad
de kapsamına giren sandık üyelerine malûllük,
yaşlılık ve ölüm sigortalarından ilerde yapıla
cak yardımların peşin değeri ile, bu üyeler için
ilerde ödenecek malûllük, yaşlılık ve ölüm si-

MADDE 12. — Millî Savunma, Çalışma,
Ulaştırma, Maliye ve Sanayi bakanlıklarınca
seçilecek aktüer ve uzmanlardan kurulu bir he
yet tarafından, devir tarihi itibariyle ve sandık
ların her biri için ayrı ayrı olmak üzsre, aşağı
da yazılı teknik karşılıklar hesap ve tesbit olu
nur.
a) Matematik karşılık.
b) Müktesep haklar karşılığı.
c) Birikmiş aidatlar karşılığı.
Matematik karşılık, devir tarihinden önce
sandıklarca bağlanmış veya bağlanmasına hak
kazanılmış olan malûllük, emeklilik ve dul - ye
tim aylıklarından devir tarihinden sonra yapı
lacak ödemelerin peşin değerleridir.
Müktesep haklar karşılığı, geçici 1 nci mad
de kapsamına giren sandık üyelerine malûllük,
yaşlılık ve ölüm sigortalarından ileri yapıla
cak yardımların peşin değeri ile, bu üyeler için
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gortalan primlerinin peşin değerleri arasındaki ileride ödenecek malûllük, yaşlılık ve ölüm si
gortalan primlerinin peşin değerleri arasındaki
farktır.
Birikmiş aidatlar karşılığı, geçici 1 nci mad i'arktır.
Birikmiş aidatlar karşılığı, geçici 1 nci mad
de dışında kalan üyeler için, devir tarihine ka
dar sandıklara ödenmiş aidat ve karşılıkların de dışında kalan üyeler için, devir tarihine ka
dar sandıklara ödenmiş aida,t ve karşılıkların ka
(karnini faizleri ile birlikte baliğidir.
nuni faizleri ile birlikte baliğidir.
Sandıkların devir tarihindeki varlıkları bu
Sandıkların devir tarihindeki varlıklan bu
karşılıklara yetmediği takdirde aradaki fark
devir tarihinden itibaren % 5 faiz yürütülmek karşılıklara yetmediği takdirde aradaki fark
ve 15 yılda eşit taksitler halinde Sosyal Sigorta I devir tarihinden itibaren % 5 faiz yürütmek ve
lar Kurumuna ödenmek üzere, genel bütçeden 15 yılda eşit taksitler halinde Sosyal Sigortalar
I Kurumuna ödenmek üzere, Genel Bütçeden ay
ayrılacak ödeneklerle karşılanır.
Ayrılan ödeneğin Sosyal Sigortalar Kurumu rılacak ödeneklerle karşılanır.
Ayrılan ödeneğin Sosyal Sigortalar Kuruna tediyesindeki gecikme, kurumca bu kanuna
göre yapılması gereken ödemeleri durdurmaz. I muna tadiyesindeki gecikme kurumca bu kaI nuna göre yapılması gereken ödemeleri durdurI maz.
MADDE 13. — Demiryolları Emekli ve As I
MADDE 13. — Tasannın 13 ncü
kerî Fabrikalar Tekaüt Sandıklarının daimî I aynen kabul edilmiştir.
kadrolarında çalışanlardan Kurumda bir vazi
feye geçmek istiyenler, almakta oldukları aylık
ücretlerle Kurum kadrolarına naklen tâyin edi
lirler.

maddesi

MADDE 14. — 5954, 6096, 6173, 6302 ve
6778 sayılı kanunlar ile 3 . 11 . 1960 tarihli 121
sayılı, 15 . 12 . 1960 tarihli 166 sayılı, 8.5.1962
tarihli 48 sayılı ve 4.8.1966 tarihli 782 sayılı
kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır.

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

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte Demiryolları Emekli ve As
kerî Fabrikalar Tekaüt Sandıklarına tabi ola
rak çalışmakta olanlardan, Demiryolları Emekli
Sandığı kanunlarına tabi fiilî hizmet süreleri 5
yılı doldurmuş bulunanların T. O. Devlet Demir
yolları İşletmesine ait iş yerlerinde, Askerî Fab
rikalar Tekaüt Sandığı kanunlarına tabi fiilî
hizmet süreleri 5 yılı doldurmuş bulunanların
da Millî Savunma Bakanlığına veya Makina ve
Kimya Endüstrisi Kurumuna ait iş yerlerinde
devamlı olarak çalışmak suretiyle, Sosyal Si
gortalar Kanununa tabi olarak geçecek hizmet
süreleri, yazılı istekleri halinde, Demiryolları
Emekli Sandığı ve Askerî Fabrikalar Tekaüt
Sandığı kanunlanna tabi olarak geçmiş bulu
nan hizmetleriyle birlikte nazara alınır ve bun
lara ilgili sandık kanunlanndaki esaslar daire
sinde Kurumca emekli aylığı bağlanır.

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasannın geçici 1 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.
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Bu gibi sandık üyelerinin, ilgili bulundukl a n sandığa tabi işe, girmeden önce, ihtiyarlık
sigortasına tabi hizmetleri geçmiş ise, bu hiz
metler hakkında yaşlılık veya ölüm sigortasının
toptan ödeme hususundaki hükümleri uygula
nır.
Bu suretle emekli aylığı bağlananlar ile bu
kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Demiryollan Emekli Sandığı veya Askerî Fabrikalar Te
kaüt Sandığı kanunlanna göre emekli veya
maluliyet aylığı bağlanmış veya bağlanmasına
hak kazanmış olanlann ölümlerinde, Sosyal Si
gortalar Kanundaki esaslar uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce Demiryollan Emekli
Sandığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt Sandığın
ca aylık bağlanmış olanlar ile geçici 1 nci mad
denin birinci fıkrası gereğince Kurum tarafın
dan aylık bağlananların bu aylıklan hakkında
Kurumca, Demiryollan Emekli Sandığı ve As
kerî Fabrikalar Tekaüt Sandığı kanunlanndaki
esaslann uygulanmasına devam olunur.
Ancak, aylıklar üç ayda bir peşin verilir ve
ölüm halinde geri alınmaz.
Bu aylıkların ödenmesi, Sosyal Sigortalar
Kanununa göre bağlanan gelir ve aylıkların
ödenmesindeki usullere göre yapılır.

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasannın geçici 2 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCÎ MADDE 3. — Demiryollan Emekli
Sandığı kanunlarına tabi olarak geçen fiilî hiz
metleri ile geçici 1 nci maddenin birinci fıkrası
gereğince bununla birleştirilen hizmetlerinin
toplamı otuz yılı dolduran sandık üyelerine, ge
çici 1 nci maddeye göre Kurumca bağlanacak
aylığa esas tutulan aylık ücretlerinin bir yıllık
tutan, emekli ikramiyesi olarak T. O. Devlet
Demiryollan Işletmesince verilir.
Hizmet toplamı otuz yılı doldurarak yukanki fıkraya göre emekli ikramiyesine hak kazan
dıktan sonra Ölen sandık üyelerinin emekli ikra
miyelerinin tamamı, aylık bağlanan hak sahibi
kimselerine ve bu aylıklariyle orantılı olarak,
hak sahibi kimsesi yoksa reşit evlâtlarına müsavatan ödenir.

GEÇİCİ MADDE 3. — Tasarının geçici 3 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

GEÇÎOt MADDE 4. — Demiryollan Emek
li ve Askerî Fabrikalar Tekaüt Sandıklanna
ödedikleri aidatı geri alan sandık üyelerinden,

GEÇİCİ MADDE 4. — Tasarının geçici 4 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.
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Hükümetin teklifi
bu kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay
içinde ilgili sandığa yazılı olarak müracaat eden
ve geri aldıkları aidatı, en geç bu kanunun bü
tün hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihi takibeden altıncı ayın sonuna kadar ve yüzde beş
faizi ile, ilgili sandığa veya kuruma yatıranla
rın bu hizmetleri hakkında 2 nci madde hükmü
uygulanır.
GEÇÎCÎ MADDE 5. — Sandık üyeleri, 5966
ve 6153 sayılı kanunlarla tanınan haklardan, bu
kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay için
de ilgili sandığa yazılı olarak müracaat etmek
suretiyle ve mezkûr kanunlardaki şartlarla ya
rarlanabilirler.

mÇÎOİ MADDE 5. —. Tasarının geçici 5 nci
maddesi avnen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 6. — «a) 1 . 1 . 1950 den
önce Millî Savunma, Bakanlığına bağlı tamirha
ne ve dikimevleri ile makina kimya endüstrisi
kurumlarda çalışıp 3575 saydı Kanun şümulüne
alınmıyan işçilerin, kanun kapsamına alınma
dan önce geçen en çok 10 yıllık hizmetleri, bu
kanunun yayınımdan itibaren 1 yıl içinde, 3575
sayılı Kanuna dâhil edildikleri zamanki ücret
veya yevmiyeleri üzerinden işçi ve işveren si
gorta aidatlarını defaten voya taksitle ödedik
leri takdirde mevcut hizmetleriyle birleştirilir.
b) Yine 1950 yılından sonra Askerî işyer
lerinde çalışıp her ne suretle olursa olsun 3575
sayılı Askerî Fabrikalar, Tekaüt Sandığı kapsa
mına alınmamış işçilerin hizmetleri de Geçici
6 nci madde (a) fıkrası esasları dâhilinde bir
leştirilir.»
MADDE 15. — Bu kanunun geçici 4 ncü ve
geçici 5 nci maddeleri yayımı tarihinde, diğer
hükümleri ise yayımını takibeden ay başından
altı ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 15. — Bu kanunun ödeme ile ilgili
hükümleri 1 Eylül 1967 de diğer hükümleri ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16. — Bu kanunun
Bakanlar Kurulu yürütür.

MADDE 16. — Tasarının 16 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

hükümlerini

19 . 7 . .1967
Başbakan
8. Demirel

Devlet Bakam
S. Öztürk

Devlet Bakanı
//. Atabeyli

Devlet Balkanı
K. Ocak

Devlet Bakanı
8. T. Müftüoğlu

Adalet Bakanı
Jf. Dinçe:'
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Millî Savunma Bakanı
A. Topaloğlu

içişleri Bakanı
F. Sükan

Dışişleri Bakanı
/. 8. Çağlayangil

Maliye Bakanı
C. Bilgehan

Millî Eğitim Bakanı
t. Ertem

Bayındırlık Bakanı
O. Alp

Ticaret Bakanı
.1. Tür kel

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı
V. A. özltan

Güm. ve Tekel Bakam
/. Tekin

Tanını Bakam
7». Bağdaş

Ulaştırma Bakanı
S. Bilgiç

Çalışma Bakanı
A. N. Erdem

Sanayi Başkanı
M. Turgut

En. ve Ta. Kay. Balkanı
R. Sezgin

Turizm ve Ta. Bakanı
N. Kürşad

İmar ve İskân Bakam
H. Menteş&oğlu

Köy İşleri Bakanı
T. Toker
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Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü İşçileri
Emekli Sandığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığının
Sosyal Sigortalar Kurumuna devri hakkında kanun tasarısı ve Ulaş
tırma, Millî Savunma» Çalışma, Maliye ve Plân komisyonlarından 3 er
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu ( 1 / 4 0 3 )

Geçici Komisyon raporu
Millet Meclisi
Geçici Komisyonu
Esas No: 1/403
Karar No: 2
Yüksek Başkanlığa
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü işçileri Emekli Sandığı ile Askerî
Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığının Sosyal Sigortalar Kurumuna devri hakkındaki kanun
tasarısını görüşmek üzere Genel Kurulun 20 . 11 . "1967 tarihli toplantısında kurulması kabul edi
len Geçici Komisyonumuz, Genel Kurulun 21 . 7.1967 tarihli 145 nci Birleşiminde kurulması ka
bul edilen Geçici Komisyonun 25 . 7 . 1967 tarih ve 2 sayılı raporunu aynen benimsemiştir.
Genel Kurulda öncelikle görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Başkan
İstanbul
Kaya özdemir

Sözcü
Tekirdağ
Halil Başol

Kâtip
tamir
Hüsamettin Gümüşpala

Bilecik
Sadi Binay

Çorum
Nejdet Yücer

İstanbul
Hüseyin Ataman

Kars
Sevinç Düşünsel

'Sinop
Niyazi Özgüç

Mithat

Dülge

Dönem

:2

Toplantı 3
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât ve Memurları Kanununda
ve 4862 sayılı Kanuna bağlı ( 1 ) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına
dair kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonları
raporları ( 1 / 4 0 6 )

T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı : 71 - 601/4723 '

29 . 7 . 1967

t

z

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı
Bakanlar Kurulunca 27 . 7 . 1967 tarihinde kararlaştırılan «Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
Teşkilât ve Memurları Kanununda ve 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik ya
pılmasına dair kanun tasarısı», gerekçesi ve ekleri ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
Süleyman Demirel
Başbakan

GEREKÇE
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakamılığı, sağlık sahasında yeni keşfedilen ve insan sağlığımın koruramasımda ve hastaların tedavisinde kullanılan ilâçlarla tıib'bi alet ve cihazları uygulıyan sağlik
personelinin ihkmetlerimdan faydalanılarak, vatan sathında yaşıyan Türk MM etlinim sağlığım
korumak ve yükseltmek vecilbesiyle mükelleftir.
[Bakanlık durmadan tartan müfus adedine ayak uydurup isağlık hizmetimi lâyıkı veçhile yapa
bilmesi için ihtisas ve tecrübelerle mücehhez elemanın temin ve talhmiın edilmesinde malî fedakâr
lığa muhtaçtır.
Bugüne kadar alınmış olan kadrolarım gerek aded ve gerekse derece bakımımdan tatminkâr ol
madığı için ihtiyacı karşılamamakta, bu sebeple eğitim hastanelerimde, tedavi kumrularında ve
koruyucu tababette görevli bulunanların lâyık oldukları derecelere ınıaill olalmamıaları yüzünden
geniş imkânlara sahip fakülte, sosyal sigortalarla İktisadi Devlet Teşekküllerime rağbet gösterme1lerine mâni olunamamaktadır.
Toplumun kalkınmasında en önemli hizmeti görecek Türk Milletinin Iher şeyden önce sağlam
ve sıhhatli bünyeye salhibolması ve genç ve neslin sağlığımın korunması 'için muasır memleket
lerde olduğu ıgiibi 'vatandaşın sağlık 'eğitimi seviyesinin yükseltilmesini ve koruyucu hekimlik
çalışmalarındaki yeniliklerim uygulanmasını temim maksıadiyle;
Sağlık işleri, Verem Savaş, Sağlık Propagandası ve Tıbbi İstatistik, Nüfus Plânlaması, Sosyal
Hizmetler, Tedavi Kurumları, Donatım G-emel müdürlükleri ile Sosyalleştirme Dairesi Başkanlığı',
Trahom Savaş, Ana ve Çocuk Sağlığı, Refik Saydam Merkez Hıfzısıthıha Enstitüsü müdürlü'klerimüm iller kuruluşlarının geliştirilmesi içim mevcut personelin takviye ve terfilerinin sağlanması,
'mecburi hizmetle yükümlü bulunan 1966 yılımda hizmete girmiş olup stajiyer olarak çalış'tırıılam-
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larla 1967 yılında mezun olacakların kadro dâhiline alınmaları lüzumuna binaen hazırlanan ka
nun tasarısının kanunlaşması halinde 34 855 830 liranın 1967 yılı bütçemize ilâvesi gerekmektedir.
Teklif edilen kadroların mahalli sarfı ve mucip sebebi hakkında aşağıda kısa bilgi verilmiştir.
,

Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü :
Komşu memleketlerde sık, sık görülen kolera, veba çocuk felci gibi bulaşıcı ve salgın hastalık
ların yurdumuza girmesini önlemek üzere alman tedbirlerin yeterli hale getirilmesi için çevre sağ
lığı hizmetlerinin arzu edildiği şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Bu hizmetlerin kontrol ve
organizasyonunda görevlendirilmek üzere 5 mütehassıs ile 4 hekim kadrosuna ihtiyaç vardır.

Verem Savaş Genel Müdürlüğü :
Veremle savaş ve B.C.G. aşısının uygulanmasında hizmetlerinden istifade edilmek ve savaşın
gerektirdiği işlerde çalıştırılmak ve kuruluşlarda murakabe görevini ifa ettirmek ve aynı zamanda
bilgi ve tecrübelerinden de faydalanılmak üzere, Genel Müdür Muavini kadrosunun, kaldırılarak
bir mütehassıs müşavir ve bir de tabip müşavir kadrosunun bu genel jnüdürlük merkez kuruluşuna
ilâvesine mutlak ihtiyaç hiSsedilmiş'tir.
Zatişleri ve Muamelât Genel Müdürlüğü :
1946 yılında 4862 sayılı Kanunla alınmış olan bir aded Zatişleri ve Muamelât Genel Müdür Mua
vinliği kadrosu bugün 4 misli artmış bulunan personel 'hizmetlerini tedvire kâfi gelmemektedir. Bu
cihetle 2 Genel Müdür muavinliği kadrosunun ilâvesi gerekli görülmüştür.
Sağlık Propagandası ve Tılbbi istatistik Genel Müdürlüğü :
Sağlık eğitimi ve sağlık istatistik bilgilere tamaımiyle vâkıf Kalkınma Plânı gereğince halkın sağ
lık eğitiminin mümkün olduğu kadar düzenli bir şekilde cereyan etmesini sağlamak unaksadiyle
merkezde bir eğitim şubesinin vücuda getirilmesi ve ıher ilde ibir sağlık eğitimi teknisyeni ile bir is
tatistik memuru kadrosunun 'bulundurulması yönüne gidilmiştir.
Nüfus Plânlaması Genel Müdürlüğü :
Memleketimizin nüfus plânlaması konusunun plânlı, programlı ve halk eğitimi faaliyetlerinin dü
zenli şekilde yürütülmesini sağlamak üzere 665 sayılı Kanunla kurulu bu Genel Müdürlük, aynı
zamanda Ana ve Çocuk Sağlığı .merkezileri hizmetleri ile de ilişki kurmakla göııeivli bulunmaktadır.
Türk kadınlarının gebeliklerinin devamı müddetinee ve doğumdan sonra da ana ve çocuk sağlığı du
rumunun takÜbedilmesi hususuna da Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Teşkilâtı mümessilleri de ilgi
göstermekte ve fiilen iştirak etmiş bu'l ummaktadır.
Kısaca İzahına çalışılan bu hizmetin «sözü edilen teşkiilâttan faydalanılmak suretiyle arzu edilen
şekilde yürütülmesinin sağlanması düşünülmüş, bu sebeple yurdumuzun 16 bölgeye ayrılması ve
ayrıca da her ilde birer grup başkanlığı (bulundurularak faaliyetin geliştirilmesi bakımından (1)
sayılı cetvelde yazılı kadroların teklifi yapılmıştır.
ISosval Hizmetler Genel Müdürlüğü :
Günden güne gelişerek önem kazanmakta Olan sosyal hizmetlerin, 'tesislerinde ve kuruluşlarındaki
{hizmetlerde görev almak üzere Sosyali Hizmetler Akadelmiisi ve okullarında yetiştirilmekte bulunan
ve 1966 - 1967 ders yılında mezun olacak 31 öğrenciden mecburi hizmete tabi bulunan 18 nhı ve 2
senelik fiilî askerlik hizmetini ifa ederek 1967 Evlül ayında terhisleri yapılacak sosyal hizmet mütrihassıslarının tâvin'leri yapılmak üzere ihtiyaç görülen kadrolar teklif edilmiştir.
Sosval Hizmetler Akademisi :
7353 savılı Kanun hükümlerine göre Sosyal Hizmetler Akademisinde, sosyal hizmet mütehassıs
ları ye sosyal hizmet yardımcıları yetişmekte, yüksek ve orta ihtisas derecesinde nazari ve amelî sos
yal hizmet tedrisatı yapılmaktadır.
1966 yılında 6 ncı öğrenim dönenimi idrak etmiş ve bu ssne yeni ders ımüfredatı
uygulamayı
öngörmüştür. îhzıar edilen programa, göre mevcut derslere ilâveten yeni dersler ihdas edilmiş ve
Akademide yabancı öğretim görevlileri ile uzmanlara yardımcı olmak üzere iki mütercim, 6 öğretmen,
4 öğretmen yardımcısı, iki ımemıur kadrosunun teklifi yapılmıştır.
M. Meclisi
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Çocuk bakını yuvaları :
Yurdumuzun çeşitli Merinde hizmetlte (bulunan çocuk bakım yurtlarının personel yönünden çok
fakir oldukları ve kalifiye personelden yoksun bulundukları bir gerçektir. Yönetici, eğitici ve mes
lekî sahalarda çalışacak personel için asgari teklif edilen kadroların (1) sayılı cetveldeki kadrolara
ilâvesini istemekteyiz.
Ankara Kreş ve Gündüz Bakımevi :
inşaatı tamamlanarak pek yakında hizmete girecek olan Kreş ve Gündüz Bakımevi için evvelce
alman kadrolar kuruluş hazırlıklarını tamamlamak amaciyle zaruri ve 'asgari sayı ve niteliktedir. Nor
mal mesai saatleri dışında da çailışacak olan tesisin teklif edilen kadrolarının aynen kabulü zaruri
görülmektedir.
Ankara Rehabilitasyon Merkezi:
Sakatların rehaibi'lite edileceği ilk modern bir tesis olan Ankara Rehabilitasyon Merkezi inşaatı
1967 yılı 'içerisinde bitirileceğinden mevcut kadrolara ilâveten 'meslek ve teknik (servislerinde çalışa
cak personel için evvelce teklif edilen kadro teklifinin aynen kabulü gerekli görülmektedir.
Konya Yaşlılar Bakım Yurdu :
Konya'da faaliyette bulunan Cemiyeti Hayriye tarafından inşa ettirilerek 26 yıl müddetle Bakan
lığımıza devredilen Konya Yaşlılar Bakım Yurdu hizmete açılmış bulunmasına rağmen 1966 yılın
da kadro alınamamış olmasından dolayı personel tâyin edilememiştir. 1967 yılında tam anlamı ile
faaliyette bulunacak olan yurdun personel kadrosunun temininde zaruret vardır. Bu hayır müesse
selerinden başka Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü görevlerinde yer alan Diyarbakır, Sivas - Es
kişehir, Hatay, Konya, İstanbul, İçel, Erzurum, İzmir, Kütahya, Kayseri illerindeki çocuk bakım
yuvalarının destek faaliyetlerini desteklemek ve ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle istenilen hizmeti
sağlamak için asgari kadroların fiilî kadroya ilâvesi istenilmiştir.
Donatım Genel Müdürlüğü :
225 sayılı Kanunla 'kurulan ve görev, sorumluluğu tâyin edilmiş bulunan bu Genel Müdürlük
Satmalına, Depolama ve Sevk İşleri ile İmalât ve Onarım İşleri ve Ayniyat Muhasipliği şubelerin
den kuruludur. Bu suretle Ayniyat Şubesinin de bir Şube Müdürlüğü niteliği ihraz edilmiş ve fa
kat 'kadro ve unvanında bir değişiklik yapılmamıştır. Muamelenin düzenli yürümesi için ayniyat
saymanı kadrosu kaldırılıp Ayniyat Şubesi Müdürlüğü kadrosunun ihdası cihetine gidilmiştir.
Trahomla Savaş Müdürlüğü :
Bugüne kadar Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde şube halinde çalışan trahom hastalı
ğı ile yapılan savaş ve tedavinin neticelerini tetkik ederek savaşın daha tesirli ve randımanlı sevi
yeye ulaştırılması hususundaki görüşlerinden istifade edilmek üzere yetki ve otorite olan profesör
ve öğretim üyeleri ile 27 - 28 Ocak 1965 tarihinde yapılan toplantıda, hastalığın bilhassa Doğu
ve Güney - Doğu illerimizden 22 sinde oldukça yaygın halde geliştiğine işaret edilmiş ve Birleşmiş
Milletler Dünya Sağlık Teşkilâtı Ünicef'le yapılan işbirliğinden de faydalanılabileceği nazara alına
rak oldukça geniş bir faaliyet sahasında 7,5 miylon nüfusu tehdidetmesi bakımından hastalık
la savaşın müstakil bir müdürlük nezareti altında yönetilmesinin lüzumlu olduğu öngörülmüştür.
Bu itibarla Merkez kuruluşuna ihtiyaç nishetinde kadro ilâvesi suretiyle Trahomla Savaş Mü
dürlüğü ihdas olunmuştur.
Sosyalleştirme Dairesi Başkanlığı :
Sağlık hizmetlerinden yoksun, denebilecek durumdaki Doğu illerimizde Sosyalizasyon uygulama
sı yapılmış ve Kalkınma Plânı hükümleri gereğince bütçenin verdiği imkân nisbetinde 1967 yılında
da lüzum görülen illerimizde sosyalleştirmenin uygulanması derpiş olunmuştur.
Bu itibarla hizmete amade bulunan mecburi hizmeti tıp veya yardımcı tıp mensuplarının tâ
yinlerine esas olan kadroların temin edilmesinde kati zaruret bulunmaktadır.
Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüleri:
Kuruluşundan bu yana koruyucu tababet sahasında değerli hizmetler görmüş ve komşu mem
leketlerin ve bilhassa ordu kuruluşlarının aşı, serum gibi ihtiyaçlarını temin etmekle de temayüz
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etmiş olan bu müessesenin Diyarbakır ve Adana'da açılan şubelerinden başka 1967 yılında da biri
Erzurum ve diğeri İzmir'de olmak üzere 2 Refik Saydam Menkez Hıfzıssıhha Enstitüsüne 'bağlı
şubenin kurulması her yönden lüzumludur. Diğer şubelerde olduğu gibi standart kadrolar istenil
miştir.
Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım Kurumlrrı :
Bakanlığımıza bağlı tedavi kurumlarının çeşitli şubelerinde görevli bulunan ve servis şefliğine
ksdar yükselmiş olıan mütehassıslara muhassas yüksek dereceli kadroların bulunmaması yüzünden
ihtisas sahibi elemanın morali üzerindeki etkinin mühim rol oynadığı bir hakikattir. İlerideki ter
fi durumunu garantili görmiyen personel her imkân ve fırsatta başka görevlere geçmek emelini
beslemekte ve bu halin sağlık hizmetinin ifasında iyi tesir yapmadığı müşahede olunmaktadır.
Sağlık konusunda önemli hizmetleri ifa eden ve aynı zamanda başarısı görülen numune ve Dev
let hastanelerinde ve sağlık merkezlerindeki mütehassıs tabip ve tabiplerin birer derece terfileri
sağlanmak üzere ihtiyaç hissedilen kadrolar teklif edilmiştir.
Mütehassıs ve pratisyen hekimlerin tedavi kurumlarında yalnız fennî ve eğitim işlerini ted
vir etmekte ve idari işlerin tevdiri için lise tafsili üzerine 4 senelik meslek tahsili gören mecburi
hizmetli Sağlık İdaresi Yüksek Okulu mezunlarının tâyinlerinin yapılması ve kurumların idari iş
lerinin bunlar tarafından ifa edilmesi zaruri görülmüştür
Bu itibarla mecburi hizmetle yükümlü bulunan hastaneler idari işler müdürlüğüne tâyin edi
leceklerin kadro dâhiline alınmaları gerekli görülmüş ve istenilen kadroların teklifi yapılmıştır.
ıSıtma Genel Müdürlüğü :
Memleketimizde sıtma ile savaş konusunda Bakanlık olarak gösterilen gayret ve feragat saye
sinde muvafak olmuş bulunan personel arasında değerli hizmetleri sevk eden sıtma savaş me
murlarının bir kısmı terfi ettirilememektedir.
Esasen ,cn yüksek dereceli kadroları 600 liradır. Bu sınıf memurun yetiştirilmesine de 5880 sa
yılı Kanunla son verilmiştir.
:
Çeşitli steplerle-görevlerinden ayrılan sıtma savaş memurlarından boşalan 400 liralık veya
350 liralık 50 kadronun, kaldırılarak 600 liralık 25 kadronun ihdas edilmesi pek lüzumlu görül
mektedir.
Bakanlığımızın, halk sağlığı konusundaki faaliyetlerini, vatandaşa ve sağlıkla ilgili kuruluş
lara aksettirmek ve halkla olan ilişkileri geliştirmek basın, ajans, radyo, televizyon kurumları
ile işbirliği sağlamak maksadiyle 18 . 6.1964 tarihinde kurulan Basın Bürosunun faaliyetinden
ileri derecede faydalanmak üzere Sağlık Propagandası ve Tıbbî İstatistik Genel Müdürlüğü Pro
paganda ve Yayın Şubesi bünyesinde (Bıasm Müşavirliği) kadrosunun ilâvesine şiddetle ihtiyaç his
sedilmektedir.
Bu göreve gazetecilik mesleğinde yetişmiş değerli bir 'elemanın alınabilmesi için kadronun cazip
ve tatminkâr olmasını ve 3656 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hükmiünün uygulanmasını gerekli gör
mekteyiz.
İlişik kanun tasarısı bu maksatla hazırlanmıştır.
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Sağlık ve Sosyal
Yardım Komisyonu
Esas No. : 1/406
Karar No. : 3

12 . 12 . 1967

Yüksek Başkanlığa
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilâtve Memurları Kanununda ve 4862 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair olan kanun tasarısı ilgili bakanlık
lar temsilcileri de hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu :
M. Meclisi
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Tasarının gerekçesinde .sarahaten ifade edildiği veçhile;
Sağlık ve Sosyal Yardımı Bakanlığı, sağlık sahasında yeni keşfedilen ve insan sağlığının ko
runmasında ve hastaların tedavisinde kullanılan ilâçlarla tıbbi alet ve cihazları uygulıyan sağlık
personeline hizmetlerinden faydalanılarak, vatan sathında yaşıyan Türk Milletinin sağlığının ko
rumak ve yükseltmek vccibesiyle mükelleftir.
'Bakanlık durmadan artan nüfus adedine ayak uydurup sağlık hizmetini lâyıkı veçhile yapabil
mesi için ihtisas ve tecrübelerle mücehhez elemanın temin ve tatmin edilmesinde malî fedakârlı
ğa muhtaçtır.
Bugüne kadar alınmış olan kadroların gerek acled ve gerekse derece 'bakımından tatminkâr
olmadığı için ihtiyacı karşılamamakta bu sebeple eğitim hastanelerinde, tedavi kurumlarında ve
koruyucu taibabetto görevli bulunanların lâyık ol hıkları derecelere mail olmamaları yüzünden
geniş imkânlara sahip fakülte, Sosyal Sigortalarla İktisadi Devlet Teşekküllerine rağbet göster
melerine mâni olunamamaktadır.
Toplum kalkınmasında en önemli hizmeti görecek Türk Milletinin her şeyden önce sağlam
ve sıhhatli bünyeye sahibolması ve genç neslin sağlığının korunması için muasır memleketlerde
olduğu gibi vatandaşın sağlık eğitimi seviyesinin yükseltilmesi ve koruyucu hekimlik çalışma
larındaki yeniliklerin uygulanmasını temin maksadiyle gerek -fakültelerden gerek çeşitli yardım
cı sağlık personeli yetiştiren okullardan mezun olanların hizmete almabilmelerini teminen ye
terli kadro imkânı sağlamak amaciyle bu kanun tasarısı hazırlanmış olduğu anlaşılmakla :
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının yukarda arz ve izah olunan ıgenişliyen ve gelişen hiz
metleri muvacehesinde gerçekten büyük bir kadro sıkıntısı çekilmekte olduğu aşikârdır. Şöyle
ki :"
1. Son iki yıldır bakanlıkça mecburi hrzmet borcu olan sağlık personelinin tâyinlerini yap
maya imkân verecek münhal kadro olmadığı cihettle 2919 sayılı Kanuna göre bu personelin sta
jiyer durumunda istihdamı öihetine gidilmiştir. Bu şekilde 220 hekim, 450 köy ebesi, 300 sağlık
meıhuru, 120 okul mezunu hemşire stajiyer unvanı ile istihdam olunmaktadır. Kadrosuzluk sebe
biyle yapılan bu idari tasarruf personeli ziyadesiyle mutazarrır etmektedir. Bu şekilde tâyinleri
yapılan personel normal terfi imkânlarını kaybetmekte ve asli mcmur'ların iktisabettiği haklardan
(Hastalıklarında tedavi, yıllık mezuniyetler ve mazeret izni gibi) mahrum kalmaktadırlar.
2. Tâyinleri için boşalacak kadro bekliyen ve mıecburi hizmetleri olmıyan ve fakat bakanlık
ça bunların hizmetlerine şiddetle ihtiyaç bulunan 300 sağlık memuru ile bin tane hemşime yardım
cısı ve çeşitli yardımcı personeli okulları mezunu olarak 100 kadar diğer yardımcı sağlık persone
li (Tıbbi, teknolok, fizyo terapist ve yüksek hemşire, sağlık eğitimcisi gibi) vardır.
Sağlık idaresi yüksek okul mezunu olarak 75 personel, Sosyal Hizmetler Akademisinden me
zun olup da Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından hizmet istiyen 70 kişi var ki kadrosuzluk
tan tâyinleri yapılamamaktadır. Şayet bunlar arasında mecburi hizmetli varsa, 2919 sayılı Kanuna
göre stajiyer ımemur umvaını ile istihdam edilmektedir.
3. Dış memleketlerdeki hekimlerimizden Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından hizmet talebedenler vardır. Bunların tâyinleri kadrosuzluk sebebi ile yapılamamaktadır.
4. Yurt içinde bakanlıktan hizmet talebeden (mecburi hizmet mükellefiyeti olmıyan) doktor
ve yardımcısı sağlık personelinin talepleri Sağlık Bakanlığının ihtiyacı olmasına rağmen kadro
suzluktan is'af edilememektedir, bu tip müracaatların sayısı 1 500 e baliğ olmuştur.
5. Diğer bakanlıklar ve kuruluşlardan istifa suretiyle veya naklen Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı bünyesinde göreve istekli olan hekim ve yardımcısı sağlık personelinin bu dilekleri
bakanlığın elinde olanların müktesap hakları olan kadroları karşılıyacak seviyede kadro olmadığı
cihetle karşılanaımamaktadır.
6. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının koruyucu ve tedavi edici hekimlik faaliyetlerinde yıl
lardan beri çekmekte olduğu yardımcı sağlık personeli sıkıntısı göz önüne alınarak plân kanunları
gereğince yeni, yeni sağlık kolejleri açılması cihetine gidilmiştir. Halen 27 sağlık koleji faaliyetM. Meclisi
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tedir. Bunlardan 20 tanesi yatılıdır, yani yatılı kolejden mezun olacaklar Bakanlığa karşı mecburî
Mzmet borçludurlar.
Gelişmiş memleketlerde bir yatağa 2,5 hemşire ve hemşire yardımcısı isabet etmekte iken biz
de 100 yatağa 8 ilâ 10 hemşire ve hemşire yardımcısı isabet etmektedir. Yardımcı sağlık persone
li yönünden Sağlık Bakanlığı o kadar güç durumdadır ki gelişmiş memleketlerde bir hekime 4 ilâ
5 hemşire isabet etmekte iken bizde 2,5 doktora bir hemşire isabet etmektedir. Sağlık kolejlerinden
senede ortalama 700 mezun verileceği düşünülürse Sağlık Bakanlığının bu mezun ebe, hemşire labo
rant, sağlık memurlarının tâyini için yeteri kadar kadroya malik olmadığı acı bir gerçektir.
7. Trahom Savaş, kanser savaşı ve ruh sağlığı alanlarında Bakanlığın daha verimli çalış
masını sağlamak yönünden bunların bağımsız koruluşlar halinde örgütlenmesi zorunluğu vardır;
buna yeni yeni kadrolar ihdasını gerektirmektedir.
8. Gerek 224 sayılı Kanuna göre gendşliyen ve gelişen Türkiye'de hekimliğin sosyalleştirmeyi
uygulaması ve gerekse yeni, yeni kurulan gıda kontrol lâboratuvarlar; yaşlılar bakım yurdu ve ço
cuk bakım yuvaları ve rehabilitasyon merkezleri gibi kuruluşlar ve her yıl plân gereğince ilâve
edilmek zorunluğu olan 1 300 hasta yatağı haliyle yeni, yeni hekim ve yardımcı sağlık personeli
kadrolarına ihtiyaç göstermektedir.
Halk sağlığı ve kamu hizmetleri yönünden y u r t sathında en yaygın örgütü olan Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığının yeni personel kadrolarına iihtiyaç hissetmesi çok tabiîdir. Bütün bunla
ra ilâveten;
9. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında yıllardır terfi imkânı bulamıyan 1 500 kadar Sağ
lık personeli haklı olarak şikâyetçi durumdadır ve normal terfilerini yapamadıkları için bu personel
devamlı olarak Sağlık Bakanlığından ayrılarak diğer bakanlık ve kuruluşlara geçmektedirler. Böyle
ce Bakanlık yetişkin personelini kaybetmektedir.
Yukarda arz edilen bütün Ibu sebepler, âmiller göz önüne alınarak Hükümet tasarısında getirilen
kadrolar çok dar ve ydtersliz bulunmuş, Sağlık ve iSosyal Yardım Bakanlığının (hiç değilse bir yıl için
ilâve 'ihtiyaçlarını karşıilıyaoak şekilde mütevazi bir kadro genişletilmesi yapılması Komisyonumuzda
ittifakla kabul edilmiştir.
Kanunun tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan sonra maddelere geçilmiş, kabul edilmiş.
Birinci maddede Tralhom Savaş Müdürlüğü ibaresinden sonra Akıl ve Ruh Sağlığı Müdürlüğü ve
Kanserle Savaş Müdürlüğünün de ilâvesi ve birinci maddenin bu ilâvelerle kabul, .
Tasarıya yeni olarak bir madde eklenmiş ve eklenilen maddeye ikinci madde denilmesine ve bunu
takıbeden maddelerin de madde numaralarının haliyle birer artırılmasına karar verilmiş, yeni ha
liyle 3 ncü maddedeki bir sayılı cetvelde kadrolarda yukarda verilen gerekçe muvacehesinde genişle
tici (mahiyette değişiklik yapşılmasına dair Doktor Ali İhsan Balım ve Doktor Muzaffer Döşemeci'nin değiştirge önergeleri Komisyonumuzca ittifakla kabul edilmiştir.
Tasarıya ekli (1) sayılı kadro cetveli bu değiş'tirilmiş ve genişletilmiş seldi ile Komisyonumuzca
kabul edilmiştir. (2) sayılı cetvel de aynen Komisyonumuzca kabul edilmiştir.
Geçici madde ile 4, 5 ve 6 ncı maddeler Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir.
Havalesi gereğince H â n Komisyonuna tevdi buyurulımak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan Y. Sözcü
Balıkesir
A. thsan Kırımlı

Bu rapor Sözcüsü
İzmir
M. Döşemeci

BMis
C. Geboloğlu
Diyarbakır
T. Ziya Ekinci

Bolu
K. Demir
İsparta
A. İhsan Balık
'Tekirdağ
/. Demir
M. Meclisi

Kâtip
Tokalt
Söz hakkım mahfuzdur
C. Aykan
Çankırı
D. Akçaoğlu
Konya
S. Sina Yücesoy
Zonguldak
K. Kınkoğlu
(S. Sayısı : 459)

Ankara
R. Er güder
Samsun
N. K. Tülezoğlu
Maraş
K. Beyazıt
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Bütçe Plân Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Bütçe Plân Komisyonu
Esas No. : 1/406
Karar No. : 114

18 . 12 . 1967

Millet Meclisi Başkanlığına
Tetkiki hususu Komisyonıımuza havale buyur.ulan ((Sağlık ve .Sosyal Yardim (Bakanlığı Teş
kilât ve Memurları Kanunumda ve 4862 sayılı Kanuna'bağlı (1) ısaıyılı .cetvelde'-değişiklik yapıl
masınla dair kanun tasarısı) ve (önceden (havale edildiği (Sağlık ve Sosyal Yadım Komisyonunca
düzenlenen rapor, 'Hükümet
temsilcilerinin de katıldıkları lı5 . ıll2 . 19t67 günkü (birleşimde
glörüşüldü;
Tıp dünyasında her ıgün meydana (gelen yenilikler, insan »ağlığının korunmasında ve teda
visinde hüyük rol loynamalktadır. (Memleket sağlığını ıHükümet programları ve bilhassa
Beş
Yıllık ıPlâ,nlar ıgereğince yürütmek ıgıörevini üzerine .almış olan Sağlık ve (Sosyal Yardım Bakan
lığı, insan 'sağlığının korunmasında ve tedavisinde yeni tedavi metotlarını, cihazlarını, ilâç ve
âletlerini memleket sağlığı hizmetine koyabilmek iiçin insan ıgüıcü dediğimiz personele şiddetle
ihtiyaç duymaktadır. ıPersonel ibakımımdan Sağlık ive Sosyal Yardım ıBakanlığı (hakikaten müş
kül durumdadır. 'Toplumun sağlam ive sıhhatli 'bünyeye sahiholması, ıgen/ç neslin sağlığının koirunması, sağlık eğitiminin (geliştirilmesi ve (koruyucu (hekimlik (çalışmalarının yaygın (bir ihale ge
tirilmesi yetişmiş sağlık personeline ihtiyaç göstermektedir. Bu ihtiyacı karşılamak için Bakan
lık; .Fakültelerden, (Sağlık: Kollejlerinden ve Sağlık okullarından (faydalanmaktadır. Her ylı bu
okulların da adedleri artırılmaktadır. okulların 'bir 'kısmı yatılı .olduğumdan ve mezunları da
Devlete karşı mec'burî hizmetle yükümlü bulunduğu için ıbu mezunların sağlık kadrolarına alın
ması mıümikün (görülememektedir. Bunun dışında dışarıdan da doktor ve yardımcı sağlık per
soneli (Bıakanlıktan Ihizmet talebetımekıtedirler. Her türlü sağlık hizmetini (vatandaşın ayağına götürelbilmek ive daha iyi (bir hizmet imkânını sağlamak amaciyle Bakanlık kadrolarının (genişletil
mesi (zaruri ıgiörülmektedir. Bu (amaçla hazırlanmış 'bulunan ve daha evvel Sağlık ive (Sosyal Yar
dım Komisyonumda ıgiörüışülen tasıarınm tümü üzerinde «yapılan ıgiörüşmeler, yukarıda izahına çalı
şılan (gerçekler ive ıHükümet temsilcilerinin rakamlarla verdikleri tamamlayıcı Ibilgiler sonucu yeter
(giörülerek maddelerin 'görüşülmesine ıgeçilmiştir.
.Maddelerin (müzakeresinde, Sağlık ve Sosyal Yardım lKo.misyon.unun değiştirişi esas alınarak;
Birinci madde, maddedeki Triahom Savaş Müdürlüğü ibaresinden sonra (Akıl ve Ruh Sağlığı
Müdürlüğü ve Kanserle ıSavaş (Müdürlüğü) ibareleri ilâve edilmek suretiyle değiştirilmiş, Ko
misyonumuz da Ibu maddeyi hu değişik şekliyle aynen,
Yine söz ıkonusu Komisyonun, tasarıya ilâvesini ve ikinci madde olarak ithalini zaruri ıgördüğü Ibu madde, maddede .kurulması önigörülen <«ıBakanlık lEnıcümeni» ne müsteşar 'baş mıuaivini
ve müsteşar muavinlerinin de katılmalarını sağlamak amaciyle, maddedeki
((Müsteşarın Baş
kanlığı altında) ibaresiyle /(Teftiş Kurulu Başkanı) ibaresi arasına «(Müsteşar baş muavini ve
müsteşar muavinleri» ibaresi ilâve edilmek suretiyle kalbul edilmiş.
Tasarıya ısöz konusu. maddenin ilâvesi dolayısiyle madde numaralarında Sağlık ve Sosyal
Yardıım Komisyonuınea yapılan değişiklikler ve .yeni haliyle (üçüncü (maddedeki ibir sayılı cetvel
de sayılan Ikadnoların genişletilmesini ömglören değişiklikler de'bu değişik şekliyle aynen,
Geçici madde ve tasarıya ıbağlı (2) sayılı cetvel aynen, tasarının ikinci maddesi (üçüncü, üçün
cü maddesi dördüncü, dördüncü «iadesi (beşinci ve .beşinci maddesi (de altıncı madde olarak aynen
kahnl edilmiştir.
M. Meclisi
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G-enel kurulun tasviplerine arz olunmak ve öncelik ve ivedilikle
Başkanlığa sunulur.
Başkan
Aydın
/. Sezgin

Başkanvekili
Rize
E. Y. Akçal
(İzinli)

Sözcü
Sakarya
N. Bayar

Ankara
1. S. Hatipoğlu

Ankara
M. K. Yılmaz

Çanıakkıalo

Erzurum
C. önder

Eskişehir
î. Angı

İstanbul
M. Güven

Kutuluya
M. Erez

İsfcanlbul

N. Eroğan
Niğde
B. Soyer

HÜKÜMETİN TEKLİFİ
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Teşkilât ve Memurları Ka
nununda ve 4862 sayılı Kanu
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde de
ğişiklik yapılmasına dair kanun
tasarısı

MADDE 1. — 3017
sayılı
Sağlık ve Sosyal Yandım Ba
kanlığı Kuruluş ve memurları
Kanununun 3 ncü maddesin
de yazılı kuruluşlara Trahom
Savaş Müdürlüğü katılmıştır.

Yüksek

Kâtip
Bolu
H. 1. Cop '

Adıyaman
M. A. Atalay
§. İnan

görüşülmek üzere

/. H.

Burdur
Boyacıoğlu

Gümüşüne
S. Savacı
Muğla
T. Şahin
İmzada (bulunamadı
Tralbzon
A. B. Uzuner

Sağlık ve Sosyal Yardım Ko
misyonunun değiştirişi

Bütçe ve Plân Komisyonunun
Değiştirişi

Sağlık ve Sosyal Yardım
Ba
kanlığı Teşkilât ve Memurları
Kanununda ve 4862 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde
değişiklik yapılmasına dair ka
nun tasarısı

Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Teşkilât ve Memurları
Kanununda ve 4862 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı eetvelde
değişiklik yapılmasına dair ka
nun tasarısı

MADDE 1. — 3017
sayılı
Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Kuruluş ve Memurları
Kanununun 3 ncü maddesinde
yazılı kuruluşlara Trahom sa
vaş, Akıl ve Ruh Sağlığı ve
Kanserle Savaş müdürlükleri
katılmıştır.

MADDE 1. — Sağlık
ve
Sosyal Yardım Komisyonunun
1 nci maddesi aynen kabul
edilmiştir.

MADDE 2. — 3017 sayılı
Kanunun 65 nci maddesini
değiştiren 225 sayılı Kanunun
2 nci maddesi aşağıdaki
şe
kilde değiştirilmiştir.

MADDE 2. — 3017 sayılı
Kanunun 65 nci maddesini deiştiren 225 sayılı. Kanunun
2 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir.

«Madde 2. — Bakanlık En
cümeni, Müsteşarın Başkanlığı
altında Teftiş Kurulu Başka
nı Sağlık İşleri Genel Müdü
rü, Tedavi Kurumları Genel
Müdürü, Sağlı'k propagandası
ve Tıbbi İstatistik Genel Mü-

«Madde 2. — Bakanlık En
cümeni, Müsteşarın Başkanlığı
altında Müsteşar Başnıuavini
ve Müsteşar muavinleri, Teftiş
Kurulu Başkanı, Sağlık İşleri
Genel Müdürü, Tedavi Kurum
ları Genel Müdürü, Sağlık

M. Meclisi
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Sağlık ve Sosyal Yardımı Ko
misyonunun değiştirişi

Bütçe ve Plân Komisyonunun
değiştirişi

dürü, Sıtma Genel Müdürü,
Eczacılık ve Tıbbi Müstahzar
lar Genci Müdürü, Verem Sa
vaş Genel Müdürü, Sosyal Hiz
metler Genel Müdürü, Mesle
kî Öğretim Genel Müdürü, Do
natım Genel Müdürü, Nüfus
Plânlaması
Genel
Müdürü,
Dış Münasebetler Dairesi Baş
kanı, Sosyalleştirme Dairesi
Başkanı, Ana ve Çocuk Sağ
lığı Müdürü, Trahomla Savaş
Müdürü, Akıl ve Ruh Sağlığı
Müdürü Kanserle Savaş Mü
dürü ale Zatişleri ve Muamelât
Genel Müdüründen kurulur.»

propagandası ve Tıbbi İstatis
tik Genel Müdürü, Sıtma Ge
nel Müdürü, Eczacılık ve Tıb
bi Müstahzarlar Genel Müdü
rü, Verem Savaş Genel Müdü
rü, Sosyal Hizmetler Genel
Müdürü, Meslekî öğretim Ge
nel Müdürü, Donatım Genel
Müdürü,
Nüfus
Plânlaması
Genel Müdürü, Dış Münasebet
ler Dairesi Başkanı, Sosyalleş
tirme Dairesi Başkanı, Ana ve
Çocuk Sağlığı Müdürü, Akıl ve
Ruh Sağlığı Müdürü, Kanserle
Savaş Müdürü dle Zatişleri ve
Muamelât Genel Müdüründen
kurulur.

MADDE 2. — 4862 sayılı
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel
den bu kanuna bağlı (2) sayılı
cetvelde yazılı kadrolar çıkarıl
mıştır.

MADDE 3. — Tasarının
2 nci maddesi 3 ncü madde
olarak aynen kabul edilmiş
tir.

MADDE 3. — Tasarının
2 nci maddesi 3 ncü madde
olarak aynen kabul edilmiş
tir.

MADDE 3. — Bu kanuna
bağlı (1) sayılı cetvelde derece,
aded ve unvanları yazılı kad
rolar 4862 sayılı Kanuna bağlı
(1) sayılı cetvele ilâve edil
miştir.

MADDE 4. — Tasarının
3 ncü maddesi 4 ncü madde ola
rak aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Tasarının
3 ncü maddesi 4 ncü madde ola
rak aynen kabul edümiştir.

GEÇİCİ MADDE : Bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihte
Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığında çalışan memurlar
dan bu kanuna bağlı (2) sayılı
cetvelle kadroları kaldırılanlar(kazanılmış hakları saklı tutul
mak kaydiyle) bu kanuna bağlı
(1) sayılı cetveldeki kadrola
ra yeniden atanırlar.
Yeni
atanmalar yapılıncaya kadar
bu memurların almakta olduk
ları aylıkların ödenmesine de
vam olunur. Yeni atanmalar
yapıldığı tarihte geçici görev,
izin ve hastalık gibi kanuni se
beplerle görevi başında bulun-

GEÇİCİ MADDE — Geçici
madde aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE — Geçici
madde aynen kabul edilmiştir.

Hükümetin teklifi

M. Meclisi
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Sağlık ve Sosyal Yardım Ko
misyonunun değiştirişi

Bütçe ve Plân Komisyonunun
değiştirişi

MADDE 5. — Tasarının
4 ncü madesi 5 nci madde ola
rak aynen
kabul edilmiş
tir.

MADDE 5. — Tasarının
4 ncü maddesi 5 nci madde
olarak aynen kabul edilmiş
tir.

ımıyanlardan işe 'başlama ikaydı
'aranmaz.
MADDE 4. — ûiu 'kanun ya
yımı tardlhinde yürürlüğe ıgirer.

MADDE 5. — Bu »kanunun
ıh'ükümlejrini Maliye ve 'Sağlık
ve ıS'üsyal Yıardım iBaika'nları
yürütür.
27 . 7 . 19C7
Başbakan
S. D emir el
Devlet Bakanı
8. öztürk
Devlet Bakanı
H. Atabeyli
Devlet Bakanı
K. Ocak
Devlet Bakanı
S. T. Müftüoglu
Adalet Bakanı
//. Dinçer
Millî Savunma Bakam
A. Topaloğlu

5 nci maddesi 6 ncı madde ola
rak aynen kabul
edilmiş
tir.

MADDE

MADDE 6. — Tasarının
5 nci maddesi 6 ncı madde
olarak aynen kabul edilmiş
tir.

içişleri Bakanı
E. Sükan
Dışişleri Bakanı
/. S. Çağlayangü
Maliye Bakanı
C. Bilgehan
Millî Eğitim Bakanı
/. Erteni
Bayındırlık Bakanı
O. Alp
Ticaret Bakanı
A. Türkel
Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı
V. Â. Özkan
Crümrük ve Tekel Bakanı
/. Tekin

Tarım Bakanı
B. Dağdaş
Ulaştı mm Bakanı
S. Bilgiç
Çalışına Bakanı
A. N. Erdem
Sanayi Bakanı
M. Tvrgut
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı
R. Sezgin
Turizm ve Tanıtma Bakanı
İV. Kürşad
İmi ar ve İskân Bakanı V.
S. Öztürk
Köy İşleri Bakanı
T. Toker

M. Meclisi
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Tasarının
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(Tasarıya

bağlı

cetveller)

[1] SAYILI CETVEL
D.

Memuriyetin adı

Aded

Aylık

D.

Memuriyetin adı

Verem Savaş Genel Müdürlüğü
4 Müşavir (Mütehassıs Tabip)

1

Genel Müdür Yardımcısı

1

1 250

1 100

Sağlık Propagandası ve Tıbbi İstatistik Genel
Müdürlüğü Sağlık Eğitim Şubesi
Müdür (Tabip veya Halk
Sağlığı Müt.)
11 Sağlık Eğitimcisi

5

1

1 100
450

Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü
10 ıSosyal Hizmetler Mütehassısı
7
11
»
»
»
10
11 Fizyoterapist (Yüksek Okul
mezunu)
20

500
450
450

Sosyal Hizmetler Akademisi ve Okulu
6 öğretmen
1
7
»
1
9
»
Yardımcısı
2
9 Büro Şefi
1

950
800
600
600

Donatım Genel Müdürlüğü Ayniyat Şubesi
6 Şube Müdürü
1
950
5
10

Trahom Savaş Müdürlüğü
Müdür (Göz Hastalıkları Mü
tehassısı
1
îstatitikçi
1

1 İÜO
500

Hastaneler Sağlık ve Sosyal Yardım
Kurumları
4
5
6
9
11
9

Mütehassıs
»
»
Diş'taJbi'bi
»
İdari İşler Müdürü (Yüksek
Okul Mezunu.)
10 İdari İşler Müdürü (Yüksek
Okul Mezunu.)
11 İdari İşler Müdürü (Yüksek
Okul Mezunu.)

15
15
15
5
25

Aylık

Sağlık Merkezleri

Zatişleri ve Muamelât Genel Müdürlüğü
5

Aded

4
5

Tabib
»

1 250
1 100

Sağlık Propagandası ve Tıbbi
İstatistik Memurları
9 İstatistik Meniuru
o
10
10
11
15
12
20
. '8 Başkan (Tabip)
7
9
»
»
20
10
»
»
40
10 Eğitimci (Sağlık Koleji veya
Muadili Okullar Mezunu)
11 .Eğitimci (Sağlık Koleji veya
Muadili Okullar Mezunu)
20
13 Eğitimci (Sağlık Koleji veya
Muadili Okullar Mezunu)
42
12 Memur (Asgari Ortaokul Me
zunu)
13 Memur (Asgari Ortaokul Me
20
zunu)
Memur (Asgari Ortaokul Me
zunu)
42
Hükümet Tabipleri
Hükümet Tabibi
6
7
8
9

5
5
5
10
30

50

10

600
500
450
400
700
600
500
50O
450
400
400
350
300
1 110
950
800
700
60O
500

Kan Bankası
1 250

:ı ıoo

5

950
60ü
450
600

10

500

60

450

M. Meclisi

Tabip
5
Memur
5
Ana ve Çocuk Sağlığı Merkezleri
Başkan (Tabip)
5
6
»
»
10
11 Yönetim Memuru
4
14 Kâtip
6

1 100
950
450
300

Ankara Kreş ve Gündüz Bakımevi
1
9 Sosyal Hizmetler Mütehassısı
2
10 öğretmen (İlk ve Ana Okulu)
1
12 Memur
13

60O
500
400
350

;S. Sayısı : 459)
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I).

Memuriyetin Adı

iAded

Aylık

D.

Ankara Rehabilitasyon Merkezi
8
8
9
10
10
11
11
12
13
14

Yönetim Memuru
1
Mesul Muhasip
1
Tahakkuk Memuru
1
Ayniyat Mutemedi
1
Mutemet ve SatmaJma Memuru 1
Depo Memuru
1
Ambar Memuru
1
Dosya Memuru
1
Hasta Kabul Memuru
1
Memur
2

700
700
600
500
500
450
450
400
350
300

11

»

»

2
2
2

1 100
950
600
500
450
700
600
700
500
450

.;>

8 Meşguliyet Tedavisi Teknis.
9
»
»
»
8 Klinik Psikolog
10 Sosyal Hizmetler Mütehassısı
11
»
»
»
Rehabilitasyon Merkezi Meslek Servisleri
Mühendis (Rehabilitasyon ala
nı nida yetişmiş)
7 Öğretmen

100
800
700

8
9 Meslek Danışmanı (Sosyal

600
500

Konya Yaşlılar Bakım Yurdu

13

Aylık

Çocuk Bakım Yuvaları
Diyarbakır Çocuk Yuvası
Müdür
Sosyal Hizmetler Mütehassısı
Eğitimci (Öğretmen)
Sosyal Yardımcı (Meslekî
kurs görmüş lise veya kız
enstitüsü mezunu)
12 Yönetim Memuru
12 Ayniyat Memuru
6
10
11
12

950
500
450

400
400
400

6 Müdür
10 Sosval Hizmetler Mütehassısı
11 Eğitimci (Öğretmen)
12 Sosyal Yardımcı (Meslekî
kurs fiförmüş lise veya kız
enstitüsü mezunu)
12 Yönetim Memuru
13 Ayniyat Memuru

950
500
450

400
400
350

Konya Çocuk Yuvası
9 Müdür Yardımcısı
Sosval Hi/m eti er Mütehassısı
Eğitimci (öğretmen)
Sosval Yardımcı (Meslekî
kurs görmüş lise veya kız
enstitüsü mezunu)
12 Yönetim Memuru
13 Ayniyat Memuru

600
500
450

10
11
12

400
400
350

İstanbul Çocuk Yuvası

Yardımcısı)
10
»
»

10
13
11
12
12
12
12

Aded

Sivas Çocuk Bakım Yuvası

Rehabilitasyon Merkezleri Tıbbi Servisleri
Mütehassıs Tabip (Rehabili
tasyon alanında yetişmiş)
»
»
»
6
9 Tabip
10 Fitizyoterapist (Yüksek okul
mezunu)

Memuriyetin A<dı

Müdür (Tabip veya sosyal
Hiz. Müt.)
Tabip (Mütehassıs)
Sosyal Hizmetler Mütehassısı
Hasta Kabul Memuru
Hesap Memuru
Ambar ve Depo Memuru
Mutemet ve Satmalma MeKitaplık Memuru
İmam (İmam - Hatip Okulu
mezunu)
Memur

1
1
2
1
1
1
1
1

1 100
700
500
350
450
400
400
400

1
1

400
350

M. Meclisi

7 Müdür Yardımcısı (Doktor)
10 Müdür Yardımcısı (Eğitimci)
10 Eğitimci (Öğretmen)
10 Sosyal Hizmetler Mütehassısı
12 Sosyal Yardımcı (Meslekî
kurs erörmüş lise veya kız
enstitüsü mezunu)
12 Yönetim Memuru
13 Ayniyat Memuru

1
1
2
2

800
500
500
500

.oo

1
1

400
400
350

1
1
1
1

950
600
500
500

İçel Çocuk Yuvası
6 Müdür
9 Psikolog
10 Sosyal Hizmetler Mütehassısı
10 Eğitimci (Öğretmen)
(S. Sayısı : 459)
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D.

Memuriyetin adı

12

Sosyal Yardımcı (Meslekî
kurs görmüş lise veya kız
enstitüsü mezunu)
Yönetim Memuru
Ayniyat Memuru

12
18

Aded

Aylık

1

400
400
350

Erzurum Çocuk Bakım Yuvası
9 Sosyal Hizmet Mütehassısı
10 Eğitimci (Öğretmen)
12 Sosyal Yardımcı (Meslekî
kurs görmüş lise veya kız
enstitüsü mezunu)
12 Yönetim Memuru
13 Ayniyat Memuru

1
2

600
500

1
1
1

400
400
350

İzmir Karşıyaka Çocuk Balam Yuva-jı
Müdür
»
Yardımcısı
10 Sosyal Hizmet Mütehassısı
10 Eğitimci (Öğretmen)
12 Sosyal Yardımcı (Meslekî
kurs görmüş lise veya kız
enstitüsü mezunu)
12 Yönetim Memuru
13 Ayniyat Memuru

100
700
500
500

D.

Memuriyetin adı

Aded

Aylık
600

9 Eğitimci (Öğretmen)
12 Sosyal Yardımcı (Meslekî
kurs görmüş lise veya kız
enstitüsü mezunu)
12 Yönetim Memuru
13 Ambar Memuru

400
400
350

Hemşireler
8
9
10
11
12

Hemşire
»
»
»
»

10
15
25
50
220

700
600
500
450
400

25
40
60
75
80
100

800
700
600
500
450
400

100

600
500

10
150
100
750

450
400
350
300

125
100
225

400
350
300

65

600

Sağlık Memurları
7 Sağlık Memuru
8
9
10
11
12
Köy Sağlık Teşkilâtı

400
400
850

9 Köy Sağlık Memuru
10
Köy Ebeleri

Kütahya Çocuk Bakım Yuvası
9
10
12

Sosyal Hizmet Mütehassısı
Eğitimci (Öğretmen)
Sosyal Yardımcı (Meslekî
kurs görmüş lise veya kız
enstitüsü mezunu)
12 Yönetim Memuru
13 Ambar Memuru

600
500

11
12
13
14

Köy Ebesi
»
»
»
»
»
»
Hemşire Yardımcıları

400
400
350

12
18
14

Hemşire Yardımcısı
»
»
»
»
Sıtma Savaş Bölgesi

Kayseri. Çocuk Bakım Yuvası
950
500

6 Müdür
10 Sosyal Hizmet Mütehassısı

9

Sıtma Savaş Memuru

[2t] SAYILI CETVEL
Hemşireler

MERKKZ KURULUŞU
8

13

Ayniyat Saymanı

350

700

İLLER KURULUŞU
Sıtma Bölge Başkanlıkları
Sıtma Savaş Memuru
87
M. Meclisi

850

10

Diplomasız Sağlık Memuru
Diplomasız Sağlık Memuru
15

500

11

Köy Sağlık Teşkilâtı
Köy Sağlık Memurları
199

450

(S. Sayısı : 459)
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(Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonunun

deği§tirişine bağlı cetvel)

[1] SAYILI CETVEL
D.

MERKEZ KURULUŞU
Memuriyetin adı
Aded

Aylık

Verem Savaş Genel Müdürlüğü
Müşavir (Mütehassıs Tabip)
2
1 250
Zatişleri v e Muamelât Genel Müdürlüğü
5 Genel M ü d ü r Muavini
1 100
Sağlık Propagandacı ve Tıbbi İstatistik Genel
Müdürlüğü Sağlık Eğitim Şubesi

4

5 Müdür (Tabip veya Halk
Sağlığı Müt.)
11 Sağlık Eğitimcisi
5 Basın Müşaviri (*)
10
11
11

1
1
1

1 100
450
1 100

Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü
ıSosyal Hizmetler Mütehassısı
7
»
»
ı»
10
Fizyoterapist (Yüksek Okul
mezunu)
20

500
450

1
1
2
1

950
800
600
600

Trahom Savaş Müdürlüğü
M ü d ü r (Göz H a s t . Mütehassısı)
1

10 İstatistikçi'

6
»
9 Diş Tabibi
11
»
9 İdari İşler Müdürü (Yüksek
okul mezunu)
10 İdari İşler Müdürü (Yüksek
dkul mezunu)
11 İdari İşler Müdürü (Yüksek
okul mezunu)

15
5
25

950
600
450

5

600

5

600

60

450

Tıbbi Tckıi'oloğ (Tıbbi Tek
noloji, Fizik)

10

500

11 Fizik Tedavi ve Rehabilitas
yon Teknisyeni (Yüksek okul
mezunu)

10

450

4 Tabip

18

1 250

5

10

1 100

Teknologlar

10

Donatım Genel Müdürlüğü Ayniyat Şubesi
6 Şube Müdürü
1
950
5

3
4
5

1 250

1

500

1
1

1 100
950

Sağlık Merkezleri

1

700

7

Müdür (Ruh ve sinir Hasta
lıkları Mütehassısı)
Müdür Muavini (Tabip)
İstatistikçi (Yüksek okul
mezunu)
Memur (Asgari Ortaokul me
zunu)
Halk Sağlığı Uzmanı

2
1

450
800

8
8

Sosyal Hizmet Uzmanı
Rehabilitasyon Uzmanı

1
1

700
700

4

Müdür (Mütehassıs Tabip)

1

1 250

9

Memur

1

600

6
8
11

Kanserle Savaş Müdürlüğü

(*) 3656 sayılı Kanunun
gulanır.

6 ncı maddesi uy
M. Meclisi

»

Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlükleri

7

Ruh Sağlığı Müdürlüğü

5

Aylık

Hastaneler Sağlık ve Sosyal Yardım
Kurumları
1 500
Mütehassıs
62 1 250
»
»
15 1 100

450

Sosyal Hizmetler Akademisi ve Okulu

6 öğretmen
7
*
9
»
Yardımcısı
9 Büro Şefi

İLLER KURULUŞU
Memuriyetin adı
Aded

]).

8
9
10
11

Sağlık İstatistikçisi (İstatis
tik eğitim görmüş yüksek
okullar ve Sağlık Eğitim
Enstitüsü mezunları ile Sağ
lık İdaresi yüksek okul me
zunları)
»
»
»
»

»
»
»
»

»
»
»
»

»
»
»
»

»
»
»
»

7 Sağlık Eğitimcisi (Sağlık eği
timi görmüş yüksek okullar
ve sağlık eğitimi Enstitüsüınezunları ile Sağlık İdaresi
Yüksök Okulu mezunları)
8
9
30
11

»
»
»
»

»
»
»
»

(S. Sayısı : 459)

»
»
»
»

»
»
»
»

»
»
»
»

6

800

8
10
13
30

700
600
500
450

6

800

8
10
13
30

700
600
500
450

— 15
D.

Memuriyetin adı

Aded

Memur (Asgari ortaokul me
zunu)
13
»
»
»
»
»
14
»
»
»
»
»

Aylık

D.

12

20
42

9 Sosyal Hizmet Mütehassısı
10 öğretmen
12 Memur
13

Başkan (Tabip)
»
»
»
»
11 Memur (Asgari ortaokul me
zunu
13
»
»
»
»
»

1 100
950
800
450
350

Bölge Başkanlıkları
(Tabip)
»
»
»
»
(Asgari ortaokul me
»
»

»
»

»
»

7
15
15
15
15

950
800
700
600
500

5
10
15

400
350
300

Hükümet Tabipleri
o Hükümet Tabibi
6
7
8
9
10
»
»
8 Veteriner (Gıda mütehassısı)
9
»
»
»
8 Yüksek Kimya Mühendisi
9
»
»
»
8 Sağlık Mühendisi
9
»
»

10
10
10
15
30
50
10
10
10
10
5
5

1 100
950
800
700
600
500
700
600
700
600
700
600

Kan Bankası
8
13

9
10
10
11
11
12
13
14

M. Meclisi

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

700
700
600
500
500
450
450
400
350
300

2
2
2

1 100
950
600

2
4
1
1
1
1
2

500
450
700
600
700
500
450

Rehabilitasyon Merkezi Meslek Servisleri
ı5 Mühendis (Rehaibili'tasyon alattiıııda yetişmiş)
7 Öğretmen
8
»
«9 Meslek Danışmanı (ıSosyal
Yardımcı)
10
»
>x
»

1
2
3

1 100
800
700

1
1

600
500

Konya Yaşlılar Bakım Yurdu
5

1 100
950
450
300

Yönetim Memuru
Mesul Muhasip
Tahakkuk Memuru
Ayniyat Mutemedi
Mutemet ve Sattınalma Memuru
Depo Memuru
Ambar Memuru
Dosya Memuru
Hasta Kabul Memuru
Memur

5 Mütehassıs Tabip (Rehabili
tasyon alanında yetişmiş)
6
»
»
»
»
»
9 Tabip
10 Fizyoterapist (Yüksek okul
mezunu)
11
»
»
»
»
»
8 Meşguliyet Tedavisi Teknis.
9
»
I»
»
8 Klinik Psikolog
10 Sosyal Hizmetler Mütehassısı
11
;>*
»
»

Ana ve çocuk sağlığı merkezleri
10
4
0

600
500
400
350

Rehabilitasyon Merkezleri Tıbbi Servisleri

700
350

Tabip
Memur

5 Başkan (Talbip)
6
»
»
11 Yönetim Memuru
14 Kâtip

Aylık

Ankara Rehabilitasyon Merkezi

Bölgeler Grup Başkanlıkları

»
»

Aded

Ankara Kreş ve Gündüz Bakımevi
400
350
300

5

Nüfus Plânlaması

6 Başkan
7
»
8
»
9
»
10
»
12 Memur
zunu)
13
»
14
»

Memuriyetin adı

8
10
13
11

Müdür (Tabip veya Sosyal
Hiz. Müt.)
Tabip (Mütehassıs)
Sosyal Hiz/metleır Mütehassısı
Hasta Kabul Memuru
.Hesap Memuru

(S. Sayısı : 469)

1
1
2
; 1
1

1 100
700
500
350
450
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1).

Memuriyetin adı

12
12
12
12

Ambar ve Depo Memuru
Mutemet ve Satmalına Me.
Kitaplık Memuru
tmaım (İmam ve hatip okulu
mezunu)
Memur

Aded

Aylık

1
1
1

400
400
400

1
1

400
350

1
1
2

950
500
450

1
1
1

400
400
400

Çocuk Bakım Yuvaları
Diyarbakır Çocuk Yuvası
Müdür
Soisıyal Hizmetler Mütehassısı
Eğitimci (öğretmen)
Soısyal Yardımcı (Meslekî kurs
'görmüş lise veya kız enstitüsü
mezunu)
12 Yönetim Memuru
12 Ayniyat M cim uru

6
10
11
12

Sivas Çocuk Bakım Yuvası
G Müdür
10 Sosyal Hizmetler Mütehassısı
11 Eğitimci ('öğretınıen)
12 Sosyal Yardımcı (Meslekî kurs
görmüş lise veya kız enstitüsü
'mezunu12 Yönetim Memuru
13 Ayniyat Memuru

1
1
1

950
500
450

1.
1
1

400
400
350

Konya Çocuk Bakım Yuvası
9 Müdür Yardımcısı
10 Sosyal Hizmetler Mütehassısı
11 Eğitimci (öğretmen)
Sosyal Yardımcı (Meslekî kurs
görmüş lise veya kız enstitüsü
mıezunu)
12 Yönetim Memuru
13 Ayniyat Memuru

1
1
2

000
500
450

1
1
1

400
400
350

içel Çocuk Bakım Yuvası
(i Müdür
9 Psikolog
10 Sosyal Hizmetler Mütehassısı
12 Sosyal Yardumcı (Meslekî kurs
görmüş lise veya kız enstitüsü
ımczunu)
10 Eğitimci (öğretoıcn)
Yönetim Memuru
13 Ayniyat Memuru
M. Meclisi

950
(J00
500

400
500
400
350

I).

Memuriyetin adı

Aded

Ajylık

Erzurum Çocuk Bakım Yuvası
Sosyal Hizmet Mütehassısı
Eğitici (öğretmen)
Sosyal Yardımı e ı (Meslekî kurs
görmüş lise veya kız enstitüsü
ımczunu)
12 Yönetim Memuru
13 Ayniyat Memuru
9
10
12

1
2

000
500

1
1
1

400
400
350

İstanbul Çocuk Bakım Yuvası
7
10
10
10
12

12
13

5
8
10
10
12

12
13

Müdür Yardımcısı (Tabip)
1
Müdür Yardımcısı (Eğitimci)
1
Sosyal Hizımetler Mütehassısı
2
Eğitimci (öğretmen)
2
Sosyal Yardımcı (Meslekî kurs
görmüş lise veya kız enstitüsü
mezunu)
3.
Yönetim Memuru
1
Ajyniyat Mutemedi
1
İzmir Karşıyaka Çocuk Bakım Yuvası
Müdür
1
1
Müdür Yardımcısı
1
Sosyal Hizmetler Mütehassısı
1
Eğitimci (öğretmen)
2
Sosyal Yardımcı (Meslekî kurs
görmüş lise veya kız enstitüsü
ımczunu)
1
Yönetim Memuru
1
Ayniyat Memuru
1

8'00
500
500
500

400
400
350
100
700
500
500

400
400
350

Kütahya Çocuk Bakım Yuvası
Sosyal Hizmetler Mütehassısı
Eğitimci (öğretmen)
Sosyal Yardımcı (Meslekî kurs
görmüş lise veya kız enstitüsü
mezunu)
12 Yönetim Memuru
13 Ambar iinemuru

1
1

600
500

1
1
1

400
400
350

Kayseri Çocuk Bakım Yuvası
Müdür
1
Sosyal Hizmetler Mütehassısı
1
Eğitimci ('öğretmen)
1
Sosyal Yardım (Meslekî kurs
gönmüş lise veya kız enstitüsü
mezunu)
1
12 Yönetim Memuru
1
13 Ambar Memuru
1

(>
10
9
12

(S. Sayısı : 459;

950
500
600

400
400
350
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Memuriyetin adı

Aded

Aylık

D.

25
30
40
75
250

700
600
500
450
400

25
€0
70
100
100
200

800
700
600
500
450
400

Sağlık Memurları
7 Sağlık Memuru
8
*
»
>
»
9
»
10
»
»
»
11
»
12
>

[2] SAYILI CETVEL
D.

Memuriyetin adı

Aded

Aylık

Aynen kabul edilmiştir.
(Bütçe Plân Komisyonunun değiştiricin*
bağlı cetveller)
Tasarıya bağlı (1) ve (2) sayılı cetveller ay
nen kabul edilmiştir.

)>&<{

M. Meclisi

ıided

Köy Sağlık Teşkilâtı
7 Köy Sağlık Memuru
»
*
18 >
Köy Ebeleri
11 Köy Ebesi
»
12 >
>
13 >
»
14 »
Hemşire Yardımcıları
11 Hemşire Yardımcısı
12
>
>
*
»
13
*
»
14
Sıtma Savaş Bölgeleri
9 Sıtma Savaş Memuru

Hemşireler
8 Hemşire
9
>
>
10
11
»
12

Memuriyetin adı

(S. Sayısı : 459)

Aylık

30
50

800
700

110
150
100
750

450
400
350
300

75
225
250
350

450
400
350
300

65

600

{'?.*•:<

Dönem : 2
Toplantı: 3

MİLLET

M E C L 1Sİ

S. Sayısı :

461

Konya Milletvekili Fakih Özfakih ve 14 arkadaşının, Nafaka alacak
lardım yabancı memleketlerde tahsili ile ilgili Sözleşmeye katılmamı
zın uygun bulunduğuna dair kanun teklifi ve Adalet ve Dışişleri ve
Plân komisyonları raporları ( 2 / 5 1 )

Millet Meclisi Başkanlığına
İçtüzüğün 69 ncu maddesi gereğince I nei dönemde hükümsüz kalan ve evrak arasında 1/765
numarayı taşıyan (Nafaka alaiaklarınm yabancı memleketlerde tahsili ile ilgdli sözleşmeye katıl
mamızın uygun bulunduğuna dair kanun) tasa .'ismi benimsediğimizi ve 69/2 gereğince alâkalı komiyyona havale edilmesini arz ve talebedeniz.
4.11.1965
Fahih Özfakih
Konya Milletvekili
Orhan Erkanh
İstanbul Milletvekili
Kâzım Kangal
Sivas Milletvekili
Bekir Tünay
Adana Milletvekili

Vefa tanır
Konya Milletvekili
İrfan Solmazer
Tokat Milletvekili
Fethi Alacalı
Tokat Milletvekili
Raf et Eker
Antalya Milletvekili

Nazif Kurucu
Konya Mületvekali
Mustafa Dinekli
Konya Senatörü
Ali Cüceoğlu
Giresun Milletvekili
H. Avni Akın
Antalya Milletvekili

T. O.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı : 71-228/6206

Orhan Kabibay
Sivas Milletvekili
Hikmet Erdoğmuş
Kütahya Milletvekili
İlhamı Sancar
İstanbul Milletvekili

44 .12 . 1965

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
İlgi : 10 . 12 . 1965 tarihli ve 71-2348/5130 sayılı yazımız.
Seçim döneminin sona ermesi dolayısiyle sonuçlandınlamayıp, İçtüzüğün 69 ncu maddesi ge
reğince hükümsüz kalmış bulunan ve listenizin 1/765 sırasında kayatlı «Nafaka alacaklarının ya
bancı memleketlerde tahsili ile ilgili Sözleşmeye katılmamızın uygun bulunduğuna dair kanun
tasansı» nın tekrar görüşülmesine müsaadelerini rica ederim.
Süleyman. Demkel
Başbakan
T.C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
10 .12 . 1964
Tetkik Dairesi
Sayı : 71-2348/5130
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 25 . 11 . 1964 tarihinde kararlaştırılan -«Nafaka, alacaklarının vabancı memleketlerde tahsili

— 2—
ile ilgili Sözleşmeye katılmamızın uygun bulun duğıına dair kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik
olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
ismet tnönü
Başbakan

Gerekçe
Alımaırya, Belçika, Hollanda ve diğer Avrupa memleketlerine çalınmak üzere giden vatandaş
larımızdan bir çoğunun eşlerine, çocuklarına ve muhtaç. ana babalarına para gtindeıımediği, bun
ların sefalete duçar okluğu ve bu suretle mühim b ir toplumsal problemin -meydana geldiği Dışişleri
Bakanlığına gönlderilcn müteaddit dilekçelerden ve ilgililerin doğrudan doğruya yaptığı şifahi mü
racaatlardan anla/şülımış buitiwma!ktadır.
Her ne kadar şikâyetler üzerine Dış TomsileillklerLmiz vasıtasıyla ilgililere Türkiye'deki ailele
rine yardamda bulunmaları husulsuııda telkin ve tavsiyelerde bulunulmakta ise de yetkili ımahke'ineden alınmış bir nafaka ilâmı bulunmadığı, bulunsa bile isçilerin bulunduğu'üiemlelketlerle ımemleketimiz arasında nafaka ilâmlarının temizini ;m ümikün kılacak ikili anlaşmalar .ınevcudolımadığı
için bu telkin Ve tavsiyeler »mıispet -bir netice v ermemekte ve ailelerine yardım etmiyen işçiler
buna zorİaR-amıaıniaktadırlar.
Bu «meseleye bir bal çaresi bulmalk üzere yapılan incelemeler sonunda 20 Haziran 1956 tari
himde Now Y'ork'fra ak'tedilen «Nafaka Alacak!c rınm Yabancı Memleketlerde Tahsili ile ilgili
Sözleşme» ye ımemieketiımizkı katılması uygua bulun'.muştur. Her ne kadar Türk işçisinin bulun
duğu 'memleketler ile nafaka ilâmlarının (karşılıklı olarak tenf izini mümkün kılacak ilkili anlaş
malar [yapılması da /hatıra ıgelımişse de bu ımernleketler ikili anlaşmalar yerine memleketimizin
mezkûr Sözleşmeye katıknasını tercih ettiklerini bildinmişlerdir. Türk işçisinin bulunduğu mem
leketlerden Alımanya, Hollanda ve Fransa anılan Söyleşmeyi tasdik etmiştir. Belçika'da ise tasdik
işlemleri taıma'mlaiLmak üzeredir. Avusturya Söyleşmeyi imzalamıştır.
Sözleşme Tüılk .mahkemelerinden alınacak nafaka ilâmlarının Âkıd Tarafların ül'keleriıude tenfizini mömMim kıldığı ve hattâ 'nafaka ilâmı al maya lüzum .'kalmadan .borçlunun bulunduğu
.•meauleket'm, Sözleşmeye tevfikan tâyin edeceği; f\ra,cı makama vekâlet vermek suretiyle 'borçlu
nun takibine ve nafakanın tahsiline imkân verdiği cihetle ailesine yardıım. etmiyen işçileri yar
dıma zorlıyacak nitelikte bulunmuştur. Söz'! eşme ye katılmakla (kendilerine bakacak kimseleri
yurt dışında bulunan ve gerekli yardıım* alamadıkları için ihtiyaç içinde bulunan vatandaşların
dertlerine bir çare bulunmuş olacaktır.
Adalet Komisyonu Hapom.
Millet Meclhi
Adalet Koinisıj&tiii
E ma No: 2/51
Karar No: 2

15 .12 . 1965

Yükssk Başkanlığa
Dışişleri Bakanlığınca hazrılanan ve T. B. M. Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 25.11.1964
tarihinde kararlaştırılan «Nafaka alaeaklarınm yabancı 'memleketlerde tahisli ile ilgili Sözleşmeye
-katılmamızın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı» ııııı evvelki Meclis tarafından henüz müzakeiT\;i yapılmadan Millet Meclisi secimi erinin yenilenmiş olması üzerine İçtüzüğün 69 neu maddesi
gereğince Konya Milletvekili Fakih Özfa'kih ve 14 arkadaşının bu kanun tasarısının yeniden yeni
komisyonlarca ele alınmasının talebedilmcsi sebebibiyle Başkanlıkça tasarı ve tasarıya ek vesaik
M. Meclisi

(S. Sayısı

:

461)
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Komisyonumuza tevdi edilmiş Dışişleri ve Adalet Bakanlığının temsilcileri de hazır , olduğu halde
tasarı tetkik v»e müzakere olunmuştur.
Kanun tasarısı ve gerekçesi Komisyonumuzca uygun mütalâa edflmiş ve Hükümet temsilcileri
tasarının aynen 'kabul edilmem görücünü teyidetınişler ve Komisyonumuzca yapılan müzakere .su
nunda teklifin aynen kabul edilmesi ittifakla kararlaştırılmıştır.
Dışişleri Komisyonuna havale edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olu
nu?.
Başkan
Başkanvekili
Bu Rapor Sözcüsü
İstanbul
Kara
Kayseri
Erzincan
İsmail Hakkı Tekinel
A. Ali Çetin
'
A. Atıf Hacıpaşaoğlu
Âdil Sağtroğlu
İçel
İstanbul
Kars
Kırklareli
Mazhar -Ankan
Mehmet Atagün
A. Şeref Lâç
Osman Yelte>Hn
Manisa
ü'ami Binicioğlu

Dıgiglcri Komisyonu rappıp
Mittet Meclisi
Dışişleri Komisyonu
Esas No: 2/51
Karar No: 12

7.4.

1966

Yüksek Başkanlığa
Konya Milletvekili Fakilı üzfakih ve i 4 arkadaşının, nafaıka alaca'klarımn yabancı memleket
lerde tahsili ile ilgili Sözleşmeye katılmamızın uy.<-un bulunduğuna dair olan kanun teklifi, teklif
sahibi ve ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşülüdü.
Tümü üzerinde cereyan eden görüşmeler netlisinde, gerekçede de sarahaten belirtildiği veçhi
le, yurt dışında çalışanlarla ilgili, nafakaya dair mahkeme ilâmlarının tenfizini mümkün kjlmaya
matuf sözleşmeye katılmamızı derpiş eden tasarı, Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilerek ay
nen kabul edilmiştir.
Havalesi gereğin;!?. Plân Komi^ycnuna tevdi buyurulnıak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Komisyon Başkanı
Sözcü
Sivas
Aydın
Çanakkale
Ankara
Seyfi
Kurtlek
Yüksel Menderes
Muammer Baykan
/. Rüştü Aksal
Bursa
Çankırı
İstanbul
İstanbul
Nilüfer Gürsoy
M. Ali Arsan
M ekme i Yardı v ı cı
Fuad S irmen
Kcnva
Ordu
Lûifi Akdoğan
Feridun Cemal Erkin
Bütçe Plân Komisyonu Rapora
Millet Meclisi
Bütçe JPlân Komisyonu
Esas No: 2/51
Karar No: 112

18 . 12 . 1967

Millet Meclİ3İ Başkanlığımı
Seçim döneminin sona ermesinden ötürü hükümsüz kalmış olup bu defa, İçtüzüğün ilgili mad
desi uyarmca (Konya Milletvekili Fakilı üzfakih ve ondört arkadaşı tarafından yenilenen Nafaka
Alacaklarının Yabancı Memleketlerde Tahsili ile ilgili Sözleşmeye icatılmamızın uygun bulunduğu
na dair kanun teklifi) Hükümet temsilcilerinin de katılması ile incelendi ve görüşüldü :
M. Meclisi

(S. Sayısı : Mİ)

. Çalışmak üzere yurt dışına giden. vataiKİailaiimızdan bir çoğunun yurttaki müstahak ve muh
taç yakınlarına para yardımı yapmadıkları, bu konuda ilgili makamlara olagelen şikâyetlerin do
gün begün çoğaldığı bir vakıadır.
Bu konuda, elimizde bir müeyyide bulunmayışı bu mühim toplumsal problemi, telkin, tavsiye ve'
luısihatlerle çözümlemeye imkân vermediğinden, meselenin kesin hal çaresinin, 20 Haziran 1956
tarihinde N'cw - Yoık'ta akdedilen «Nafaka A.la-'.aklarınin Yabancı Memleketlerde Tahsili İle İlgili
Sözleşme' ye katılmamızla •mümkün olabileceği hususunu yerinde güren Komisyonumuz, teklifi ay
nen kabul etmiştir.
Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur.
Başkan
Aydın
/. Sezgin

Başkanvekili
Rize
E. Y. Akçal
'(İzinli)
Ankara
/. S. Hatipoğlu
Erzurum
G. önder
İstanbul
M. Güven

Adıyaman
M. A. Atalay
Çanakkale
Ş. İnan
İstanbul
N. Eroğan

Kâtip
Bolu
H. 1. Cop

[Sözcü
(Sakarya
N. Bayar
Ankara
M. K. Yılmaz
Eskişehir
İ. Ang%
Kütahya
M. Erez

Burdur
/. JET. Boyacıoğlu
Gümüşane
S. Savacı
Muğla
T. Sabin
İmzada bulunamadı
Trabzon
A. B. Uzuner

Niğde
R, Soyer

(Konya Milletvekili Fakih Özfakih ve İd arkadaşının teklifi ile yenilenen Hükümet teklifi)
Nafaka alacaklarının yabancı mmeleketlerde -tahsili ile ilgili sözleşmeye katılmamızın uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı
MADDE 1. — '20 Haziran 1956 tarihinde Nev/ - York'ta akdohman «Nafaka alai2aikla.rının ya
bancı (memleketlerde tahsili ile ilıgili sözleşmeye» katılmamız uygun 'bulunmuştur.
MADDE 2. — Bu ikamın yayımı tarihinde yürürlüğe ıgirer.
MADDE '3. — "Bu kanumın ihilikümleri'ni Babamlar Kurulu yürütür.
25 . 1 1 .1964
Devlet Bakanı ve
Başbakan
Başb. Yardımcısı
K. SaUr
İsmet İnönü
Adalet B^ikanı
Devlet Bakanı
N. Yetkin
S. Çumralı
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakam
F. Melen
F. G. Erkin
Sağ. ve Sos. Yar. Bakam
Ticaret Bakanı
K. Demir
F. Islimyeli
Çalışma Bakanı
Ulaştırma Bakanı
B. Ecevit.
F. Alpiskender
İmar
ve
İskân Bakanı
Turizm ve Ta. Bakanı
A. t
C< Üzer
M, Meclisi

Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
/. S. Omay
M. Yolaç
İçişleri Bakanı
Millî Savunma Bakanı
O. öztrak;
/. Sancar,
Bayındırlık
Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
A. H. Onat
î. Öktem
Tarım
Bakanı
Güm. ve Tekel Bakanı
T. Şahin
M. Yüceler
En. ve Ta. Kay. Bakanı
Sanayi Bakam V.
H. Oral
M. Erten
Köy İşleri Bakanı
L. Yurdoğlu
(S. Sayısı : 461)
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NAFAKA ALACAKLARININ YABANCI MEMLEKETLERDE TAHSİLİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME
Dibace
Kanunen kendilerine bakmakla mükellef olan kimseleri yabancı memleketlerde bulunan ve ih
tiyaç içinde olan şahısların karşılaştığı insani probleme bir çözüm yolu bulunmasının ivedili
ğini ve
Nafaka dâvalarının yabancı memleketlerde takibi veya nafaka ilâmlarının yabancı memle
ketlerde tenfizinin ciddî ameli ve kanuni güçlükler yarattığını mütalâa ederek ve
Bu problemlerin hallini ve bu güçlüklerin yenilemesini mümkün kılacak vasıtaları derpiş et
meye kararlı olarak,
Âkıd Taraflar aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır.
Madde —• 1.
Sözleşmenin amacı
1. İşbu - sözleşmenin amacı, Âkıd Taraflar lan birinin ülkesinde bulunanı ve bundan sonra
alacaklı diye isimlendirilen bir şahsın, Âkıd Tavaflardan başka birinin yargısına tabi, bundan
sonra borçlu diye isimlendirilen, bir şahıstan hakkı olduğunu iddia ettiği nafakayı tahsil et
mesini kolaylaştırmaktır. Nafakanın tahsilini kolaylaştırmakta kullanılacak teşekküller bundan
sonra gönderici makamlar ve aracı kurumlar ola ak isimlendirilmiştir.
2. İşbu sözleşmede öngörülen hukuk yolları, iç veya uluslararası hukukta mevcut diğer hu
kuk yollarımı tamamlar, onların yerine geçmez.
Madde — 2.
Kurumların

tâyini

1. Onay veya katılma belgesinin tevdii sırasınla her Âkıd Taraf kendi ülkesinde gönderici ma
kamların vazifesini yapacak bir veya birkaç idari veya adlî makam tâyin eder.
2. Onay veya 'katılma belgesinin tevdii sırasın la her Âkıd Taraf kendi ülkesinde aracı kurumun
vazifelerini yapacak kamusal veya özel bir teşek'dil tâyin eder.
3. Her Âkıd
kubulacak bütün
4. Gönderici
aracı kurumları

Taraf 1 nci ve 2 nci fıkraların latbilki cümlesinden olan tâyinleri ve bunlarda vudeğişiklikleri gecikmeksizin Genel Sekretere bildirir.
ımakamlar ve aracı kurumlar, di }cr Âkıd Tarafların gönderici makamları ve
ile doğrudan doğruya temasa geçebilirler.
Madde — 3.
Talebin gönderici makama

sunulması

1. Bir alacaklı bundan sonra alacaklının Devleti diye isimlendirilen bir Âkıd Tarafın ülke
sinde bulunduğu, borçlu da bundan sonra borç1 unum Devleti diye isimlendirilen başka bir Âkıd
Tarafın yargısına tabi olduğu zaman, alacaklı borçludan nafaka alacağının tahsili için bulun
duğu (Devletin bir gönderici makamına bir talep'e bulunabilir.
2. 'Her Âkıd Taraf, aracı kurumun Devletinim kanununa göre nafaka taleplerinin normal
olarak istinadetraesi gereken beyyineyi, bu bey/inenin kabule şayan olması için ne şekilde arz
edilmesi gerektiğini ve bu kanunun vaz'ettiği dijer şartları genel sekretere bildirir.
3. Alâkalı bütün belgeler ve icabında bilhasm aracı kuruma alacaklı namına hareket etme
veya alacaklı namına hareket etmeye ehil bir şa'ııs tâyin etme yetkisi veren bir vekâletname ile
alacaklının ve mümkünse borçlunun birer fotoğrafı nafaka talebi ile beraber sunulmalıdır.
M. Meclisi

(S. Sayısı : 4G1)
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4. Gönderici makam, aracı kurumun Devletinin kanununun aradığı bütün şartların yerine
getirilmiş olması için mümkün ola/n bütün tedbirleri alır; bu kanunun hükümleri mahfuz kal
mak üzere, nafaka talebi aşağıdaki bilgileri ihtiva eder :
a) Alacaklının soyadı, adı, adresi, doğum tarihi, milliyeti ve mesleki ile icabında kananı mümes
silinin soyadı, adı ve adresi;
b) Borçlunun soyadı, adı, doğum tarihi, milliyeti ve mesleki ile alacaklının malûmu olduğu
ölçüde borçlunun son beş sene içindeki adresleri;
e) Nafaka talebinin mucip sebeplerinin teferruatlı bir izahı ile talebolunan şey ve bilhassa
alacaklının ve borçlumun gelir kaynakları ve aile durumuna mütaallik sair alâkalı
bilcümle
malûmat.
Madde — 4.
Dosyanın

intikali

1. Gönderici makam, talebi gereksiz mütalâa etmedikçe, dosyayı borgkunuın devleti tara
fından tâyin edilen aracı kurama intikal ettirir.
2. Dosyaları intikal ettirmeden önce, gönderici makam gönderilecek evrakın
Devletinin kanununa göre şekil bakımından muntazam bulunduğuna kanaat getirir.

alacaklının

3. Gönderici makam, aracı kuruma talebin haklı olup olmadığına dair kendi fikrini bildire
bilir ve alacaklının adlî müzaheret ve masraf muafiyetinden istifade ettirilmesini tavsiye edebilir.
Madde — 5.
Hükümlerin

ve diğer adlî muamelelerin

intikali

1. Gönderimi makam, alacaklının talebi üzerine 4 ncü maddenin hükümlerine uygum olarak,
Âkıd Taraflardan birinin salahiyetli bir mahkemesinden alacaklı lehine sâdır olan nafaka ile
ilgili muvakkat veya nihai her kararı veya diğer her adlî muameleyi, lüzumlu ve mümkün oldu
ğu takdirde, bu kararın alınmasına müncer olan duruşmanın zabıt varakası ile birlikte intikal
ettirir.
2. Yukardaki fıkrada
bahsedilen kararlar ve adlî muameleler 3 ncü maddede zikredilen
belgelerin yerine geçebilir veya onları tamamlıyabilir.
3. 6 inci maddede öngörülen muhakeme usulü, borçlunun Devletinin kanununa göre ya
bir tenfiz kararı veya tescil usulü olabilir ya da 1 nci fıkra hükümlerine göre intikal ettirilen
karara müstenit yeni bir dâva olabilir.
Madde — 6.
Aracı kurumun

görevleri

1. Aracı kurum, alacaklının verdiği yetki sınırları dahilinde hareket ederek, alacaklı namı
na nafakanın tahsilini temin için icabeden bütün tedbirleri alır. Bu tedbirler meyanında bilhassa
sulh yoluna gider, gerekirse bir nafaka dâvası acar ve takibedcr ve nafaka tediyesiyle ilgili her
hükmü, emri veya sair adlî muameleyi icra ettirir.
2. Aracı kurum gönderici ımakamı yapılan, işlerden daimi surette malûmattar kılar. lEğer
bir işlemde bulunamazsa bunun sebeplerini bildirir ve dosyayı gönderici makama iade eder.
3. Aınılan dâvalarda ve bunlarla murtabıt bütün meselelerde uygulanacak kanun, işbu söz
leşmenin hiçbir hükmü ile bağlı olmaksızın, bilhassa devletler hususi hukuku dalındaki hüküm
leriyle beraber borçlunun devletinin kanunudur.
M. Meclisi

(S. Sayısı : 401)
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Madde — 7.
İstinabe
ilgili iki Âkıd Tarafın kanunları istinabeyi kabul ettiği hallerde aşağıdaki hükümler uygu
lanır :
a) Nafaka dâvasına bakan bir mahkeme, tamamlayıcı belgeler ve başka deliller temin etmek
için, ya diğer Âkıd Tarafın yetkili mahkemesin len ya da Âkıd Tarafın tâyin edeceği başka bir
makam veya kurumdan istinabe talebinde bulunabilir.
b) İstinabe talebinde bulunulan makam, ta-afların hazır olabilmesi veya temsil edebilmesi
için, istinabenin icra edileceği tarihi ve mahallî ilgili gönderici makam ve aracı kuruma, aynı
zamanda borçluya bildirmeye mecburdur.
c) İstinabe mümkün olan süratle icra edil --udidir. Alındığı tarihten itibaren dört ay zar
fında icra edilemezse, istinabede bulunan maka ra gecikmenin veya icra edilmeyişimin sebepleri
bildirilmelidir.
d) istinabenin icrası hiç bir gûna hare ve masraf tediyesini gerektirmez.
e) Aşağıdaki haller dışında istinabenin icranı reddedilemez :
1. Belgenin sıhhatinin şüpheli olması,
2. İstinabeyi icra edecek Âkıd Tarafın bunu egemenliğine veya güvenliğine halel getirecek
mahiyette bulması.
Madde — 8.
A dlî kararların tadili
Nafaka kararlarının tadiline mütaallik

taleplere de bu sözleşmenin hükümleri uygulanır.
Madde — 9.

Muafiyetler

ve kolaylıklar

1. işbu sözleşme altında yapılacak adlî nrua:.idelerde ınafaka alacaklısı, dâvanın açıldığı
memlekette ikamet eden veya bu memleketin va'andaşı olan alacaklılara tanınan masraf muafi
yetinden istifade eder ve onlarla aynı muameleyi görür.
2. Yabancı veya gayrimukim alacaklılar dâva masrafları için teminat akçesi yatırmaya ne
de başka türlü bir tediyat veya tevdiatta bulun ıaya mecbur edilemezler.
3. Gönderici makamlar ve aracı kııruimlar bu sözleşmenin hükümlerine uygun olarak ifa et. tikleri hizmetler için hiçbir ücret tahsil edemezler.
Madde — 10.
Paraların

transferi

Harice yapılan para transferlerini kayıtlamış bulunan Âkıd Taraflar, (nafaka olarak tahsil
edilen paraların ve \m sözleşmeye müsteniden açılan nafaka dâvaları münasebetiyle yapılmış
masrafları karşılamaya matuf paraların transferime birinci derecede öncelik tanıyacaklardır.
Madde — 11.
Federal Devlet
Federal bir devlette veya basit olmıyan bir devlette aşağıdaki hükümler uygulanır.
a) İşbu sözleşmenin federal yasama organının yasama yetkisine giren maddeleri hususunda,
federal hükümetin vecibeleri federal devlet olmıyan tarafların vecibelerinin aynıdır.
•M. Meclisi
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b) İşbu sözleşmenin, federasyon anayasasına göre teşrii tasarrufta bulunmaya mecbur olmıyan federe devlet, vilâyet veya kantonların yasama yetkisine giren maddeleri hususunda, fe
deral hükümet mümkün olan en kısa zamanda ve müspet mütalâası ile birlikte bu maddeleri
federe devlet, vilâyet veya kantonların yetkili makamlarının ıttılaına sunacaktır.
c) İşbu sözleşmeye taraf olan bir federal devlet, genel sekreter aracılığı ile kendisine inti
kal ettirilen başka bir Âkıd 'Tarafın talebi üzerine, sözleşmenin her hangi bir hükmü hakkında
federasyonda veya federasyonu teşkil eden federe devlet, vilâyet veya kantonlarda mor'i olan
mevzuat ve tatbikat hakkında bir izahnameyi, teşriî veya başka türlü bir tasarrufla bu hükme
verilen nıcr'iyctin şümulünü de belirterek gönderecektir.
Madde — 12
Ülke bakımından

uygulama

Onama veya katılma sırasında Âkıd 'Taraf aksine beyanda bulunmadıkça işbu sözleşmenin
hükümleri, dış münasebetleri bu Âkıd Taraf vantasiylc temin edilen muhtariyeti olmıyan, vesa
yet altındaki ülkelere de şâmil olur veya aynı şartlarla bu ülkelerde de uygulanır. 'Böyle bir
beyanda bulunan her Âkıd 'Taraf sonradan her hangi bir anda genel sekretere haber vermek su
retiyle sözleşmenin uygulanmasını bu ülkelerden birine veya hepsine teşmil edebilir.
Madde — 13.
İmza, onama ve katılma
1. İşbu sözleşme 31 Aralık 1956 tarihine kadar Birleşmiş Milletler teşkilâtı üyesi bütün devletlerin, [Birleşmiş Milletler Teşkilâtı üyesi olmamakla beraber (Beynelmilel lAdalet Divanı statü
süne taraf olan veya Birleşmiş Milletlerin ihtisas teşekküllerinden birine üye olan devletlerin,
aynı zamanda Birleşmiş Milletler teşkilâtı üyesi olmamakla beraber ekonomik ve sosyal konsey
tarafından sözleşmeye taraf olmak üzere davet edilmiş bütün devletlerin imzalaması için açık
kalacaktır.
2.

İşbu sözleşme onaylanacaktır. Onay belgeleri genel sekretere tevdi olunacaktır.

3. 1 >nci fıkrada zikredilen bütün devletler işbu sözleşmeye her an
belgeleri genel sekretere tevdi olunacaktır.

katılabilirler.

Katılma

Madde — 14.
Yürürlüğe giri§
1. İşbu sözleşme üçüncü onay veya katılma belgesinin 13 ncü madde hükümlerine oıygun
olarak tevdi edileceği tarihi takibedecek otuzuncu günde yürürlüğe girecektir.
2. Üçüncü onay veya katılma belgesinin tevdiinden sonra sözleşmeyi onaylıyacak veya katı
lacak her devlet için sözleşme, bu devlet tarafından kendi onay veya katılma belgesinin tevdiini
takibeden otuzuncu günde yürürlüğe girecektir.
Madde — 15.
Fesih
1. Her Âkıd Taraf, genel sekretere ihbarda bulunmak suretiyle işbu sözleşmeyi feshedebile
cektir. Fesih aynı zamanda 12 nci maddede zikredilen ülkelerden birine veya hepsine uygulana
bilecektir.
2. 'Fesih, ihbarın genel sekretere ulaştığı tarihten bir sone sonra tesir icra edecek ve tesir
icra etmeye başladığı anda yapılmakta olan işlere müessir olmıyacaktır.
M. Meclisi
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Madde — 16.
İhtilâfların

halli

Akıd Taraflar arasında işbu sözleşmenin tefsir ve tatbikine mütaallik bir ihtilâf zuhur eder
ve başka yollarla halledilemezse Beynelmilel Adalet Divanına götürülür. İhtilâfın divana götü
rülmesi ya ihtilâfa düşen tarafların kendi aralarında vardıkları hususi bir anlaşmanın ihbarı
suretiyle ya da ihtilâfa düşen devletlerden birinin talebetmesi suretiyle olur.
Madde — 17.
İhtirazı

kayıtlar

1. ılmza, onay veya katılma sırasında bir devlet işbu sözleşmenin maddelerinden birine bir
ihtirazi kayıt koyarsa, genel sekreter bu ihtirazi kaydın metnini bu sözleşmeye taraf olan bütün
devletlere ve 13 ncü maddede zikredilen diğer devletlere gönderir. Bu ihtirazi kaydı kabul etmiyen her hangi bir Âkıd Taraf, ihtirazi kayıt metninin gönderildiği tarihten itibaren doksan
gün içinde, bu ihtirazi kaydı kabul etmediğini genel sekretere bildirebilir ve bu takdirde söz
leşme ihtirazi kaydı koyan devlet ile buna itiraz eden devlet arasında yürürlüğe girmiyecektir.
Sözleşmeye bilâhara katılacak her devlet, katılma sırasında kabul etmediği ihtirazi kayıtlan
genel sekretere bildirebilir.
2. Bir Âkıd Taraf daha evvel koyduğu bir ihtirazi kaydı her an geri alabilir ve geri aldığı
ihtirazi kaydı genel sekretere bildirir.
Madde — 18.
Mütekabiliyet
Bir Âkıd Taraf işbu sözleşmenin hükümlerini diğer Âkıd Taraflara karşı ancak kendisinin
bu sözleşme ile bağlı olduğu derecede ileri sürebilir ve bu hükümlere binaen hak iddia edebilir
Madde — 19
Genel sekreter tarafından

yapılacak

bildiriler

1. Genel sekreter,
a) 2 nei maddenin 3 ncü fıkrası hükümlerine tevfikan bildirilecek tâyinleri,
b) 3 ncü maddenin 2 ncı fıkrası hükümlerine tevfikan verilecek bilgileri,
c) 12 nci madde hükümlerine tevfikan yapılan beyan ve bildirileri,
d) 13 ncü madde hükümlerine tevfikan yapılan imza, onay ve katılmalan,
e) 14 ncü maddenin 1 nci fıkrasına tevfikan sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihi,
f) 15 nci maddonin 1 nci fıkrası hükümlerine tevfikan yapılan fesihleri,
g) 17 nci maddenin hükümlerine tevfikan konulan ihtirazi kayıtları ve bu kayıtlara yapı
lan itirazları,
Birleşmiş Milletler Teşkilâtına üye olan bütün devletlere ve 13 ncü maddede zikredilen üye
olmıyan devletlere bildirecektir.
2. Genel sekreter aynı zamanda 20 nci madde gereğince yapılacak tadil taleplerini ve bu ta
leplere verilecek cevapları da bütün Âkıd Taraflara bildirecektir.
M. Meclisi

(S. Sayısı : 401)
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ıMadde — 20.
Tadil
1. Her hangi bir Âkıd Taraf genel sekretere bildirmek suretiyle işbu sözleşmenin tadilini
her zanmn istiyebilecektir.
2. Genel sekreter bu talebi bütün Âkıd Taraflara intikal ettirecek ve onları dört ay içinde
tadil teklifini
incelemek üzere bir konferansın toplanmasına taraf olup olmadıklarını kendisine
bildirmeye davet edecektir. Eğer Âkıd Tarafların çoğunluğu müspet cevap verecek olursa ge
nel sekreter bu konferansı toplıyaeaktır.
Madde —' 21.
Sözleşmenin tevdi ve diller
İngilizce, Çince, İspanyolca, Fransızca ve Rusça metinleri aynı derecede muteber olan işbu
közleşmenin aslı Genel Sekretere tevdi olunacak, o da 13 ncü maddede zikredilen bütün devletlere
aslına (uygun tasdikli suretlerini gönderecektir.

M Mecliai

(S. 8aym : 481)
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MİLLET

MECLİSİ

S. Sayısı : 4 ö 0

Af kanunu tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi Mustafa
DeliVeli'nin, 780 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde değişiklik
yapılması hakkında, Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Fahri ö z dilek ve 14 arkadaşının, 780 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine
ek kanun, Konya Milletvekili Seyit Faruk önder ile iki arka
daşının, 21 Mayıs suçlularının affı hakkında, Ankara Milletvekili
Alparslan Türkeş ve iki arkadaşının, 780 sayılı Kanunun 4 ncü
maddesine ek kanun teklifleri ( 1 / 4 5 3 , 2/595, 2/550, 2/599, 2 / 6 0 2 )

Af kanunu tasarısı (1/453)
„.....•.

T

c

Başbakanlık
'Kanunlar
ve Kararlar
Tetkik dairesi
Sayı: 71-657/8369

23 . 12.. 1967

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
r.

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca
23 . 12 . 1967 tarihinde kararlaştırılan, «Af krnunu tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunul, muştur.
Gereğinin, yapılmasını rica ederim.
Süleyman D emir el
Başbakan

GEREKÇE
20 - 21 Mayıs 1963 olaylarından dolayı malık fim edilmiş olanlann siyasi suçlu niteliğinde bu
lunmaları göz önüne alınarak, şümullü ımcmlckct gerçeklerime uygun olarak hazırlanmış ve Yüce
Meclisler tarafından kalbul edilmiş Ibukman 780 sayılı Af Kanunu ile kademeli olarak afları der
piş edilmişti.
Filhakika 780 sayılı Kanunun 4 nc'ü maddesi geıreğince üç kademede afları öngörülen büküm
lülerden; ölükn veya rnıttdblbot ağır hapse mahkûm cüihniş (bulunanların işbu cezaları 15 sene mu
vakkat ağır hapse tahvil edilmiş ve 'hürriyeti bağlayıcı muvakkat cezalara ma'hkûm edilmiş olan
ların, cezalarından 8 er senesi affedilerek, 8 seue ve daha az hürriyeti (bağlayıcı cezalara mahkûm
edilmiş bulunanların da, fer'î ve mütemmim ocztdarı ile ceza mahkûmiyetlerinin neticelerine de
şâmil .olmak üzere afları sağlanimıştı.
Söz konuLsu (maddenin öngördüğü af, 8 sene ve 'daha az 'hürriyeti (bağlayıcı cföızaya »mahkûm edil
miş bulunanlar için genel af, bundan yukarı mahkûmiyeti-'bulunanlar için de özel af niteliğinde
olmakla,,Jbu İdefa aradan geçen zaiman ve işlenen suçun vasıf ve malhiyetiyle, malhkûm'•••edilmiş bu
lunanların bakiye cezalarının çektinilmesinde; bugün için içtimai bir fayda;'Olmadığı nazara alınıp,
halen ceza evinde bulunanların d a 24 kişiye in'hhar etmesi karşısında; gecieîı defa 780 sayılı Af
Kanununun 4 ncü maddesinin (a) ve (Ib) bencileri gereğince özel afdan faydalanmış olanların, bu
defa bir atıfet olarak, genel aflan iğin bu taşan haızırlaamış bulunra aktadır,

— 2—
Böylece, 20 - 21 'Mayıs 1963 «olaylarından Molayı ımalhkûm edilmiş olup da, 780 sayılı Af Kanu
nunun 4 ncü maddesinin (c) bendindeki genel a Man yararlanamamış olanların, bu bende müte
nazır olarak, feri ve mütemmim cezalan ile ceaa mahkûmiyetlerinin neticelerine de şâmil olmak
üzere af fedilmeleri sağlanmıştır.
780 sayılı Af Kanununun 4 ncü (maddesinin (c) bcndıi uyarınca, genel affa tabi tutulanlar için
saklı bırakılan mezkûr kanunun 16 ncı maddesi ile 1076 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi aynen
bu tasarıya da intikal ettirilmiş bulunmaktadır.
tki ve üçündü maddeler yürülük ve yürütme maddeleridir.

Adalet Komisyonu raporu
Mület Meclisi
Adalet Komisyonu
Esas No. 1/453, 2/595, 2/550,
Karar No. 29

25 . 12 . 1967
2/599
Yüksek Başkanlığa

Adalet Bakanlığınca (hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca
23 . 1 2 . 1967 tarihinde kararlaştırılan 1/453 esasta kayıtlı Af kanunu tasarısı ile Cumhuriyet
Senatosu Hatay Üyesi Mustafa Deliveli'nin, 780 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde değişiklik ya
pılması hakkındaki 2/550 esasta kayıtlı kanun teklifi, Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Fahri össdilek ve 14 arkadaşının, 2/595 esasta kayıtlı 780 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine ek kanun tek
lifi, 2/599 esasta kayıtlı Konya Milletvekili S. Faruk Önder ve 2 arkadaşının, 21 Mayıs suçlula
rının affı hakkındaki kanun teklifi ve Ankara Milletvekili Alparslan Türkeş ve 2 arkadaşının,
2/602 esasta kayıtlı 780 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun
teklifinin sırasiyle Millet Meclisi Başkanlığınca 25 . 12 . 1967,
28 . 6 . 1967,
18 . 12 . 1967,
25 . 12 . 1967 ve 25 . 12 . 1967 tarihlerinde komisyonumuza tevdi edilmesi üzerine İçtüzüğün
31/2 nci maddesinin komisyon başkanlarına verdiği yetkiye istinaden Millet Meclisi Adalet Ko
misyonu Başkanı İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Tekinel'in Millet Meclisi Adalet Komisyonu
üyeleri ile Hükümet temsilcilerini özel vasıtalarla davet, etmesi üzerine Adalet Bakanlığı temsilcile
ri ve Millî Savunma IBakanlığı temsilcileri hazır oldukları halde Millet Meclisi Adalet Komisyo
nu 25 . 12 . 1967 günü saat 12,30 da toplandı :
Tasarı ve tekliflerin aynı konuyu kapsamaları sebebiyle Hükümet tasarısı esas alınmak suretiyle
birleştirilen kanun tekliflerinin birlikte müzakeresine geçildi.
Kanun tasarısı, gerekçesi ve maddeleri üe birlikte komisyonumuzca uygun mütalâa edildi. Ve
ittifaken tasarının 1, 2 ve 3 ncü maddeleri aynen kabul edilerek işin önemi ve tasarı ve tekliflerin
konuşma zamanı itibariyle komisyonumuzca hazırlanan raporun öncelik ve ivedilikle görüşülmesi
hususu ayrıca kararlaştırıldı.
öncelik ve ivedilikle, gündemdeki bütün işlere takdimen görüşülmesi temennisiyle iş bu rapor
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere saygıyla sunulur.

Adalet Komisyonu
Başkanı
İstanbul
/. H. Tekinel
İçel
M. Arikan
Kayseri
C. Nayman

Bu Rapor
Sözcüsü
Van
M. 8. Yıldız
Kars
A. A. Çetin
Konya
t. Kapısız

Kâtip
Niğde
Y. Arıba§
Kars
M. Şamiloğlu
Samsun
t. Kılıç

Urfa
N. Cevheri

Aydın
R. Özarda
Kars
0. Yeltehin
Sivıas
N. N. Arslan
Konya
Y. Koçak

M. Meclisi

(S. Sayısı : 466)
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0. Senatosu Hatay Üyesi Mustafa Deliveli'nin, 780 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde değişiklik
yapılması hakkında kanun teklifi (2/550)
M ffazirm 19$7
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
780 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde değişiklik yapılmasına dair hazırlamış olduğum kanun
teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.
Gereğine müsaadelerinizi saygılarımla ara ederim.
C. Senatosu Hatay Üyesi
Mustafa Deliveli

780 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde değişiklik yapılmasına dair

kanun

teklifinin

gerekçesi

MADDE 1. — 780 sayılı Af Kanununun, Türkiye Büyük (Millet Meclisindeki gerek görüşme
ve gerekse oylamaları sırasında, T. C. K. nun 146 ncı maddesiyle mahkûm edilmiş bulunan bü
tün siyasi suçluların affedilmelerinin, memlekette huzur ve sükûnun tesisine hizmet edeceği bir
çok senatör ve milletvekili tarafından belirtilmişti.
Oylamalar sonucunda söz konusu mahkûmların % 97 si aftan faydalanmış ve yalnız
20 - 21 Mayıs olaylariyle ilgili olanlardan «24» kişi ceza evlerinde kalmıştır. Bunun üzerine za
manın Adalet Bakanı kürsüye gelerek, «Pek kısa bir zamanda getirilecek yeni bir kanun tek
lifi ile bu konunun tamamen tasfiye edileceğini» Hükümet adma bildirmişlerdi.
O tarihten bugüne kadar birbuçuk yıl geçmiştir.
MADDE 2. — Olayla ilgili olanların büyük kütlesini teşkil edenler aftan faydalanarak ce
za evlerinden çıkmış, yalnız «24» kişi ceza evlerinde kalmıştır. Bu «24» kişinin ceza evlerinde kal
malarının h/ukuk bakımından bir sebebi ve değeri kalmamıştır.
MADDE 3. — Halen hükümlü olarak ceza evlerinde bulunanlardan «3» Albay, «2»Yarbay ve
1 Binbaşı emekli maaşı almakta olup, diğer «18» kişiden '«1» tanesi harb okulu öğrencisi olmak
üzere Teğmen - Yüzbaşı seviyesinde bulunan ve emekli maaşı almıyan kimselerdir. Hiçbir gelir
leri olmıyan bu «18» kişinin maddi ve mânevi bakımdan tam bir çöküntü içerisinde bulun
duklarını yapılan incelemeyle öğrenmiş bulunuyoruz. Öyle ki, bu maddi ve mânevi çöküntü
yüzünden birkaç aile yuvası da yıkılmıştır.
MADDE 4. — Halen cezaevlerinde bulunan «24» kişinin 3/4 ü çok genç olup, kendilerine
yeni bir iş ve kariyer sağlamak mecburiyetindedirler. Bu kişilerin biran evvel hayata kavuştu
rulmaları, onları cemiyete tekrar kazandıracaktır. Muhakkak ki bu af, birçok aile yuvasının
da yıkılmasını önliyecektir. Ayrıca, Albay ve Yarbaylardan birisi büyük bir ameliyat geçir
miş olup, halen üçü de hastanede bulunmaktadır.
MADDE 5. — Teklif edilen bu kanundaki «Askerî Ceza (Kanununun 31 ve 33 ncü maddeleri
«A» bendleri gereğince kaybedilmiş olan hakları geri verilir» ibaresinden maksat, 780 sayılı
Kanunla askerî şahıslara verilmiş bulunan hakları, aynen bunlara da vermekten ibaret olup,
tekrar muvazzaf olarak orduya dönmeleri söz konusu değildir.
MADDE 6. — Hepsi de aydın olan bu kişilerin cezalarının kalan kısımları da affedilmek su
retiyle memlekete kazandırılmaları hiç şüphe yok ki, vicdanlarımızı rahatlatacaktır.
Bu konuda hem iktidar ve hem de muhalefet partilerinin bizimle aynı düşüncede oldukları
na inanıyoruz.

M. Meclisi
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(Cumhuriyet

Senatosu Üyesi Mııstafa Deliveli'nin teklifi)

: '

;

780 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde değ'ıiklil: yapılmasına dair kanun teklifi
MSDD"R:Vİ:-;^.7S0 sayılı Af Kanununun 4 ncü madde «a» ve «b» fıkralarıyla cezaları çeşitli nisbctlerde değiştirilmiş bulunan 20 - 21 Mayıs olaylariylc ilgili suçluların geri kalan cezaları, feri
ve mütemmim cezalariyle, ceza .'mahkûmiyetlerinin neticelerine de şâmil olmak üzere af f edilmişler
dir.
,..-..,.
Sözü geçen kanunun, bu kişilerle ilg'li hükümleri saklıdır.
.
780 sayılı Kanunun 4 ncü maddesiyle affedilmiş olanların ve bu kanuna göre cezaları affedilecek
olanların,,Askerî öeza Kanununun 31 ve ?>o ncü maddeleri «A» bendlcri gereğince kaybedilen
hakları geliverilir. 1.076 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmü saklıdır.
MADDE 2. — Bu kanun hükümlerinden faydalanacak hükümlülerin salıverilme işleri, kanunun
yürürlüğe girmesinden itibaren «20» gün içinde tamamlanır.
MADDE 3 — Bu kanun yayımı tarihinde yıL'ürlüğe girer.
MADDE 4. ''-— Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

• Otunhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Fahri Özdilek ve 14 arkadaşının, 780 sayılı Kanunun 4 ncü
maddesine ek kanun teklifi (2/595)

•'"••••
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12 . 12 .1967

Cumhuriyet Senatosu
Millî Birlik Grupu
Başkanlığı
Sayı': 51
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
21 Mayıs suçlularının affını hedef tutan bir teklif ilişiktedir.
Geıreğinl arz ve rica »ederim.

Millî Birlik Grupu Başkam
Fahri özdilek

Özdilek Fahri
Karaman
özkaya
Aksoyoğlu

Suphi
Şükran
Befet

Ataklı

Mucip

Karavelioğlu
Yıldız

Kâmil

Ahmet

Özgüneş Mehmet

M, Meclisi

Ersü
Küçük
Tunçkanat
Yurdakuler

Vehbi
Sami
Haydar
Muzaffer

(S. Sayısı : 4ıG6)

Kaplan

Kadri

O'Kan Sezai
Acuner

Ekrem

5-~
GEREKÇE
, 27 Mayıs'tan sonra, Parlâmentonun açılması ile beraber, aflar konusunda aralıksız propaganda
ve yoğun faaliyetler sonucu, gerek Parlâmentonun gerek Cumhurbaşkanlığının yetkileri ile bu. hu
sus tamamen (gerçekleştirilmiştir. öyle ki, kısa zamanda, yalnız isiyasi mahkumlar değil, aynı
siyasi konularla, irtibatlı olmakla beraber mahiyet itibariyle âdi suçlu -olaralk olaya karışanları da
«kapsamak üzere, Anayasa ve ıkanun dışı tutum ve davranışları ile 27 Mayıs hareketine söbelbolan
bütün mahkûmlar affedilmiş, ayrıca, bir çok eski hakları tanınmış ve kamu görevinde •çalınma
ları da sağlanmıştır.
Siyasi istikrar ve sosyal -yarar sağlayacağı iddia 've düşüncelerine dayatılarak elde edilen bu
sonuçlarda, .adalet ve 'eşitlik ilkelerine bağlı kalmanın lönemi ve gereği açıkken, bu husus ihmal
edilerek, aynı madde ile mahkûm edilen 21 Mayıs 'olayı suçlularının Ibüyük bir ıkısmı genel affın
dışında bırakılmıştır.
780 sayılı Af Kanunu Parlâmento'da «konuşulurken, çeşitli parti ve .gruplara mensup sözcülerce, bu eşitsizliğe dikkat ;çekilmiş ve Hükümet üstü kapalı olarak bu gereği 'kabul etmiş ise de,
o zaman için bâzı sakıncalar ileri sürtülerek, ('önümüzdeki devre başlayınca kısa zamanda bunları
da (getireceğiz) va'dinde bulunulmuştu, önümüzdeki devre gelmiş /geçmiş, bu /konuda Hükümet ve
iktidar çevreleri ile ve en yetkilileri ile bir çelk temaslar yapılmış, hattâ kesin sözler
alınmış
olmasına rağmen, olumlu ıbir sonuca ulaşılamamıştır.
Halen 24 İkisi olarak ceza ovlerinde binlbir ıstırap içerisinde aflarını 'bakliyen bu vatandaşla
rın daha fazla ıstıraba, yoksulluğa-ve ümitsizliğe itilmelerinden elde edilecek hiçbir isiyasi, sos
yal, psikolojik ve itorbiyevî fayda yoktur, aksine büyük zararlar vardır.
Kaynağı, oluşumları ve dayandıkları fikirler bakımından tamamen değişik kartikterde bul-nnmaikla beraber, ceza maıh'kûmiyetihe ıcsas olan fiil -ve harclket sebebiyle aynı madde ile- cezalandırıl
mış olanlardan 'bir .grup için tamamen af yoluna gidilmesi üstelik de'imkânlar sağlanması için faali
yet ıgiösterilmişiken, diğer bir grupu acıları ile, sıkıntıları ile ıbaşbaşa bırakıp tamamen ümitsizli-"ğe itmek adalet ve eşitlik hissini derin şekilde yaralamaktadır.
Parlâmentonun ıbu eşitliğe aykırı -ve birçok bakımlardan sakıncalı durumu halledeceğine inanı
yoruz.
Teklifin esası, 780 sayılı Af /Kanunundaki emsal ve esaslara paralel olarak hazırlanmıştır.
Bütün "üyelerin teklife iltifat etmelerini saygılarımızla dileriz.

(Cumhuriyet

Senatosu Tabiî Üyesi

Fahri özdilek ve 14 arkadaşı)

780 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine ek Kanun
MADDE 1. — Ceza mahkûmiyetleri 780 sayılı Af Kanununun 4 neü maddoü ile çeşitli oranlar
da değiştirilen 21 Mayıs suçlularının geri kalan cezaları, fer'î ve mütemmim cezaları ile birlikte,
ceza mahkûmiyetlerinin sonuçlarını da kapsamak üzere affedilmiştir.
~
MADDE 2. — 780 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine göre affedilenlerle bu kanıma göre affedile
cek olanlar hakkında da sözü geçen kanunun 5 nci maddesinin 4 ncü fıkrası hükmü uygulanır.
1076 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmü saklıdır.
MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

M. Meclisi

•" (S. Sayısı :MG)
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_ 6 Konya Milletvekili Seyit Faruk önder ve iki avkadaşının, 21 Mayıs suçlıüanmn affı hakkında
kanun teklifi, (2/599)
Millet
Millet
Gurup
Sayı

Meclisi
Partisi
Başkanlığı
: 28/67

20 . 12 . 1967

Millet Meclisi Başkanlığına
21 Mayıs suçlularının affı hakkında Grupuıauz üyelerinin
gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğini emirlerinize arz ederim.

hazırladıkları kanun

teklifi ile

8. Faruk önder
M. P. Grup Başkan V.

21 Mayıs suçluları hakkında kanun teklifi
GEREKÇE
Af müessesesi de c'e>za verme hakkı <gi)bi içtimai fayda 'mülâhazasıma dayanır.
Suçların takibinde rve faillerin cezalandırılmasında içtimai fayda kalmadığı veya Ihilâkis (bunla
rın unutulmasının cemiyetlin .huzur ve sükûnuna hizmet edeceği kanaati hâsıl »olduğu takdirde af
fedilmesi faydalı ve hattâ lüzumlu bir (hal alır.
Bu sebepledir ki, af tekliflerinde 'geçmişi unutmak, cemiyetin huzur ve sükûnuna hizmet etme
mülâhazaları ne kadar »hâkim olursa 'O kadar meş ru ve makbul sayılır.
Hele (bu teklifler bâr de âmme (vicdanını muzdarip eden mevcut bir ladaletsizliği «ortadan kaldı
racak (bir nitelik taşırsa "bu takdirde daha da çok kuvvet kazanır.
îşte takdüm ettiğimiz bu Af kanunu teklifi kanaati'mizce ıbu vasıflara ihaiızdir. Şöyle (ki :
21 Mayıs olayları faillerinim cezalarını çekmeye devam 'etmelerinde artık içtimai fayda kalma
mış bilâkis bunların unutulmalarınım ocmiyete huşur ve sükûn 'getİTOOoği Ikanaaltıi yaygın ıblir hal
almıştır.
Bundan fbaşka bu suçluların (affedilmeleri devam etmekte olan bar adaletsizliği de önliyecektir.
780 sayılı Af 'kanunu Anayasayı ihlâl suçuyla mahkûm .olanlar arasımda bir müsavat ve adalet
gözetmemiş hattâ daha çok suçlu -olanlara ibzal ettiği şefkat ve 'müsamalhayı kısmen 'mazur görüleıbileceklerden esirgemiştir. 780 sayılı Af Kanunu bir tarafta; kendi ikbal ve iktidarlarımı devam
ettirmek için yıllar (boyunca Anayasayı çlğniyen ve binmetice memleketi, sarsıntıları hâlâ devam
eden, bir ihtilâle sürüklemiş (bulunan yaşlı 'başlı ve tecrübeli insanları affa mazhar kılanken diğer
taraftan aynı suçu işlemeye teşeWb'üs etmiş tecrübesiz, şahsi foir menfaat ve ihtirasla hareket 'etme
leri melhuz olmıyan ve sadece vatan aşkiyle gönlünün türküsünü söylemiş bulunan .gemç subayları
ve Harbiye talebelerini (bu .şefkat ve müsamahanın dışında bırakmak adaletsizliğimi göstermiştir.
Bu hareket hak, adalet ve müsavat mefhumlariyle bağdaşamaz.
Bu itifbarla ve bu mucip selbeplerle 21 Mayıs suçlularının da artık affedilmesi fcarure'ti doğmuş
bulunmaktadır.
Bu maksatla ve 'bu mucip sebeplerle hazırlanmış bulunan kanun teklifimize Ylüce Meclisin ilti
fat edeceği ümidi içindeyiz.
Gereğini arz ederiz.
20 . Ü2 . 1967
M. P. Grup Başkan V.
Konya Milletvekili
8. Faruk önder

Boflu Milletvekili
Hasan özcan

M. Meclisi

Maraş Milletvekilli
Hüseyin Yaycıoğlu

(S. Sayısı : 4Gfi)

(Konya Milletvekili 8. Faruk önder ve 2 arkadaşı)
21 Mayıs Suçlularının Affı Hakkında Kanun
MADDE 1. — 21 Mayıs olayları suçlularının bakiye cezaları fer'i ve ımütemmim cezaları ile
birlikte ceza ve 'mahkûmiyetlerinin sonıuçla|rım d a ihtiva etmek 'kaydiyle taımamen affedijmiştir.
MADDE 2. — 780 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine göre affedilen askerî şahıslarla bu kanuna
göre affedilmiş olanların Askerî Ceza Kanununun 31 ve 33 ncü maddelerinin a bendleri gereğince
kaybettikleri (hakları geri verilir.
1076 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmü saklıdır.
.
MADDE 3. — Bu Kanun yayını tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
Ankara Milletvekili Alparslan Türkeş ve iki arkadaşının, 780 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine ek
kanun teklifi (2/602)
22 .12 . 1967
• Millet Meclisi Başkanlığına
780 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun teklifimiz ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.
Gereğinin' yapılmasını rica ederiz.
Saygılarımızla,
Ankara Milletvekili
Afyon K. Milletvekili'
Mardin Milletvekili
A. Türkeş
M. özdağ
R. Baykal

780 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine ek Kanun içti
GEREKÇE
21 Mayıs olayı bir intikal devresindeki sarsıntıların siyasi, içtimaî huzursuzluğunun sonucudur.
Bu olayın failleri, yeniiden kuruluş sancı ve sarsıntıları ve içtimai çatışmalarla sahneye itilmişlerdir.
Millet hayatının yeniden tanzimi devresinde r;eniş anlayışla müsamaha, şefkat ve atıfet hayati
bir lüzum ifade eder.
780 sayılı Kanun aynı hukukî mahiyetteki sorumluluğu taşıyanları affederken, 21 Mayıs hühümlülerini hariç bırakmakla nakıs kalmıştır.
27 Mayıs 1960 dan bu yana cereyan eden hadi çelerin yegâne mesulü 21 Mayıs hükümlüsü 24 kişi
olmamalıdır.
Bugün ölçüsüz ıstıraplar içinde bulunan 24 hükümlü hakkında eşitlik ve içtimai fayda prensi
binden hareketle af ve şefkat istiyoruz.
(Ankara Milletvekili

Alparslan

Türkeş ve 2 arkadaşının

teklifi)

780 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine ek kanun teklifi
MADDE 1. — 780 sayılı Af Kanunu ile ceza mahkûmiyetleri
çeşitli nisbetlerde değiştirilen
21 Mayıs hükümlülerinin geri kalan cezaları fer'i ve mütemmim cezalariyle ceza mahkûmiyetle
rinin neticelerine de şamil olmak üzere affedilin işlerdir.
MADDE 2. — 780 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine göre affedilenlerle bu kanuna göre affe
dilen askerî şahısların Askerî Ceza (Kanununun 31 ve 33 ncü maddeleri (A) bendleri gereğince
kaybedilen hakları geri verilir.
1076 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmü saklıdır.
MADDE 3. — Bu kanun yayını tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4. — İR* kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
M. M a l i s i

(S. Sayısı : 466)

8—
HÜKÜMETİN TEKLİFİ

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL
ETTİĞİ METİN

Af kanunu tasarısı

Af kanunu tasarısı

MADDE 1..— 20 - 21 Mayıs 1963 olayların
dan dolayı malücûnı edilmiş olup da, 780 sayılı
Af Kamırmımn 4 ncü maddesinin (a) ve (b)
bendlerinden faydalanmış olanlar, fer'i ve mü
temmim cezalan ile ceza mahkûmiyetlerinin ne
ticelerine de şâmil olmak üzere af f edilmişlerdir.
1076 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile 780
sayılı Af Kammmmn 16 ncı maddesi hükümleri
saklıdır.

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer,

MADDE 2. — Tasarının 2 noi maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

M ADİ) II 3. -,- Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür.

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

23 . 12 . 1967
Devlet Bakanı
Başbakan,
8. öztürk
8. Demirci
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
K. Ocak
II. Atabeyli
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
$. T. Müftüoğlu
H. Dinçer
Millî Savunma Bakanı
İçişleri Bakanı
A. Topaloğlu
F. Sükan
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
/, S. Çağlayangil
C. Bilgehan
Millî Eğitim Bakanı
Bayındırlık Bakanı
t. Ertem
O.Alp
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı
Ticaret Bakanı
V. Â. Özkan
A. Türkel
Güm. ve Tekel Bakanı
Tarım Bakanı
t. Tekin
B, Dağdaş
Ulaştırma Bakanı
Çalışma Bakanı
A. N. Erdem
8. Bilgiç
En. ve Ta. Kay. Bakanı
Sanayi Bakanı
R. Sezgin
M. Turgut
Turizm ve Ta. Bakanı İmar ve İskân Bakanı
H. MenUşeoğtu
•N. Kür şad
Koy İşleri Bakanı
T. Toker

ı>e><t

M, Meclisi

(S. Sayısı : 406)

