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yar'm Bursa Merkez ve ilçelerinde vukubu-
lan sel ve don âfetleri dolayısiyle zeytin 
ürününün ve üreticilerinin uğradığı zarar
lar karşısında alınacak tedbirlere dair de
meci. 467:463 

2. — Ağrı Milletvekili Abdülbâri Ak-
doğan'ın Ağrı Lisesinde 30 .12 1967 günü 
vukubulan bir olaya ve Lise Müdürünün 
öğrencilerine sarfettiği ağır sözlere dair 
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3. — Erzincan Milletvekili Nafiz Giray'-
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Hesaplarını inceleme ve Gümrük ve Tekel 
komisvon1 arından da çekildiğine dair öner
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4. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'-

ın, Orta - Doğu Teknik üniversitesi Kanu
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Okulları mezunu personele mahrumiyet 
yeri ödeneği verilmesi ve Cumhuriyet Se
natosu Balıkesir Üyesi Hasan Âli Türker 
ve 6 arkadaşının Tarım Bakanlığı teşkilâ
tında çalışan hayvan sağlık memurlarına 
ödenek verilmesi hakkındaki kanun tek
liflerinin Millet Meclisinin 14 ncü Birle
şiminde kurulmuş olan Geçici Komisvonda 
prörüsülmesine dair tezkeresi (3/835, 
2/498, 2/561) 470 

6. — Bapk^nlık Divanm^a bos bü'unan 
bir kâ+ip üyelik için TtP Grnpunun, 
Cr~"r>lnrmoa adav p-östarileTniveoe'nne ve 
]V[P fvnrcnnnn da Konva Mii^tveMli ts-
met Kapısız'ın aday gösterildiğine dair 
yazıları. 470:472 
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7. — Köy işleri Bakanı Turgut To-

ker'in, 2510 sayılı İskân Kanununa ek 
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İçişleri, Ticaret, Maliye, Köy İşleri ve Plân 
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gesi (4/274, 1/394) 472:473 
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ten ve 6 arkadaşının, Tarım Satış Koopera
tifleri ve Bölge Birlikleri ile Türkiye Tü
tün Ekicileri Genel Birliği Kanunu Tasa
rısının ivedilikle görüşülmesine dair öner
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avenet Vekâleti Teşkilât ve Memurin Ka
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dair kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Plân komisyonları raporları 
(1/416) (S. Sayısı : 456) 474:475 

3. — 31 Mayıs 1965 tarihli ve 6990 
sayılı Atatürk Üniversitesi Kanununun ge
çici. birinci, ikinci, üçüncü maddelerinin 
yürürlük sürelerinin (20) yıla çıkarıl
ması ve geçici dördüncü maddesinde de
ğişiklik yanılması hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 

Sayfa 
hraporları (1/371) (S. Sayısı : 430) ve 
430 a İnci ek) 475:480 

4. — İstiklâl Madalyası verilmiş bu
lunanlardan muhtaç durumda olanlara 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
ması hakkında kanun tasarısı ve teklif
leri ve Millî Savunma, Maliye ve Plân 
komisyonlarından 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu. (1/372, 2/197, 
2/241, 2/289, 2/336, 2/418, 2/423, 2/449, 
2/546, 2/547) (S. Sayısı : 439 ve 439 a 
İnci ek) 480:500 

5. — Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tad'l ve 
eklerinin İçişleri Bakanlığı kısmında de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve İçişleri ve Plân komisyonları ra
porları (1/269) (S. Sayısı : 403) 500:501 

6. — İstanbul Üniversitesi kuruluş kad
roları hakkındaki 5247 sayılı Kuna ek 
kanun tasarısı v© Millî Eğitim ve Plân ko-
mivonlan raporları. (1/452) (S. Sayısı : 
470) 501:502 

7. — 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi 
Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları. 
(1/345) (S. Sayısı : 434 ve 434 e 1 nci ek) 502: 

503 

8. — Ankara Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanu
na ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporları. (1/344) 
(S. Sayısı : 235 e 1 nci ek) 503:506 

9. — Ankara Üniversitesi kuruluş 
kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları rapor
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1. — GEÇEN T 

İstanbul Milletvekili Abrurrahman Şeref 
Lâç, Anayasa Mahkemesinin gerekçesiz karar 
vermesinin Anayasaya ve usul kanunlarına uy
gun bulunmadığına ve 

Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan da, Güney 
sahillerindeki balık avcılığında çalışanlardan 
Sosyal Sigortalar Kurumu Adana Şubesinin Si
gorta Primi almak için baskı yapmasının doğ
ru olmadığına dair gündem dışı demeçte bu
lundular. 

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'm Suudi 
Aarabistan ve Libya'ya yapacağı resmî ziyaret
te kendilerine Tokat Milletvekili Osman Saraç 
ile İstanbul Milletvekili Ahmet Tahtakılıç'ın ve 

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in 
başkanlığında Hindisan'ı izyaret edecek he
yete de Çanakkale Milletvekili Muammer Bay
kan'ın katılmalarının uygun görüldüğüne dair 
Başbakanlık tezkeresi kabul edildi. 

306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 
değişik 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun tasarısının geri verilmesine 
dair Başbakanlık tezkeresi okundu ve tasarı
nın geri verildiği bildirildi. 

Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe Ka
nununa ve 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarıları 
tekrar açık oya sunularak, oyların ayırımı so
nunda, kanunlaştıkları bildirildi. 

Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'-
nun, Türkiye'deki tarhı eser kaçakçılığı oiay-
larını incelemek ve bu konuda alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması yanılmasına dair önergesi üzerinde bir 
süre görüşüldü. 

Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, Po
latlı - Yunak - Akşehir - Yalvaç yolu ineasmm. 
5 yıllık plân hilâfına geciktirilmesi sebebine 
dair sorusuna Bayındırlık Bakanı Orhan Alp, 

Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 1341 tarih 
ve 474 sayılı Kanunun şümulüne giren kasaba 
ve köyler'n adedinin ne kadar olduğuna dair 
Başbakandan sorusuna Devlet Bakanı Hüsa
mettin Atabeyli, 

?ANAK ÖZETİ 

Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, Do-
ğanhisar - Engili - Akşehir yolunun bitirilme
sine ve Doğanhisar - Hüyük - Beyşehir yolu
nun geçişe açılmasına ve Bozkır - Üçpmar - Ha
dim - Taşkent - Tepebaşı - Ermenek yolunun 
geçişe açılmasına dair sorularına da Bayın
dırlık Bakanı Orhan Alp cevap verdiler. 

istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bes
lenme, Gıda Kontrol ve Teknoloji Grupu Baş
kanlığının, lüzumu aşikâr olduğu halde, lâğve
dilmesi gerekçesinin ne olduğuna dair Tanm 
Bakanından, 

Orman içi köylerinin kalkınması için 1965 
ve 1966 yıllarında yapılan işlerin neler oldu
ğuna dair Tanm ve Köy İşleri Bakanlarından, 

Mardin Milletvekili İbrahim Ay soy'un, 
Mardin Valiliğince verilen pasaportları vize 
etmekten imtina eden Lübnan Büyükelçiliğinin 
bu tutumu konusunda ne gibi tedbirlerin alın
masının düşünüldüğüne dair Dışişleri Bakanın
dan, 

Edirne Milletvekili T'irkân Seçkin'in, bâzı 
ilâç lâboratuvar ve fabrikalarına ortak bulu
nan doktorlara dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından, 

Ordu M'lletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, 
Ordu'da bir hava alanı inşasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Bayındırlık Bakanın
dan, * 

Eskişehir Milletvekili Hayri Basar'ın, Eski
şehir Çifteler ve Mahmudiye ilçeler:ne bağlı 
köylerdeki vakıf arazilerin satışına dair Baş
bakandan, 

Gümüsane Milletvekili Sahr* özcan Sanln, 
Gümüsane ilinin s ı ^ k hikmetlerine da'r Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından, 

Bitlis Milletvekili Cevdet Gebeloğlu'nun, 
Bitlis civarında bir hidroelektrik santralı ku
rulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından, 

Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğlu'nun, 
tzmitte'teki spor tesisleri inşasının ne zaman 
tamamlanacağına dair Devlet Bakanından, 

Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı Esat-
oğlu'nun, Almanya ve Belçika'ya yapılan gez'ye 
dair Başbakandan, 
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Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, çay 
üretimindeki partizan davranışlara ve bozulan 
çaylara dair Gümrük ve Tekel Babanından, I 

Sivas Milletvekili Nazif Arslan'm, Sivas'ın 
Şarkışla ilçesi Belediye Başkanı ile idare âmir
lerinin tutumuna dair içişleri Bakanından, 

Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, Sam
sun İlköğretim Müfettişinin Orta - Doğu Âm
me İdaresi Enstitüsünce açılan burs imtihanını 
kazanıp kazanmadığına dair Millî Eğitim Ba
kanından ve 

Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'ın, Ma-
raş'm Elbistan ilçesinde tertiplenen şairler ge
cesinde çıkan olaylara dair İçişleri Bakanın
dan 

Olan sorulan, soru sahipleri Genel Kurulda | 
ikinci defadır hazır bulunmadıklarından düştü. ı 

522, 526, 536, 550, 556, 557, 560, 5'31, 562, 
584 sayılı soruların soru sahiplerinin talebi üze
rine yazılı soruya çevrildikleri bildirildi. 

306, 335, 354, 363, 388, , 429, 430, 431,' 434, 
435, 436, 438, 443, 449 458, 477, 489, 512, | 

SORUT. 'SORULAR 

Sözlü soru 

1. — Kars Milletvekili Muzaffer Şâmiloğlu'-
nun, Kars ili merkez ve ilçelerinin Hükümet 
konağı, halıcılık müessesesi, yol, adalet sara-

TASARI 

1. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hahkında kanun ta
sarısı (1/463) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

TEKLİF 
1. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 

Refet Rendeci'nin, 9 . 7 . 1954 tarihli 4792 sa
yılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanununa bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi. (2/625) 
(Çalışma ve Plân komisyonlarına) 

TEZKERE 
2. — Trabzon Milletvekili Osman Turan'ın 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/834) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

514, 515, 510, 519, 528, 529, 531, 535, 537, 539, 
540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 549, 551, 
558, 564, 566, 575, 577, 578, 581, 582, 583 
sayılı sorular ilgili bakanların, 

333, 452, 504, 532, 533, 552, 576, 579 ve 580 
sayılı sorular, soru sahiplerinin Genel Kurulda 
hazır bulunmamaları, 

490, 491, 496 ve 570 sayılı sorular, soru sa
hiplerinin izinli ve 

465 sayılı soru da, soru sahibinin vazifeli 
bulunması sebebiyle gelecek soru gününe bıra
kıldı. 

19 . 1 . 1968 Cuma günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 19,20 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Denizli 
Nurettin Ok Fuat Avcı 

Kâtip 
Tokat 

Fethi Alacalı 

yi, baraj, deri ve iplik fabrikası ihtiyacı ile 
kok kömürü tahsisatının artırılıp artırılmıya-
cağına dair sözlü soru önergesi Maliye, Sanayi, 
Adalet, Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlık
larına gönderilmiştir. (6/695) 

CUMHURİYET SENATOSUNDAN GELEN ÎŞ 

3. — Ankara ve İstanbul şehirlerine içme, 
kullanma ve endüstri suyu temini hakkında 
kanun tasarısı (Millet Meclisi 1/197, Cumhu
riyet Senatosu 1/815) (Plân Komisyonuna) 

RAPORLAR 
4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kad

ri Kaplan ve 4 arkadaşının, 97 sayılı Kanunla 
değiştirilen 1076 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sine 5 fıkra eklenmesine dair ek kanun teklifi
nin Cumhuriyet Seiatosunca değiştirilen ve 
Millet Meclisince benimsenmiyen maddeleri 
hakkında Karma Komisyon raporu ile Millet 
Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Ko
misyon metinleri. (Millet Meclisi 2/2, 2/66; 
Cumhuriyet Senatosu 2/209) (S. Sayısı : 22 
ve 22 ye 4 ncü ek) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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5. _ polis vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve içişleri Komisyonu raporu. (1/163) 
(S. Sayısı : 188 ve 188 e 1 nci eJO 

6. — Jandarma Kanununda değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı (1/217) (S. Sa
yısı : 294 ve 294 e 1 nci ek) 

7. — Kayseri Milletvekili Mehmet Ateşoğ-
lu'nun 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Ta
tiller hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin 
(C) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu (2/288) 
(S. Sayısı : 309 ve 309 a 1 nci ek) 

8. — Konya Milletvekili Selçuk Aytan ve 6 
arkadaşının, kadro dolayısiyle açıkta kalanların 
açıkta geçirdikleri sürelerin kıdem ve emekli
liklerine sayılmasına dair kanun teklifi ve Ma

liye ve Plân komisyonları raporları. (2/511) (S. 
Sayısı : 477) 

ı 9. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3036 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Ta
rım Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Tarım ve Plân ko
misyonlarından 8 er üye seçilerek kurulan Ge
çici Komisyon raporu. (1/408) (S. Sayısı : 
478) 

10. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ve eklerinin Tarım Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Tarım ve Plân komisyonlarından 8 er 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu. 
(1/413) (S. Sayısı : 479) 

M • ^ • » -

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok. 
KÂTİPLER : Btdrettin Karaerkek (Tokat) Fuat Avcı (Denizli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 29 ncu Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
beyaz düğmelere basmanızı rica ederim. 

(Yoklama yapıldı). 

Lütfen BAŞKAN — Çoğunluğumuz var, müzakere
lere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Bursa Millevtekili Mustafa Tayyar'm, 
Bursa Merkez ve ilçelerinde vukubulan sel ve 
don âfetleri dolayısiyle zeytin ürününün ve 
üreticilerinin uğradığı zararlar karşısında alına
cak tedbirlere dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Uyar, Bursada 
sofralık zeytin istihsal eden bölgede, Mudanya, 
Gemlik, Orhangazi ilce köylerinde, gerek sel 

yüzünden, gerekse şiddetli dondan vuıbukulan 
zarar dolayısiyle söz istiyorsunuz. Buyurunuz. 

MUSTAFA TAYYAR (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, sofralık zeytin istih
sal eden Marmara bölgesinde, özellikle Bursa, 
Mudanya, Gemlik, Orhangazi ve iznik ilçe ve 
köylerinde son defa yağan kar ve şiddetli don 
dolayısiyle zeytin ağaçlarında ve zeytin mahsulü 
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üzerinde müstahsil büyük ölçüde zarar görmüş
tür. Elli seneden beri ancak idrak edilmiş olan 
çok bol ve kaliteli mahsulün elde edilmesinden 
dolayı müstahsil sevinç içinde iken bu don yü
zünden bâzı yerde % 25, bâzı yerde 50 bâzı 
yerde de % 75 nisbetinde zeytin taneleri üze
rinde ve ağaçlarda hasar olmuş, zeytin, kalitesi 
itibariyle düşmüş, aynı zamanda yüzde otuz nis
betinde yağlık zeytin beklenirken bu nisbette 
yüzde yetmiş beş şeklinde bir düşüş olmuştur. 
40 seneden beri vukubulmamış bulunan bu ha
sar, Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliği ve ilçelerde bulunan Zeytin kooperatifleri 
tarafından bize intikal ettirilmiş ve durum Sayın 
Başbakana arz edilmiştir. Saym Başbakan der
hal Sayın Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'a ve Sa
yın Ticaret Bakanı Ahmet Türkel mahallinde ya
pılması gerekli etüt için direktiflerini vermiş ve 
hasar bölgesine sevk etmiştir. Hasar bölgesin
de evvelâ ihzari mahiyette bir toplantı yapılmış, 
gerek buradan giden eksperler ve kredi uzman
ları, gerek müstahsil, Zeytin Tarım Satış Koo
peratifleri Birliği, ilçelerin kooperatiflerinin 
yetkilileri ile yapılan toplantıda zeytinin kali
tesi fennî ve ilmî bakımdan tetkik edilmiştir. 
Ertesi günü Bakanlar beraberlerinde uzmanlar 
olduğu halde evvelâ Mudanyaya gidilmiş, bah
çeler gezilmiş, köylü ile temas edilmiş, mahsu
lü yer yer hasara uğramış olan mmtakalardaki 
kısımları üzerinde fiilî olarak etütler yapılmış
tır. Sonra Gemliğe geçilmiş, Gemlikte aynı fiil 
icra edilmiı, Orhangaziye gelinmiş, aynı şekil
de burada etütler yapılmıştır, iznik bölgemizde 
aynı zamanda don hâdisesi dolayısiyle asmala
rın ve kalın mukavva kâğıtlar içine sarılmış 
bulunan üzüm mahsulünün de donmak suretiyle 
büyük hasara uğradığı görülmüştür. Yetkili 
Bakanlar, uzmanları, eksperleri, Marmara Zey
tin Satış kooperatiflerinin yetkili üyeleri ve 
kooperatifler arasında müştereken toplantı ya
pılmış ve âcil tedbirler alınmıştır. 

Bu tedbirler meyanında bilhassa zeytin ka
litesindeki düşüklük dolayısiyle Zeytin Tarım 
Satış kooperatiflerinin birden bire alımı 
durdurulması, zeytin mahsulünün zaran dolayı
siyle derhal borcu olan vatandaşların borçla
rının derhal ertelenmesi, nihayet dip zeytin 
haline çevrilmiş bulunan evvelce 110 kuruştan 
alınmış olan yağlık zeytinin bu defa 130 ku

ruşa alınması, önümüzdeki sezonda ilâç ve 
gübre ihtiyacının verilmesi ve nihayet kalite 
itibariyle düşük zeytinler için Hükümetin des
tekleme alımı ile yardım etmesi keyfiyeti ka
rara bağlanmış, durum telefonla Gemlik'ten Sa
yın Başbakana arz edilmiş, tasvibi alındıktan 
sonra müstahsıla ilân edilmiş ve ertesi gün Sa
yın Ticaret Bakanı tarafından basma ilân edil
miştir. 

BAŞKAN — Sayın Tayyar, bir dakikanız 
var, lütfen ikmal ediniz. 

MUSTAFA TAYYAR (Devamla) — Bu su
retle, müsthasıl sevinç içindeyken bildiğiniz sel 
âfeti meydana gelmiş, dolayısiyle ağaçlarda 
bulunan zeytin taneleri yere dökülmüş yere 
dökülmüş ve yere dökülen taneler yamaçlardaki 
bahçelerden derelere ve göllere taşınmak sure
tiyle hasar biraz daha artmıştır. Bu durum 
karşısında, gezmiş olduğumuz bölgelerdeki zey
tin üreticisi şu noktalardaki dileklerinin 
Yüce Meclise arz edilmesini bizden irca et
mişlerdir. Arz ediyorum. 

1. Don hâdisesi dolayısiyle ağaçlar kuv
vetini kaybedeceğinden gelecek sene için 
gübrenin ve ilâcın zamanında ve fazlas'yle ve
rilmesi ; 

2. Zeytin ve meyva bahçelerinde kullanıl
ması gayet elverişli bulunan Holder tipi trak
törlerden ucuz ve bol miktarda Bursa ve civa
rına verilmesi. 

3. Borçların ertelenmesi, 
4. Don hâdisesinin meydana geldiği mın

tıkalar ancsjk kuraklık dolayısiyle donun kuv
vetlenmiş olduğu zeytin eksperleri tarafın
dan tesbit edilmiş bulunduğundan, o bölgenin 
«uılama hususunun öncelikle düşünülmesi key
fiyeti. 

BAŞKAN — Tamam Sayın Tayyar. 

MUSTAFA TAYYAR (Devamla) — Ay
rıca, tapu ve kadastro işlerimizin de yapılma
sıdır. 

ilk günden beri zeytin mühtahsilinin derdi
ne koşmuş bulunan Sayın Başbakana, bakan
lara ve yetkili uzmanlara huzurunuzda teşek
kür eder cümlenizi saygıyla selâmlarım. 

2. — Ağrı Milletvekili Abdülbâri Akdoğan'ın, 
Ağrı Lisesinde 30 . 12 . 1967 günü vukubulan 
olaya ve TÂse Müdürünün öğrencilerine sarf et
tiği ağır sözlere dair demeci. 
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BAŞKAN — Sayın Abdülbâri Akdoğan, 
Ağrı İli Lisesinde vukubulan müessif bir olay 
dolayısiyle çok kısa bir beyanda bulunacak
sınız. Buyurun. 

ABDÜLÜBÂRÎ AKDOĞAN (Ağrı) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

30 . 12 . 1967 günü Ağn Lisesi Müdürünün 
lise öğrencilerine, - gençlikte hepimizin bay
rak merasimi dolayısiyle toplantı yerinde nö
betçi öğretmen yahut müdür gelinceye kadar 
uğultulu konuşmalar yaptığımız malumlarınız
dır -' işte böyle bir anda lise müdürü Ağn Li
sesi gençlerini, lise talebelerini susturmak için 
şu galiz sözleri sarf etmiştir. 

BAŞKAN — Eğer sözler çok galiz mahi
yette ise lütfedip burada beyan etmeyiniz, 
Saynı Akdoğan. Yani, sözler o kadar galiz 
mahiyette, çıplak hüviyetiyle müstahcen mahi
yette ise Yüce Mecliste lütfen bunları sarf et
meyiniz. Rica ederim. 

ABDÜLBÂRÎ AKDOĞAN (Devamla) — 
Ağn gençliğine, Ağrı Lisesi öğrencilerine «Kan
sızlar, soyu sopu belli olmıyanlar,- seslerinizi 
kesin» hitabesinde bulunmuştur. 

Muhterem milletvekilleri, Ağn ili çok eski 
ve köklü bir Türklük bölgesidir. Milâttan önce 
810 ilâ 600 tarihleri arasında Van Gölü civa-
nndaki Uraltu Türkleri imparatorluğuna katı
lan Ağn ili bölgesi, bu kadar eski olan Türk
lüğü ve tarihiyle kalmamış, Türk tarihine her yö
nü ve cephesiyle Türk kanını akıtmış ve büvük 
fedakârlıklar yapmış öz beöz Türk oğlu Türk-
türler ve Türk kanını taşımaktadırlar. 

40 yıllık Millî Eğitimimizin sonucu odur ki, 
henüz vatan bilrligini, dil birliğini, kültür ve zevk 
birliğini kuramamışız, iktisadi gafletlerimiz bir 
yana, hâlâ Doğuya gönderdiğimiz bâzı memur
lar kendilerini bir başka ülkede, bir gurbet 
içinde sanacak, oralar halkına başka bir kav
min insanlan gözüyle bakacak kadar görüş-
süz, idraksiz, hattâ ahmak yetişmişlerdir. 

Ağn'nın dimdik serhat bekçilerine Ağrı 
gençliğine hakaret eden, Ağrı Lisesi öğrenci
lerine «kansızlar, soylan belli olmıyanlara ben 
bayrak merasimi yaptırmam» diyen bu soyu 
sopu belli olmıyan müdürün durumunun Sa
yın Millî Eğitim Bakanı tarafından aydınlığa 
kavuşturulmasını rica eder ve müdürü, Ağrı

lılar namına Türk milleti huzurunda protesto 
ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gün
deme geçmeden evvel bâzı sonuşlar var. On
ları Yüce Heyetinize arz edeceğim. 

3. — Erzincan Milletvekili Nafiz Giray'ın, 
partisinden çekilmiş olması sebebiyle, parti ora
nı içinde, seçilmiş olduğu Meclis Hesapları İn
celeme ve Gümrük ve Tekel komisyonlarından 
da çekildiğine dair önergesi. (4/273) 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisinden isti
fa eden Sayın Nafiz Giray'ın, Gümrük ve Te
kel ve Meclis Hesaplannı inceleme Komisyo
nundan istifa ettiğine dair önergesi okunacak
tır. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Yeni Türkiye Partisinden istifa etmiş bu
lunuyorum. Partiye aynlan oran içinde seçil
miş bulunduğum Meclis Hesaplannı inceleme 
ve Gümrük ve Tekel Komisyonundan istifa edi
yorum. 

Arz ederim. 
Saygılanmla. 

17 Ocak 1968 
Erzincan Milletvekili 

Nafiz Giraz 

BAŞKAN — Buna göre hesabedilen oran 
muvacecehesinde, bu iki komisyona yeniden 
üye seçimi yapılacaktır. («Ne zaman» sesleri.) 
Gelecek birleşim. 

4. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, 
Orta - Doğu Teknik Üniveriştesi Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifini geri aldığına dair önergesi. (4/275, 2/269) 

BAŞKAN — Sayın Hasan Aksay'ın bir ka
nun teklifini geri aldığına dair önergesi okuna
cak. 

Meclis Başkanlığına 

Orta - Doğu Teknik Üniveristesl Kanunu
nun ikinci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifimi geri aldığımı saygılarımla arz 
ederim. (2/269) 

17 . 1 . 1968 
Adana Milletvekili 

Hasan Aksay 
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BAŞKAN — Teklif, sahibi tarafından geri 
istendiği c" netle geriye verilecektir. Yüc© Mec
lisin bilgilerine sunulur. 

5. — Tanm Komisyonu Başkanlığının, Çorum 
Milletvekili Ahmet Uysal ve 11 arkadaşının Ta
rım Bakanlığının muhtelif kademelerinde hiz
met gören bölge, ziraat okulları mezunu perso
nele mahrumiyet yeri ödeneği verilmesi ve Cum
huriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Hasan Ali 
Türker ve 6 arkadaşının Tarım Bakanlığı teş
kilâtında çalışan hayvan sağlık memurlarına 
ödenek verilmesi hakkındaki kanun tekliflerinin 
Millet Meclisinin 11 neü Birleşiminde kurulmuş 
olan Geçici Komisyonda görüşülmesine dair tez
keresi. (3/835, 2/498, 2/561) 

BAŞKAN — Tanm Komisyonu Başkanlığı
nın, Tarım Komisyonunda bulunan iki kanun tek
lifinin evvelce kurulmuş olan Geçici b 'r ko
misyona havalesine dair önergesi okunacak. 

Yüksek Başkanlığa 

Çorum Milletvekili Ahmet Uysal ve 11 arka
daşının, Tarım Bakanlığının muhtelif kademele
rinde hizmet gören bölge Ziraat okulları mezunu. 
personele mahrumiyet yeri ödeneği verilmedi 
hakkında kanun teklifi ve Cumhuriyet Senatosu. 
Balıkesir Üyesi Hasan Âli Türker ve altı arka
daşının, Tanm Bakanlığı teşkilâtında çalıdan 
Hayvan Sağlık memurlarına ödenek verilmesine 
dair kanun teklifi, ilgili Bakanlık temsilcileri
nin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Evvelce Komisyonumuza havale buyurulmuş 
olan «Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tanırı 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkın
daki kanun tasarısının» lüzum, ehemmiyet ve 
müstaceliyetine binaen bir Geçici Komisyonda 
müzakeresi mütalaasıyla, durum Genel Kurula 
arz edilmiş ve Genel Kurulun 8 . 12 . 1967 ta
rihli 14 ncü Birleşiminde adı geçen tasarıyı gö
rüşmek üzere bir Geçici Komisyon kurulmuş 
bulunmaktadır. 

Halen Komisyonumuzda müzakere mevzu 
olan kanun tekliflerinin de evvelce Geçici Ko
misyon istenmelini icabettiren tasarıyla aynı 
mahiyette oldukları nazarı itibara alınarak mez
kûr kanun tekliflerininde adı geçen Geçici Ko

misyonda görüşülmesinin daha uygun olacağına 
ve muamelenin tekemmülü için durumun Genel 
Kurula takdim edilmesine Komisyonumuzca ka
rar verilmiş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Tarım Komisyonu Başkanı 
Kastamonu 

Muzaffer Akdoğanlı 

BAŞKAN — önergeyi okutmuş bulunmak
tayım. Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... önerge kabul edil
miştir. Mezkûr kanun, Geçici Komisyona inti
kâl ettirilecektir. 

6. — Başkanlık Divanında boş bulunan bir 
kâtip üyelik için T. 1. P. Gr'upunun, Grupların
ca aday göstcrilemiyeceğine ve M. P. Grupunun 
da Konya Milletvekili İsmet Kapısız'm aday gös
terildiğine dair yazıları. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Baş
kanlık Divanındaki görev yerlerinin gruplar-
arası gölüşülmesi hususunda daha önce Yüce 
Meclisçe alman karar ve buna göre yapılan se
çimden sonra bu kere Başkanlık Divanı Kâtip
liğinden istifa etmiş bulunan Sayın Mustafa 
Akalın'm istifası ile kâtiplik yeri inhilâl etmiş 
ve aynı zatın Millet Partisinden de istifa etme
si karşısında Millet Partisi Grupu üye adedi 13 
e inmiş bulunmaktadır. Bu hale göre, Başkan
lık Divanındaki açık kâtip üyeliğe aday göster
me işi oran bakımından T. t. P. ne bırakılmış 
durumdadır. 

Türkiye işçi Partisi ise, Grup Başkanlığın
dan bu kâtip üyelik için vâki aday ismi talebi 
karşısında, kâtip üyeliğe aday göstermiyeceği-
ni, beyan etmiştir. Bunun üzerine Millet Parti
sine tekrar Divan kâtipliği teveccüh etmiştir. 

Bu sebeple önce T. 1. P. Grup Başkanlığı 
tarafından yazılan yazıyı, onu tabiken Millet 
Partisi Grupu tarafından yazılan yazılı Yüce 
Heyetiniz huzurunda okutacağım. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, yazıyı okutalım. 

Millet Medisi Başkanlığına 
25 . 12 . 1967 tarih ve 5640 sayılı yazınıza 

cevaptır. 
Anayasanın 84 ve 85 nci maddeleri hüküm

leri, Mecliste grupları bulunan siyasi partile
rin, Meclisin bütün faaliyetlerine, bu arada 

— 470 — 



M. Meclisi B : 29 19 . 1 . 1968 O : 1 

Meclis Başkanlık Divanı çalışmalarına katıl
malarını âmir olup buna göre : Meclisteki siya
si parti gruplarının - kuvvetleri oranı ne olur
sa olsun - Başkanlık Divanında en az birer üye 
ile temsil olunması bir Anayasa şartı ve icabı 
iken ve Millet Meclisinin birinci döneminin 
dört toplantı yılının her birinde, ayrıca, ikin
ci dönemin birinci toplantı yıllında uygulama 
bu doğrultuda olduğu halde, ikinci dönemin 
ikinci ve üçüncü toplantı yıllarında Anayasa
nın 84 ve 85 nci maddelerinin hem metnine 
hem de ruhuna aykırı düşen bir yorum ile Par
timiz Grupunun Başkanlık Divanında temsil 
edilmesinden kaçınılmıştır. 

Bu kere Meclisteki siyasi parti gruplarının 
kuvvetleri oranında vâki değişiklik sebebiyle 
Millet Meclisi Başkanlık Divanında Millet Par
tisi kontenjanından boşalan kâtipliğe partimiz 
grupunun bir aday göstermesi teklif olunmak
tadır. 

Millet Meclisindeki siyasi parti gruplarının 
-küçük büyük ayırımı yapılmaksızın - Millet 
Meclisi Başkanlık Divanında en az birer üye ile 
temsil edilmelerinin Anayasa hükmü gereği bu
lunduğu inancını muhafaza eden grupumuz, 
Millet Meclisinde 13 üyelik grupu bulunan Mil
let Partisinin katılmaktan alıkonulduğu bir 
Başkanlık Divanında temsil edilmeyi uygun 
bulmuyarak, Başkanlık Divanı kâtipliğine aday 
göstermemiz teklifinin kabul edilmemesine ka

rar vermiştir. 
Bilgilerinizi rica ederim. Saygılarımla. 

Grup Başkanvekili 
Cemal Hakkı Selek 

BAŞKAN — Bunun üzerine Meclis Başkan
lığınca Millet Partisi Grupuna yazı yazılmış 
ve Millet Partisi Grup Başkanlığı buna, şimdi 
okutacağım şekilde cevap vermiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

16 . t . 1968 tarih ve 5640/34811 sayılı ya
zıları K. 

Anayasamızın, Meclis Başkanlık Divanının 
teşkili ile ilgili 84 ncü maddesini parti olarak 
biz de, müteaddit vesilelerle ifade ettiğimiz veç
hile, her grupun en az birer üye ile divanda 
temsil edilmesi icabettiği şekilde anlamakta ve 
tu inancımızı muhafaza etmekteyiz. 

Ancak, Anayasa Mahkemesine intikal etmiş 
bulunan bu husus aydınilanmcaya kadar mün
hal bulunan mezkûr kâtipliğe seçim yapılması 
zarureti karşısında grupumuz bir aday göster
meyi de uygun mütalâa etmiş bulunmaktadır. 

Grupumuzda bu maksatla yapılan seçimde 
partimiz kontenjanından mezkûr münhale Kon
ya Milletvekili ismet Kapısız'in aday gösteril
mesi kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyeti ve gereğini saygılarımla arz ede
rim. 

M. P. Meclis Grup Başkan V. 
Konya 

S. Faruk Önder 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, oku
tulan yazılar gereğince, Millet Partisi Gru-
pundan Sayın İsmet Kapısız, Başkanlık Diva
nında kâtiplik için aday gösterilmiş bulunmak
tadır. Şimdi oy puslalarmı dağıttıracağım ve 
seçim yapacağım. 

Sayın Erdemir, zatıâliniz usul hakkında söz 
mü istiyorsunuz? 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Evet. 

BAŞKAN — Bu konunun usulü yönünden 
söz veremiyeceğim. Yalnız yerinizden bana, 
hangi bakımdan söz istediğinizi lütfen çok kı
sa beyan ediniz. Usul müzakeresi açmıyaca-
ğım. 

MEMDUH ERDEMÎR (Kırşehir) — Bu ya
pılacak seçimin Anayasaya aykırı olduğu hu
susunda beyanda bulunacağım. 

BAŞKAN — Sayın Erdemir bu konu esa
sen Anayasa Mahkemesine intikal etmiş bulun
maktadır. Binaenaleyh, Anayasa Mahkemesinin 
vereceği karara kadar, ilk Bşakanlık Divanı 
seçimini yaptığımız şekilde bu seçime devam 
edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi, Sayın İsmet 
Kapısız'in aday gösterilmiş olduğu Divan Kâ
tipliği seçimi için oy puslalarmı dağıttırıyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım, bunu takibeden 
sırada bâzı komisyonlardaki münhal üyeliklere 
üye seçimi bahis konusudur. Müsaade ederse
niz ve mümkün görürseniz bu seçimleri birlik
te icra edelim ve hepsinin tasnifini yapmak 
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üzere bir tasnif komisyonu seçelim. Muvafık 
mı efendim, bir itiraz var mı? («Muvafık» ses
leri) 

Komisyon üyelikleri seçimi için bastırılmış 
bulunan kâğıtlar dağıtılacaktır. 

Şimdi, her iki seçimi bir arada icra edecek 
olan tasnif heyetini ad çekmek suretiyle tâyin 
ediyorum. 

Sayın Arif Ertunga? Yok. 
Sayın Süleyman Onan? Burada. 
Sayın Lûtfi Evliyaoğlu? Burada. 
Sayın Kinyas Kartal? Burada. 
Sayın Kartal, Sayın Evliyaoğlu ve Sayın 

Onan bu seçimleri tasnif edecek Komisyona se
çilmişlerdir. Lütfen yerlerine buyursunlar. 

Hangi ilden seçimlere bağlıyacağımıza dair 
ad çekiyorum: Samsun. Samsun'dan oyları top-
lıyacağız. 

Birinci oy sepeti, üzerinde yazılı olduğu 
veçhile, Divan Kâtipliği seçimine aittir. İkin
ci oy sepeti ise diğer komisyonlara seçilecek 
üyeler içindir. 

Samsun seçim bölgesinden itibaren milletve
killerinin isimlerini okutuyorum... 

(Samsun milletvekillerinden itibaren ad 
okunarak oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmamış olan ar
kadaşlarımız varsa lütfen oylarını acele kullan
sınlar. 

Başka oyunu vermiyen arkadaşımız kaldı mı 
efendim? Yok. 

Oylama işlemi sona ermiştir. Oy sepetlerini 
kaldırınız. 

(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Di

van Kâtipliğinde açık bulunan kâtip üyelik için 
yapılan seçim sonucunu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Divan Kâtipliğinde açık bulunan üyelik için 

yapılan seçime (245) üye katılmış ve neticede 
aşağıda ismi bulunan üye hizasında gösterilen 
oyu almıştır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Kırşehir Malatya 
Süleyman Onan Lûtfi Evliyaoğlu 

üye 
Van 

Kinyas Kartal 

İsmet Kapısız (Konya) 245 
BAŞKAN — Sayın Kapısız, bu şekliyle ge

rekli oy çoğunluğunu sağlamış ve Divan Kâ
tipliği üyeliğine seçilmiş bulunmaktadır. Ken
disine yeni görevinde başarılar dileriz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ko
misyonlardaki açık üyelikler için yapılan seçi
me ait mazbatayı okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonlardaki açık üyeliklere yapılan 
seçime (244) üye katılmış ve neticede ilişik lis
tede isimleri bulunan üyeler hizalarında göste
rilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
üye üye 

Kırşehir Malatya 
Süleyman Onan Lûtfi Evliyaoğlu 

Üye 
Van 

Kinyas Kartal 

Dilekçe Karma : (Murat öner) Afyon Ka-
rahisar 242, O. H. P. 

Dilekçe Karma : (S. Sadi Pencap) Muğla 
242, O. H. P. 

İçişleri : (Şemsettin Mursaloğlu) Hatay 244, 
A. P. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar : (H. Lâtif Sa-
rıyüce) Çorum 243, M. P. 

Maliye : (Haindi Orhon) Trabzon 242, C.H.P. 
Millî Savunma : (Tahsin Türkay) Sivas 243, 

A.P. 
Tarım : (M. Kemal Çilesiz) Giresun 243, 

C. H. P. 
Turizm ve Tanıtma : (A. Baran Numanoğ-

lu) : Nevşehir 241, M. P. 

BAŞKAN — Arkadaşlarımıza yeni görevle
rinde başarılar dileriz. 

7. — Köy İşleri Bakanı Turgut Toker'in, 
2510 sayılı İskân Kanununa ek kanun tasarısı
nın havale edilmiş olduğu İçişleri, Ticaret, Mali
ye, Köy İşleri ve Plân komisyonlarından 3 er 
üye seçilerek bir Geçici Komisyon kurulmasına 
dair önergesi (4/274, 1/394) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şimdi 
Köy İşleri Bakanlığından gelmiş bulunan bir 
önerge vardır, onu okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

2510 sayılı iskân Kanununa ek kanun tasa-
rısının ehemmiyetine binaen biran evvel ka
nunlaşması için havale edilmiş olduğu, İçişleri, 
Ticaret, Maliye, Köy işleri ve Plân komisyon
larından seçilecek 3 er üyeden kurulu geçici bir 
komisyonda görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

H. Turgut Toker 
Köy İşleri Bakanı 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. Gereği buna göre yapı
lacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir saatlik süre 
zarfında görüşülmesi gereken kanunların mü
zakeresine geçiyoruz.. 

8. — Manisa Milletvekili Muammer Erten ve 
6 arkadaşının Tarım Satış Kooperatifleri ve 
Bölge Birlikleri ile Türkiye Tütün Ekicileri Ge
nel Birliği kanunu tasarısının ivedilikle görüşül
mesine dair önergeleri. 

MUAMMER ERTEN (Manisa) — Tütün Ta
rım Satış Kooperatifleri kanun teklifi hakkında 
ivedilik teklifim vardı, onu nazarı dikkate al
manızı rica ederim. 

BAŞKAN — Şimdi bir kere Sayın Erten, za-
tıâlinizin beyan ettiği husus, bir saatlik süre 
zarfında görüşülecek kanunlar arasında değil. 
Meclis «Bir 3aatlik süre zarfında şu, şu, şu ka
nunlar görüşülsün» demiş, bu tasrih edilmiş. 

MUAMMER ERTEN (Manisa) — Efendim, 
ben 70 nci maddeye göre teklif ediyorum, ivedi
lik kararı alınsın, sıraya girsin. 

BAŞKAN — Efendim anladım... Meclis, me
sai saatlerini düzenlerken Başkanlığa yetki ver
miş ve bir saat zarfında görüşülecek kanunlar 
Başkanlık tarafından tasrih edilsin, gündeme o 
şekilde geçirilsin, demiş. Başkanlık buna göre, 
bir saatlik süre zarfında görüşülecek kanunları 
tesbit etmiş, o bir saatlik süre bittikten sonra 

diğer görüşülecek kanunlara geçilecek. O zaman 
sizin önergeniz üzerinde... 

MUAMMER ERTEN (Manisa) — Sayın 
Başkan, ivedilik kararı alınsın, sıraya girsin, 
bunu teklif ediyorum, 70 nci maddeye göre. 

BAŞKAN — Pardon, siz takdim değil, yal
nızca ivedilik istiyorsunuz. 

MUAMMER ERTEN (Manisa) — Teklif sa
hibiyim, takdimi teklif edemem, komisyon veya 
Hükümet istiyebilir. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Erten, yalnız şu 
var; siz bu komisyonun başkanı değilsiniz. 

MUAMMER ERTEN (Manisa) — Teklif sa
hibi olduğum için teklif ettim. 

BAŞKAN — Teklif sahibisiniz evet, teklif 
sahibi olarak... 

MUAMMER ERTEN (Manisa) — Önergem
de öncelik hususunu, ilgili komisyonu uyarmak 
için zikrettim. 

BAŞKAN — Evet sizin kanun teklifiniz hak
kında yalnızca ivedilik kararı alacağız, öncelik 
teklifinizi oya koymıyacağım. 

önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Geçici Komisyon tarafından 13 . 1 . 1968 ta
rihinde Genel Kurula sevk edilen Tütün Tarım 
Satış kooperatifleri ve bölge birlikleri ile Tür
kiye Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun tasa
rısının ivedilikle müzakeresine karar verilmesini 
arz ve rica ederim. 

Manisa Manisa 
Muammer Erten Mustafa Ok 

Denizli Aydın 
Hüdai Oral M. Kemal Yılmaz 

Uşak Samsun 
A. Rıza Akbıyıkoğlu Yılmaz Kılıç 

Bolu 
Kemal Demir 

BAŞKAN — Sayın Erten, öncelik teklifi 
yapamazsınız, o bakımdan önergenin öncelik 
kısmını çıkarıyorum, yalnız ivedilikle görüşül
me talebini Yüksek Heyetin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... İvedilikle görüşü
lecektir. 
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5. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
U zunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli Silâhlar 
ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 .1953 tarihli ve 
6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle 15 nci 
maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/146) (S. Sayısı : 23 e 1 nci ek) 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu yerini alsın. 
Sayın Adalet Bakanı?... 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya) — Kanunun görüşülmesinde Hükümet adı
na ben bulunacağım. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

Adalet Komisyonu adına beyanda bulunacak 
bir yetkili?... Yok. Komisyon bulunmadığı için 
teklifi geçiyoruz. 

Şimdi, bir saatlik sürenin dışında görüşül
mesi gereken kanunların müzakeresine geçiyo
ruz. 

2. — 3017 sayılı Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekâleti Teşkilât ve Memurin Kanununun 24 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrasında ve bu kanunun ek
leri olan 3820, 4929 ve 7138 sayılı, kanunlara 
bağlı kadro cetvellerinde değişildik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonları raporları (1/416) (S. Sa
yısı : 456) (1) 

BAŞKAN — Komisyon adına beyanda bulu
nacak yetkili? Var. Hükümet temsilcisi? 

SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞAR BAŞ-
MUAVİNİ AHMET ÜSTÜNOĞLU — Benim 
efendim. 

BAŞKAN — Yetki kâğıdınız var mı? 

SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞAR BAŞ-
MUAVİNt AHMET ÜSTÜNOĞLU — Var. 

BAŞKAN — öncelikle görüşülmesi teklifi 
vardır. Önceliği oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Plân Komisyonu raporunu okutuyorum. 
(Plân Komisyonu raporu okundu.) 

(1) 456 sıra sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyenler?.. 
Yok. Tümü üzerinde söz istiyen olmadığına gö
re maddelere geçilmesi hususunu oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İvedilik teklifi vardır. İvediliği oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

3017 sayılı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Teşkilât 
ve Memurin Kanununun 24 ncü maddesinin 2 nci 
fıkrasında ve bu kanunun ekleri olan 3820, 4929 
ve 7138 sayılı kanunlara bağlı kadro cetvelle

rinde değişiklik yapılmasına dair Kanun 

Madde 1. — 3017 sayılı Kanunun 24 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrasında yazılı kuruluşlar
dan Ayniyat Muhasipliği kaldırılmış ve bu ku
ruluşlara Karantina Şubesi ile Donatım Şubesi 
eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 3820 sayılı Kanun ile ekleri olan 
4929 ve 7138 sayılı kanunlarla alınan kadrolar
dan, (1) ve (2) sayılı cetvellerde gösterilenleri 
kaldırılmış ve yerlerine (3) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar konulmuştur. 

BAŞKAN — ikinci madde üzerinde söz isti
yen?... Yok. ikinci maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler. Kabul 
edilmiştir. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Geçici bir madde ilâve edi
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon tarafından teklif edi
len geçici maddeyi okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarıya aşağıda yazılı geçici maddenin ilâ

vesini arz ve teklif ederim. 
Plân Komisyonu Sözcüsü 

Sakarya 
Nuri Bayar 

Geçici madde — Bu kanuna bağlı 1 ve 2 sa
yılı cetvellerle kadroları kaldırılan maaşlı ve 
ücretli memurlara kazanılmış hakları saklı tu-

— 474 — 



M. Meclisi B : 29 19 . 1 . 1968 O : 1 

tulmak kaydiyle bu kanuna bağlı 3 sayılı cet
vel ile yeniden alınan kadrolara veya muhafaza 
olunan eski açık kadrolara atanıncaya kadar, 
kaldırılan kadroları üzerinden almakta olduk
ları aylıklarının ödenmesine devam olunur. Ye
niden atanmalar yapıldığı tarihte geçici görev, 
izin ve hastalık gibi kanuni sebeplerle görevi 
başında bulunmıyanlar için işe başlama kaydı 
aranmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Komisyon tarafından verilmiş olduğuna 
göre tekabbül arz etme!ktedir. Bu yönden geçici 
maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakanları yü
rütür. 

BAŞKAN — Dördüncü madde üzerinde söz 
istiyen? Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte oyu
nu izhar yönünden söz istiyen? Yok. Tümünü 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

Memleket için hayırlı olsun. 

3. — 31 Mayıs 1957 tarihli ve 6990 say ıh 
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 Eğitiın ve Plân komisyon
ları raporları (1/371) (S-. Sayısı : 430 ve 430 a 
1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; bir 
önerge var, onu okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde bulunan ve sıra sayısı 430 olan 

31 Mayıs 1967 tarihli ve 6990 sayılı Atatürk Üni-
vesitesi Kanununun geçici 1, 2 ve 3 ncü madde
lerinin yürürlük sürelerinin 20 yıla çıkarılması 

(1) 430 ve 430 a birinci ek S. Sayılı basma-
yazılar tutanağın sonundadır. 

ve geçici 4 ncü maddesinde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısının ehemmiyeti
ne binaen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Karma Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 
Aydın 

ismet Sezgin 

BAŞKAN — Gündemde bulunan diğer mad
delere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşül
me talebini muhtevi bu önergeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Büçe Komisyonu? Yerinde. 
Bu hususta düzenlenmiş bulunan raporu oku

tuyorum. 
(Plân Komisyonu raporu okundu). 
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyenler? 

Yok. Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

31 Mayıs 1957 tarihli ve 6990 sayılı Atatürk 
Üniversitesi Kanununun geçici birinci, ikinci, 
üçüncü maddelerinin yürürlük sürelerinin (20) 
yıla çıkarılması ve geçici dördüncü maddesinde 

değişiklik yapılması hakkında kanun 

Madde 1. — 31 Mayıs 1957 tarihli ve 6990 
sayılı «Atatürk Üniversitesi Kanunu» nun geçici 
1 nci, 2 nci, 3 ncü maddelerinde yazılı «on yıl
lık» ve «ilk on yıllık» şeklinde ifade edilen 
süreler, bu sürelere (10) yıl daha ilâve olunmak 
suretiyle, (20) yıla çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Buyurun Sayın Kemal Yılmaz. 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Aydın) — 
Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım, Büyük 
Atatürk'ün vasiyetine uyularak Doğuda, Erzu
rum'da kurulmuş bulunan Atatürk üniversi
tesinin, çeşitli güçlükleri yenmeye çalışarak 
yetişme içind« bulunduğu malumlarınızdır. 
Hatırlanacağı gibi bu üniversitenin kuruluş 
süresi olarak on yıl tesbit edilmiş, on yıl müd
detle üniversitenin, diğer muhtar üniversitele
rin aksine, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 
olarak çalışması öngörülmüş idi. Şimdi bu 
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madde ile hükmün 20 yıla çıkarılması isten
mektedir. Yani, daha on yıl Atatürk Üniver
sitesi Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak 
çalışmaya devam edecektir. Bunun gerekçesi, 
burada önce dinlemiş olduğunuz raporda da 
görüldüğü üzere, personel bulmakta çekilen 
zorluk olarak gösterilmiştir. Peki on yıldan 
beri bu statü ile personel bulmakta güçlük çe
kildiği raporda itiraf edildiğine göre, bu on 
yılı iki katına çıkarmak, 20 yıl yapmak sure
tiyle nasıl personel teminini kolaylaştıracaksı
nız? Aslında eski statünün on yıl daha deva
mını istemek demek, personel sıkıntısının de
vamını istemek demektir. Eğer, Atatürk üni
versitesinin şimdiye kadarki gelişmesinden 
memnun değilsek, ki memnun değiliz, gerçek
ten üzülerek itiraf etmek lâzım ki, büyük 
kentlerdeki yerleşmiş, yetişmiş üniversiteleri
mizin mensupları, Doğu illerimize giderek Ata
türk Üniversitesinde çalışmayı nedense ilginç 
bulmamaktadırlar. Hattâ hattâ şunu üzülerek 
Yüksek Kurulunuza beyan etmek isterim. Ata
türk üniversitesinde öğretim üyesi olarak ye
tişmek üzere ihtisas yapmaları için ileri Batı 
memleketlerine, Amerika'ya gönderilmiş bu
lunan birçok genç bilim adamı dahi, dönüşle
rinde Atatürk Üniversitesinin bulunduğu Er
zurum'dan kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 
Orada çalışan fedakâr bilim adamlarına olan 
saygımı ve takdir hislerimi mahfuz tutarak, 
bu şekildeki arkadaşların da bulunduğunu size 
duyurmak isterim. 

Bu statüyü on yıl daha devam ettireceksi
niz. Yani, on yıl daha yine Atatürk Üniver
sitesine profesör, doçent ve öğretim üyesi bul
makta zorluk çekeceğiz demektir. Gerçekte 
Atatürk Üniversitesinin süratle kalkınıp, geli
şip Doğunun ekonomik, sosyal ve kültürel 
kalkınmasına gönlünüzün istediği şekilde kat
kıda bulunmak istiyorsak, bugünkü statüsü
nün değiştirilmesini istemeliyiz, bunu karar-
laştırmalıyız. Atatürk üniversitesini muhtar 
hale getiririz, onu, büyük yerleşmiş üniversite
lerden birisinin koruyuculuğuna tevdi ederiz. 
O üniversitelere sorumluluk veririz. Eğer is
tanbul Üniversitesi veya Ankara Üniversitesi 
bu sorumluluğu gereği gibi yerine getiremi-
yorsa, kamu oyu karşısında üniversitelerimizi 
bir bakıma mahkûm ederiz. 

özel okullarda ücretli ders vermeyi ilginç 
bulan bilim adamlarımızın Atarürk Üniversi
tesine gitmekten çekinmelerini burada kınadı
ğımı bu vesile ile söylemek isterim. 

Kısaca fikrim şudur muhterem arkadaşla
rım, şimdiki statüyü on yıl daha devam et
tireceksiniz, yani on yıl daha Atatürk Üniver
sitesi ayrı bir statü ile Millî Eğitim Bakanlığı
na bağlı olarak çalışmaya devam edecek ve bu 
şekilde aslında personel sıkıntısını önlemiş ol
mayacaksınız, sıkıntıyı devam ettirmiş olacak
sınız. Bu bakımdan bendeniz, maddenin aley
hinde konuşmuş oluyorum. Arkadaşlarımın 
dikkatini çekerim. Bu madde meseleye bir çö
züm yolu getirmemektedir. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Saym Ali Rıza Uzuner, buyu
runuz. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başjkan, muhterem arkadaşlarım, Atatürk 
Üniversitesinin son durumunu, üyesi bulundu
ğum Bütçe ve Plân Karma Komisyonunda tet
kik etmek imkânını bulduğum için bu konu
daki görüşlerimi kısaca arz etmek isterim. 

Her şeyden evvel, yeni kurulmuş olan üniver
sitelerimize öğretim görevlisi sağlamak yönün
den büyük güçlüklerle karşı karşıyayız. Atatürk 
üniversitesinde de durum böyledir, Karadeniz 
Teknik üniversitesinde de durum böyledir. Üni-
rersitelerimizin yurt sathına yayılmasını arzu 
ediyoruz, fakat bu işi düzenliyecek bir kanun 
maalesef Yüksek Meclislere henüz sunulmamış 
bulunmaktadır. Bununla şunu kasdetmek isti
yorum : 

Bir üniversiteler kanununa ihtiyaç vardır. 
Temas ettiğimiz üniversite mensupları, yönetici
m i böyle bir kanunun süratle tahakkuk etme
lini kendi bünyeleri icabı arzu etmektedirler. 
^eni üniversitelere öğretim görevlisi sağlamak 
'-»akımından bunda zaruret vardır. Şimdi geti
rilmesi istenen palyatif tedbirler bu yaraya mer
hem olmamaktadır. Arkadaşlarım Türkiye'nin 
artları hepimizce malûm. Büyük şehirlerden kal

kıp mahrumiyet bölgelerinde bulunan müessese
lerde görev almak istememek gibi bir direniş 
oluyor. Ve bu direnişler maalesef tahakkuk edi
yor, gayesine varıyor. 

Şimdi birçok memleketlerde olduğu gibi - bir 
misal olarak arz ediyorum - eğretim görevlileri
ne mecburi hizmetler de yüklenir. Meselâ, do-
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çentlikten profesörlüğe geçebilmek için bir taş
ra üniversitesinde çalışmak mecburi kılınmış ol
saydı, böyle bir imkân olsaydı, üniversitelerimiz 
öğretim görevlisi sağlamak bakımından kolaylık 
çekerlerdi. 

Şimdi, bu kanımla Atatürk Üniversitesinin 
muhtariyet müddeti 20 yıl sonraya bırakılıyor. 
10 yıllık bir müddet daha ilâve edilmesi düşü
nülüyor. Tatbikatta, yine bütçedeki müzakere
lerden de öğreniyoruz ki, malî yönden, bilhassa 
ayrı bütçesi olmaması yönünden Atatürk üni
versitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ile bir
likte güçlükler çekmektedir. Çünkü, bâzı har
camaları Millî Eğitim Bakanlığının diğer teşek
külleriyle birlikte aynı maddede, özellikle Kara
deniz Teknik Üniversitesi ve Atatürk üniversi
tesinin harcamalarına ait yekûnlar bir madde 
içinde yer almaktadır. Bu, üniversitelerin iğle
rini süratle neticelendirmek bakımından güçlük
ler arz eden bir keyfiyettir. Bunun yanmda 
muhtar olmıyan müesseselerin bâzı tâyin hak 
lan ellerinde olmadığı için, özellikle Millî Eğ? 
tim Bakanlığı yürüttüğü için tatbikatta pek çol 
sıkmtılarla karşı karşıya kalmaktadır. 

İlgililerden istirham ediyorum, bu 10 yıllı! 
müddet çok fazladır. Bunu daha mâkul bir had 
de indirelim, Büyük Atatürk'ün adını taşıyar 
bu üniversitenin de diğer üniversitelerimiz gi
bi, biran evvel muhtariyete kavuşması mümkür 
olsun. Esasen, son zamanlardaki gelişmesi gös 
termiştir ki, bu üniversite muhtar olabilecek za 
manın eşiğindedir. Onun için 10 yıllık müddet 
pek fazladır, bunun indirilmesi yerinde olacak 
tır. Teşekkür ederim. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü Sayın Ba 
yar. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA 
YAR (Sakarya) — Sayın Başkan, değerli arka 
daşlarım; Sayın Yılmaz ve Sayın Uzuner, bu ka 
nun münasebetiyle vâki beyanlarında, zannede 
rim bîr zühule düşmektedirler. 

Bu kanun, Atatürk Üniversitesinin statüsünf 
yeni baştan tanzim eden veya mahtariyetini İC 
yıl geciktiren bir kanun tasarısı olmaktan ziya 
de, kuruluş kanununda mevcut bir geçici madde 
ile öğretim üyesi teminine yardımcı olan süre, 
10 yıl daha uzatılmaktadır. Yani, arkadaşlarımı
zın talebettiği husus yerine getirilmektedir 
Atatürk üniversitesinde doçentlik ve asistanlık 
süreleri, diğer üniversitelere nazaran, bu kanun 

ile uzatılmakta ve bu suretle de öğretim görev
lisi, öğretim üyesi bulmak için bir teşvik unsuru 
olmaktadır. Malâmuâlileri anakanununda Ata
türk Üniversitesinde asistanlık, doçentlik süresi 
diğer üniversitelere göre iki sene daha azdır. Bu, 
Atatürk Üniversitesine öğretim üyesi celbetmek 
için bir cazibe unsuru olarak düşünülmektedir. 
Bu süre 22 Haziran 1967 de bittiği için, bu tasa
rı yüksek tasvibinize iktiran ederse 10 yıl süre 
daha bu imkân, bu teşvik unsuru geçerli olmak
tadır. O itibarla Atatürk üniversitesinin, yeni 
^aştan statüsünün tanzimi gibi bir mesele ile 
ile karşı karşıya değiliz. Arkadaşlarımızın bizzat 
-şikâyet ettikleri eğretim üyesi temini için bir ko
laylık getirmektedir. 

istitraden hemen şunu da arz etmek faydalı-
lır zannederim: Atatürk üniversitesinin statü
lüm yeni baştan tanzim edecek bir Atatürk Üni
versitesi kanunu hazırlanmaktadır. 10 yıllık sü-
enin, bu kanunu geciktirme gibi bir fonksiyonu 
la olmıyacaktır. Belki o kanunda, yine bu öğ
retim üyesi temin edecek olan 10 yıllık süre der-
oiş edilecek ve Atatürk Üniversitemize değerli 
ğretim üyelerinin iltifat etmesi unsuru baki ka

lacaktır. Bu itibarla, arkadaşlarımın bu kanun 
ıakkındaki mütalâalarında bir noksanlık veya 
i r zühul olduğu kanaatindeyim. Fevkalâde fay-
lalı bir kanundur. Kabulünü istirham eder, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Onan, buyurunuz. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Muhte
rem Başkan, muhterem milletvekilleri; büyük 
Atatürk'ün adını taşıyan ilim ocağında okumak 
>ir şeref, büyük Atatürk'ün adını taşıyan ilim 
Dcağmda öğretim üyesi olmak da bir şeref. 
İma ne acı gerçektir ki, 10 yıldan beri bu bü
yük ilim ocağında Türk evlâtlarını eğitmek için 
nuhtacolduğumuz öğretim üyesini bulamadığı
mızı, gelmiş olan bu kanunla acı acı öğrendik. 

Değerli arkadaşlarım, her nedense Türkiye'
mizde bütün iş kollarında hizmet alan memle
ket çocukları daha medeni, daha modern, âmme 
hizmetleri tam mânasiyle görülmüş olan bü
yük şehirlerde yaşamayı tercih ediyorlar. Türk 
toplumunun her iş sahasında, eğitim sahasında, 
ordu ocağında, tarım alanında, sair meslek yö
nünde bütün memleket aydınlarının en ücra kö
şelere kadar giderek memleket severlik duy-
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gusuyle, âlicenap memleket severliği ile, fera-
gatla, fedakârlıkla uhdesine tahmil edilen gö
revlerini yapması lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Onan, birinci madde üze
rinde müzakere cereyan ediyor. 

SÜLEYYMAN ONAN (Devamla) — Şimdi 
birinci maddeye geliyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen. 
SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Nasıl ki, 

millî savunma hizmetlerinde Şark hizmeti mev
cut ise, millî eğitim mevzuunda da bunun ihda
sında zaruret var. 10 yıldan beri Atatürk Üni
versitesine öğretim üyesi temin edilemediği için 
bu süreyi, 10 yıl daha eklemek suretiyle, 20 yıla 
çıkarmak beni doğrusu şaşırttı. 

Muhterem komisyon sözcüsü, değerli Bayar 
arkadaşım buyurdular ki, «Biz Atatürk üniver
sitesinde asistanlık ve doçentlik müesseselerini 
de iki yıl kabul ettik, bir şans tanıdık.» Hal 
böyle olduğu halde, bakınız oraya rağbet yok
tur. Pekâlâ bundan sonra birinci maddenin em
rettiği şekli kabul edecek olursak, geri kalan 
10 yıl içerisinde daha ne gibi cazip avantajlar 
ikram edeceğiz de üniversiteye öğretim üye
leri bulma imkânına mâlik olacağız? O halde 
10 yıldan beri bu güzide, Erzurum gibi hem de ma
mur bir şehirde kurulan modenr üniversitede hiz
met almak istemiyen öğretim üyeleri, sanmam k,i 
bu tanıyacağımız 10 yılla da oraya gitsinler. 
Gitseler bile, gitmiş olanlardan tanıdıklarım 
var, ilk fırsatta garba, İstanbul'a, Ankara'ya, 
Ege Üniversitesine kaçmak imkânlarını, sefer
ber olmuş vaziyette, araştırıyorlar ve samimî 
söylüyorum, başaran da var, başarıyorlar da 
elhamdülillah. 

Muhterem arkadaşlarım, daha cazip şekle 
getirmek üzere, Yüksek Meclisi daha fazla tat
min etmesi bakımından, bu kanunun birinci 
maddesini komisyonun geri almasını teklif edi
yorum,. Eğer, yeni imkânlarla Yüksek Meclisin 
huzurunua gelirlerse müspet oy alabilirler. Ak
si halde, bendeniz kişisel görüşüm olarak bu
nun 20 yıla çıkarılmasına taraftar değilim; re
yimi kırmızı olarak kullanacağım ve benim 
görüşüm yolunda muhterem Meclis üyesi arka
daşlarımızın oy kullanacağını sanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, biz ilim bakımından, 
eğitim bakımından kısa devrede hamle yapma
ya mecbur bir milletiz. Onun için bütün eğitim 

üyelerinin köyde, kasabada, şehirde, Şark'ta, 
garp'ta, medeni yerlerde veya sosyal hizmet
leri götüremediğimiz geri kalmış yerlerde eşit 
haklarla çalışması zaruridir. Yiğidi öldürmeli 
ama hakkını teslim etmeli. Geri kalmış yerler
de mahrumiyet haklarını fazla tanıyalım, mad
dî manevî yönden onları tatmin edelim ve bek
lediğimiz hizmetleri bu üyelerden, bu eleman
lardan görmüş olalım. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Komisyon. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURÎ BA

YAR (Sakarya) — Efendim, müzakerelerin ce
reyanına faydalı olur düşüncesiyle, bir kere da
ha meseleyi kısaca tavziha ihtiyaç duydum. 

Şimdi, Onan arkadaşımızın konuşmasından 
lonra anladım ki, ben mâruzâtımı kâfi derecede 
ısıldık ile Yüce Meclise anlatamamıştım. Ta-
namen bu kanun, Sayın Onan'm arzu ettiği şeyi 
'amin etmektedir. Yani, Atatürk Üniversitesi 
Kanunu çıkarken bir muvakkat madde eklen
miş ve denmiş ki, Atatürk Üniversitesinde va
zife alacak öğretim üyeleri doçentlik ve asistan-
\\1\ sürülerini diğer üniversitelere nazaran iki 
vıl noksan yapacaklardır. Yani, iki yıl değil, 
onu da yanlış söyledi arkadaşım, iki yıl noksan 
vapacak. Diğer üniversitelerde doçentlik için 
5 sene mi bekliyeceksiniz, burada 3 sene bekli
yeceksiniz. Asistanlık, keza bu nisbet içerisinde 
kısalacak. Bu. bir cazibe, bir teşvik unsuru ol-
~auş ve Atatürk Üniversitesine öğretim üyesi 
bulmakta faydalı bir unsur olmuş. 

Şimdi, bu kanun diyor ki, bu teşvik unsuru 
1.0 sene daha devam etsin. Faydası görülmüş, 
öğretim üyesi bulmakta kolaylık yaratmış, bu 
10 sene daha devam etsin. 

Mesele bu kadar basit değerli arkadaşlarım. 
^u itibarla, bizzat Onan ve di^er arkadaşları
mızın arzu ettikleri, talebettikleri seve cevap 
vermektedir. Meseleyi bir kere daha imha mec
bur kaldığım için özür dilerim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın îsgnzar. 
HÎLMÎ IŞGÜEAR (Sinop) — Sayın Baş

kan, muhterem milletvekilleri; benden önce ko
nuşan arkadaşlarımın genellikle ifade ettikleri 
hususları aynen kabul etmekle beraber şimdi 
müzakeresi yapılan birinci maddenin lehinde 
olduğumu burada ifade etmek istiyorum. Bi
rinci madde ile 10 yıllık sürenin, yani öğretim 
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üyesi temin etmek maksad'yle zamanında ted
vin edilmiş olan birinci ma idede 10 yıllık süre
nin 10 yıl daha uzatılması surctMe bu üniver
sitelere öğretim görevlisi ve ('yelerinin bası 
avantajlarla gelmesini temin esastır. Bu bakım
da*?. bu maddeyi ben olumlu görmekteyim. An
ca":, 1 nci maddeyi, çcitli avantaj saklamak su
retiyle Atatürk Üniversitesine öğretim görev
lisi bulmak halamından yerinde görmekle bera
ber, bunun böyle parça parça ele alınmamalı, 
geni/} çapta bir Üniversiteler Kanunu çıkarmak 
suretiyle tatbikata konulmadı ve hangi üniver
sitede olursa olsun kürsülerde profesörlük, do
çentlik, asistanlık vazifesinin ifasında Atatürk 
universitcsJr.de, Trabzon Üniversitelinde oldu
ğu gibi, böyle çeşitli avantajlar sağlanmasına 
rağmen öğretim görevlisini bulmakta güçlük çe
kilen üniversitelere ç~kmo yollarını aramanın 
daha yerinde olacağı kanaatini taşımaktayım. 

Atatürk Üniversitesinin öğretim vy-ssini te
mi". ba'nuTndan mevcut avantajın o:ı yıl daha 
urp/ılmarnı dsrpiş ettiği iy'n ben bu maddenin 
lohlr.de olduğumu beyan eder, hürmetlerimi şu
r a m . 

BAÇKAIÎ — Sayın Özarda, buyurun efen
dim, 

IHÇAT Ö2ARDA (Aydın) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, hepimizin maksadı, 
muradı Atatürk Üniversitesinin yalaması, payi-
dar olması ve ilerlemeğidir. maksat bu olduk
ta-. sor.ra şahsi kanaatime göre bu kanun üze
rinde her hanyi bir müzakereye dahi geçme
den, derhal müspet oylarımda halletmek ge
rekirdi. Çünkü, kan:.n, bu üniversitenin yasa
ması, devan etmesi için öğretim üyesinin sağ-
lanııas!m temin eden bir hüküm getirmiştir. 
Binaenaleyh, bir Teşkilât Kanunu olmadığına, 
yen*, birtakım hükümler gctirmedğine, Atatürk 
Üniversitesine daha kolaylıkla öğretim üyesi 
bulmayı sağbyacak bir hükmü deva~_ı ettirir 
mahiyette bulunduğuna ve hepimizin maksat 
ve gayesi de bu Üniversitenin yasaması 
olduğuna göre, bunun üzerinde hin müzake
re etmeden müspet oyumuzla bunu belirtelim 
ve böylelikle bu müesseseye faydalı olduğumuzu 
gösterelim, sayın arkadaşlarım. 

Mâruzâtım bu kada":\ hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Birinci madde üzerinde Say:n 

Seçkin, buyuran. 

1LYAS SEÇKİN (Ankara) — Muhterem 
arkadaşlarım, maruzatım kısa olacak. 

Çeşitli hatip arkada;dar]n:ı.z bu konuda söz 
aldılar. Konu, son zamanlarda kurulmuş olan 
Atatürk Üniversitesinde - Karadeniz üniversi
tesi bahis konusu değil tabiî burada - ve diğer 
üniversitelerimizde eğretim i'yesi sıkıntısı çe
kilmesidir. Şimdi bu kanun, sayın sl*zcü de ifa
de buyurdular, olumlu sonuçlarını on sene daha 
devam ettirecek. Bu kanun olumlu sonuçlar ver
memiş ki. Üniversiteler hecasızdır. Onun için, 
ben rica ediyorum Sayın Millî Eğitim Baka
nından, bütün üniversiteleri kapsayan bir üni
versiteler Kanunu çıkarılırken Doğuda kurul
muş Karadeniz Üniversitesine., Atatürk üniver
sitesine, kısa zaman sonra kurulacağını bildi
ğimiz üniversitelere kaliteli öğretim üyesini 
bel miktarda ve devamlı olarak temin edecek hü
kümleri biran evvel getirsinler. 

Sayın sözcünün ifadelerine iştirak etmiyo
rum. Diyor ki «bu kanun bugün olumlu sonuç
lar vermiştir». Değil efendim, bu kanun bugü
ne kadar olumlu sonuçlar vermemiştir. Bu üni
versiteler bundan sonra kurula sak üni
versiteler de eğer böyle kurulacaksa, kaliteli 
ve devamlı öğretim üyesine kavuşturulamıya-
caktır. Mâruzâtım bu. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, Atatürk Üniver
sitesi için eğretim üyesi, asistan, profesör do
çent bulmakta Millî Eğitim Bakanlığı sıkıntı 
çekmemekte midir? öğretim iiyesi buhranı içe
risinde fevkalâde zayıf eğitim yapmak mecbu
riyetinde kalmamakta mıdırlar? Onun için 
on sen daha uzatacağız yani bu günkü durum 
devam edecektir. Temennimiz S?yın Millî Eği
tim Bakanının Üniversiteler Kanununu biran 
evvel getirmesi ve buna bir hal çaresi bulma
sıdır. Bu sebeple, Hükümet buna bir hal çaresi 
bulmuyor da Doğuda k.ırulan üniversiteler, fa
kültelere yardım yapmak için Hacettepe üniver
sitesi kendi bünyesi içinde bâzı talimatnameler
le tedbir almak zorunda kalıyor. 

Onun için benim istirhamım, Hükümetin bu 
konuya biran evvel hal çaresi bula'ilmek için 
on sene daha uzatacağız. On sene daha Atatürk 
Üniversitesi öğretim üyesi sıkıntısı çekecektir. 
Mesele bundan ibarettir. Saygılarımla arz ede
rim. 
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BAŞKAN — Birinci madde üzerinde müsa-
kcrenin yeterliğine dair önerge gelmiştir. öner
geyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Görüşmelerin yeterliğini teklif ederim. 
Bolu 

Ahmet Çakmak 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Birinci maddeyi tekrar okutuyorum. 

(Birinci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — 1 nci maddeyi okunan vo ya
zılan şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiy enler... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 31 Mayıs 1957 tarihli ve G990 
sayılı «Atatürk üniversitesi Kanunu» nun geçici 
4 ncü maddesi, aşağıda gösterildiği şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Geçici Madde 4. — (10) yıl iğinde, «Ata
türk üniversitesi» öğretim üyesi ve yardımcı
larından 4439 ve 493ö sayılı kanunlar hlikiim-
lorine göre dış ülkelere gönderileceklere veri
lecek yolluklar, gerçek yol masrafları ödenmek 
vo gündelikleri yort içi gündeliklerinin üc ka
tim aşmamak üzere, bu üniversite tüzel kişilik 
kazanmcaya kadar Millî Eğitim Bakanlığınca, 
tüzel kişilik kazandıktan sonra senatoca teshit 
edilir ve bu gibiler için 4433 saydı Kanunun 
I nci maddesinin (b) fıkrasında yaslı (Sn az 
iki yıl çalışmış olmak) kaydı aranmaz.» 

BAŞKAN — ikinci madde üzerinde söz 
istiyen? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok? Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte, aleyhte oyunu izhar 
yönünden söz istiyen? Sayın Kodamanoğlu sez 
istemişsiniz, lehte mi, aleyhte mi? 

NURİ KODAMANOÖLU (Yoagafc) — Vaz 
geçtim efendim. 

BAŞKAN — Tümünü Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Memleket için hayırlı olsun. 

•i. — İstiklâl Madalyası verilmiş bulunanlar
dan muhtaç durumda olanlara vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun 
taasrısı ve teklifleri ve Millî Savunma, Maliye 
ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/372, 2/197, 2/241, 
2/2S9, 2/336, 2/418, 2/423, 2/449, 2/546, 2/547) 
(S. Sayısı : 439 ve 439 a 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir 
önerge gelmiştir, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş
ler bölümünün 2ö nci sırasında bulunan istik
lal Madalyası verilmiş bulunanlardan muhtaç 
durumda olanlara vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanması (hakkında kanun tasarısının 
gündemde bulunan diğer bütün işlere takdimen 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Burdur 

Faik Kırbaşlı 

BAŞKAN — önergeyi okuttum, önergede 
öngörülen husus bugünkü gündemin 26 nci sıra 
sayısında yazılı, İstiklal Madalyası sahibi kah
ramanlara verilecek vatani hizmet tertibinden 
maaş konusu haklnndaki kanun tasarısının 
gündemdeki diğer bütün maddelere takdimen 
görüşülmeğidir. 

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

öncelikle görüşülmesi teklifi vardır. 

Kanun tasarısının öncelikle görüşülmesi tek
lifini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi bu hususta düzenlenmiş raporu oku 
tııyorum. 

(1) 439 ve 439 a 1 nci ek S. Sayılı basmayazı-
lar tutanağın sonuna eklidir, 
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Komisyon yerini alsın. Hükümetin yetkili 
üyesi yerini alsın. Bu kanun tasarısının müza
keresinde bir Hükümet üyesinin bulunması ge
rekir. 

Memiş Bey yetki kâğıdınız var mı? Varsa 
söylesenize, Hükümet adına beyanda buluna
caksınız. 

Sayın Maliye Bakanı adına yazılı belge ile 
Memiş Bey yetkili kılınmıştır, yazılı belge bu
rada hazırdır. 

Milî Savunma Bakanı teşrif etmiştir. 
Geçici Komisyon raporunu okutuyorum. 
(Geçici Komisyon raporu okundu.) 
(Geçici Komisyonun benimseme raporu 

okundu.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
kanun tasarısı üserinde hazırlanmış bulunan ra
poru okutmuş bulunrnalrtayım. 

Raporun tümü üzerinde şimdiye kadar söz 
almış bulunan arkadaşlarımın önce isimlerini 
okuyacağım: 

Güven Partisi Grupu adına Sayın İrfan Sol 
mazer. 

Sayın (Sadi Binay, 
Sayın Ferda Güley, 
Sayın Talat Köseoğlu, 
Sayın Reşat özarda, 
Sayın Kemal Palaoğlu, 
Sayın Hasan Talisin Uzun, 
Sayın Süleyman Onan, 
Sayın ilyas Kılıç, 
Sayın Mehmet Ali Aytaş, 
Sayın Niyazi özgüç, 
Sayın İsmail Çataloğlu, 
Sayın Hilmi İşgüzar, 
C. H. Grupu adına Savm Ahmet Şener, 
Millet Partisi Grupu adına Sayın Faruk 

önder. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — önergeyi 

ben imza ettim, fakat grupumıız adına Hatay 
Milletvekili Hüsnü Özkan Pasa konuşacaktır. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Sayın Baş 
kan, ben Kanunlar Kalemine giderek 6 ncı sı
raya kaydolmuş, ayrıca bir de önerge ver
miştim. 

BAŞKAN — Daha ben sözümü bitirmedim, 
bitirince Zatı âlinizin önergesini okuyacnğım. 

İşçi Partisi Grupu adına Kemal Nebioğlu, 
Adalet Partisi Grupu adına Cevat Odyakmaz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu şekliyle 
şu ana kadar, konuşmak istiyen arkadaşları
mı tesbit etmiş bulunmaktayım. 

Bu arada Sayın Nazmi özoğul, görüşülme
sine başlanan (439 a 1 ek sayılı) bu kanun 
tasarısının tümü üzerinde yapılacak konuşma
ların lehte, aleyhte ve üzerinde olarak sıralan
masını talebetmektedir. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Bu kanunun 
aleyhinde söz istiyen olur mu? 

BAŞKAN — Nereden biliyorsunuz, telepati 
ile mi biliyorsunuz Sayın özarda? Müsaade 
buyurun usul kaidesini tatbik ediyoruz burada. 

İçtüzüğün 85 nci maddesi gereğince Heyet 
isterse konuşmaları lehte, aleyhte, üzerinde 
sıralıyabilir. 

Bu teklifi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi o halde konuşmalar; lehte, aleyhte 
ve üzerinde, diye sıralanacaktır. 

Bu arada, Sayın Reşat özarda'nın vermiş 
olduğu bir önerge ile konuşmalann onar daki
ka ile sınırlandırılması istenmektedir, öner
geyi okutuyorum. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Ben evvelce 
bir önerge vermiştim. 

BAŞKAN — Söz sırasına kaydolmak için 
mi efendim? 

Buraya isminiz dâhil edilmemiştir, madde
ler üzerine kaydedilmiş, yanlışlık varsa düzelte
lim. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Daktilo ile 
yazdım, muhalefet şerhim olduğu için izah sa
dedinde aleyhte söz istiyorum. 

BAŞKAN — Muhalefet şerhiniz olduğu için 
zaten konuşabilirsiniz, hakkınız baki. 

Reşat özarda arkadaşımızın önergesini oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

439 sıra sayılı ve İstiklâl Madalyası veril
miş olanlara «hidematı vataniye» tertibinden 
aylık bağlanmasına dair olan kanun ta.sarısı 
ve tekliflerinin müzakeresinde kanunun tümü 
üzerindeki görüşmelerle maddeler üzerindeki 
görüşlerin onar dakika ile sınırlandırılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Aydın 
Reşat özarda 
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FERDA GÜLEY (Ordu) — Sayın Başkan, 
20 dakika ile ilgili bir toklif hasırlıyorum. 

BAŞKAN — Onar dakika kabul edilmece, 
ki on ayların budur, o saman sizinkini mua
meleye koyarım. 

Şimdi, onar dakika ile kayıt"ayıcı önerge en 
aykırısıdır, gayet • fcu. reddedilirse o zaman si
zin önergenizi oya koyarım. Siz 20 dakika ol
masın1. is tiyorsunuz. 

FERDA GÜLEY (Ordu) —Mesele 10 dakika 
ilo halledilemez. 

BAŞKAN — Konulmaların onar dakika ile 
kayıtlanması hususunda Sayın olarda bir 
önerge vermiştir. Onun yanıbaşmda Sayın Fer
da Güle-/" do 23 şer dakika ile kayıtlanmasını 
talebe imiş tir. 

HİLMİ İŞGÜHAR (Srnop) — Onar dakika 
ilo kayıt'anmasının aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. Ya'mz 
şu noktayı tespit edeyim Balkan olarak; şimdi 
konuıma"1 ar lehte, a1eyh,'c ve ürerinde tesbit 
odiMiğlne göre, Heyeti Umumiyenin karariyie, 
şu konuşmacılar arasında aleyhte söz istiyen-
ler lütfen işaret etsinler : 

Sayın Odyakmnz, 
Sayır. Nazmi özoğııl. 
üzerinde konuşmak istiyenler : 
Sayın Bozdoğan (Grup adına üzerinde), 
Saym Ataman, 
Sayın Hebioğlu, 
Sayın Reşat özarda, 
Buyurunuz Sayın işgüzar. 

HİLMİ İŞGÜZAR (S'nop) — Sayın Başkan, 
sayın nülletvekireri; önemli bir kanun tasa
m ı üzerinde hatipler fikirlerini belirtecekler
dir. Bugüne kadar ihmale uğramış olan va
tandaşlarımızın dertleri burada dile getirile-
c ok tir. Bu kanunun biran ön 30 çıkarılmasını 
hepiniz kadar ben do istemekteyim. Ancak ka
nunun öneenine binaen ve bilhassa konusunu 
tenkil eden arkadaşlarımızın dertlerini gereği 
kadar dile getirebilmek vo gerçek yönde 
karara varabilmek için bu konulmaların on da
kika ile tahdidedilmcsln'n aleyhine oy vermeni
zi bilhassa istirham ediyorum. 

Esasında iki üzerinde, iki aleyhinde ve iki 
de leh'nde olmak üzere konuşmalar, verilen 
önerge ile tahdldedilmiş olduğuna göre, ikin
ci bir tahdit yömmin karara bağlanması fay-

da"1! değil, mahzurlu olur. Bu bakımdan ka
nunların daha iyi tartışıiabiîmcsi için elbette 
ki zaman lâzımdır. Birinci, ik'nc'ı ve üçüncü 
maddelerde bâzı aksaklıklar vardır. Banları 
dile getirecek olan hatiplerin, hiç değilse, on-
boş, yirmi dakikalık bir samanda konuşmasını 
yapabilmesi lâzımdır. Benim fikrim bu bakım
dandır. O yönden takrire iltifat edilmemesini 
istirham eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — önergenin lehinde Sayın Uzar
da, buyurunuz. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Başkan, 
saym milletvekilleri; kanun ne kadar önemli 
iso bu Millet Meclisinin her üyesi önemini o 
derece müdriktir. Meselenin derinliğine, bü
tün acıdıklarına bu Meclisin her üyesi yürekten 
inanmakta, bunları bi^mok^cdir. Bu bakımdan 
kanunun müzakeresinde işin fasla edebiyatına 
kaçmamak şartiylc ancak kanunun teknik ya
pısı üzerinde fikirlerimizi teksif edersek onar 
dakikalık g'jrüşme kâfidir. 

Düşündüğüm diğer bir nokta daha vardır; 
müddetle tahdldetmezseniz za^en böyle kanun
larda gruplardan maada milletvekillerine ko
nuşmak imkânı maa7esef, kakıyor. Hiç ol
mazsa bunu tahdide îmek suretiyle, mademki 
önem'';! bir kanundur, 5 - G tane siyasi parti 
sözcülerinin konuşmasına inhisar ettirmiyelim, 
daha k m konuşmalarla daha fazla milletve
killerinin konuşarak kendi fikirlerini beyan 
etmelerine imkân verelim. 

Mâruzâtım budur, hürmotlerimle. 
BAŞKAN — Konuşmacıların konuşmaları

nın onar dakika ile kayıtlanması hakkındaki 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul ctmiyenVr... Kabul edilmiştir. 

Bu vaziyet karsısında Saym Gil'ey, sizin 20 
dakikalık önergenizi oya koymıyacağım, çün
kü aykırı olan diğer önerge kabul edilmiştir. 

Şimdi Güven Partisi Grupıı adına Sayın İr
fan Solmazer. 

Lehte, buyurunuz efendim. Saat 17. 
G. P. GRUPU ADIITA İRFAIT SOLLTAZEE 

(Tokat) — Muhterem milletvekilleri; on daki
kada çok şeyi süyîerjck, cl%ctto, rrû-nkib. Oıınn 
için edebiyatına ka^nıarsa ikanı da f.' iyin Reşat 
özarda taraıinda'i yarrbir, l:j <->, beş Hr zey 
a"0, r midiye kadar, bn. "Tİ!lî I;abra~.:a"ila-a ı:-:a-
nadeeo riir yandık, sadece piyeslerde crdarın 
kahramanlıklarını dile getirdik. Burada, da bu 
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ihmalkârlığımızı dile getirmek için on dakika ye
ter. Gizlerime başlyoram. 

Muhterem arka -lallarım; çok geç kaimi} bir 
minnet ve şükran borcumuzu ödeme anındayız. 
Bütün buna rağmen, bu kanun teklifi muhtelif 
arkadaşla; taraflıdan Yüce Meclislere iki sene 
evvelden beri getirilmiş ve bu anda huzurumuz-
da müzakereye hazır durumdadır. 

Gönlüm öyle arsa ediyor ki, böyle bir minnet 
borcunu eda etmek vo dört ban ınamurolarak 
cdâ etmeli bize nasip olsun. Kanun tümü itiba
riyle bu minnet borcunu ifada bize yüzakhğı ve
recek nitelikle değildir. Onun için, maddelerin 
görüşülmesine geçildiğinde, maddeler üzerinde 
hazırladığım 4 tane değiştirge önergesini Sayın 
Başkanlığa sunacağım. 

Muhterem arkadaşlarını; bu kanunu bu şekli 
i b dahi getiren Hükümete şükranlarımızı sun
mak, Güzeli Partisi olarak bir vazifedir. Fakat, 
bugüne kadar ihmal edilmiş bu millî kahraman
lara dört ban mamur bir kanımla hizmet etme 
fırçacı da bugün iktidar partisinin çoğunluğu 
elindedir. O balamdan, iktidar partisi çoğun
luğu vo diğer partiler, esir olırak üzero olan 
Türklüğün namusunu, dinini, canı pahasına, 
kolu paha ima, gözü pahasına, ayağı pahacına 
kurtaran ve bunun primini bu şekilde ödemi;. 
olan kinlere biz, hâla ve hâlâ onların yüzlerini 
kızartacak, onlara hüz'dn verecek olan, bir muh
taçlık belgeci tanzim et, getir, diyen bir teklifi 
bu kanuna koyamay z. 

işte onun i'in, bunun üçerinde vereceğim de
ğiştirge önergesine de tarafınızdan iltifat buyıı-
ralmacm1. sıran gelince, caygiyle arz edeceğim. 

Muhterem, arkadaşlarım, eğer milletler kendi 
kahran: anlarına, kendilerine hayat veren, ken
dilerine hürriyet veren kinlerine bu kadar il
gisiz kalırlarda, o milletlerin, onların nesli, on
ların çocuklarlylo toranları bir gün gelir, hür 
yabama1: imkânmdan, namus ile yalamak imkâ-
ınndan mahram olur. Size misaller de verebi
lirim : 

Birimi. Dünya Harbinden sonra mağlûp Al
manya'da Demirbaş Uranına cahibolan bir 
muharip gazi, Almanya gibi dakikası dakika çı
na rliycn bütün vasıtalarda rötar hakkı tanı
nacak kadar saygı değer bir mertebede tutul
muştur. Bunun yanmda, muzaffer bir Fransa'
da malûl gaziye, eski muharibe değer verilme
miştir. Bu Almanya 20 seno sonra, malûl gazi

sine itibar etmiyen bir milleti 15 günde dizo 
getirdi. Çünkü, bir ınâlCıl gazi cavaşırkon ne için 
savaştığını bilmeli. Bir malûl gazi savaşırken 
no için savaştığını biliyor. Fakat, onun nesil
leri onların ne irin savaştığını takdirden âciz
dir. Bu bakımdan biz suçluyuz. Bu suçumuzu 
affettirme durumundayız. 

NERİMAN AÖA03LU (Manisa) — Giz de 
suçlusunuz. 

G. P. GRUPU ADINA İRFAN SOLMAZER 
(Devamla) — Dayın Hanımefendi, yanın'zdaki 
muhterem bayana sorunuz, benim suçumun öl
çüsünü size anlatsın, kulağınıza söylesin. 

BASKAîf — lîcr müdahaleye cevap verme
yin Sayın Solmazcr. Buyurunuz kanunun lehin
de görüşlerinizi izah ediniz. 

G. P. CRUPU ADINA İRFAN SOLMAZEIİ 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım; böyle 
bir kanun müzakere edilirken Türk Ordusu alı
na yapılan bir devrin harekâtını bu şekilde 
tezyifle karşılamanızı üzüntü ile belirtmek iste
rim. 

BAÇSAN — Sayın fjolmazor, ne alâkası var 
devrimle, tezyifle? Rica ederim dz görüşme
nize bakınız. Lütfen konuşman za devam buyu
ran. 

G. P. CRUPU ADINA İRFAN GOLMASER 
(Devamla) — Ben İninim istismarım ömrüm bo
yunca yapamadım ve yapmam da. (A. P. sırala
rından <-ne alâkası var?:> sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale yapmayınız, 
rica ederim. 

C. P. CRUPU ADINA İRFAN GOLMAZBR 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, zaten biz 
bu şek'ldeki küçük, ufak dedikodularla mazileri 
unutacak kadar hislerimizin kurbaıryız. 

Muhterem arkadaşlarım, bize hayat veren, 
bize vatan bağırlıyan bu kahramanların hazırla
nan bir haktan istifade etmeleri ioin hazırlanan 
kanun tasarısına illâ ki el acar durumda olması 
kyadm1. ne yüzle koyabiliriz? Kcyımayız. ihti
yaç içinde olmak, zaten sübjektif bir şeydir. 
Bir muharip gazi albayın, Ankara'da oturan bir 
al':ayın muhtaç olma ve ihtiyaç içinde olması ile 
bir köyde ottıran muharip gazı bir erin veya 
muharip gazi bir subayın ihtiyaç içinde ohra 
ölçüleri tamamen ayrıdır. Bu bakımdan hem 
bize ağır gelecek ve hem do onları çok rencide 
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edecek, onları kıracak olan bu hükümle bu ka
nunun çıkmamasını ayrıca istirham etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; kanunda bir de bu 
madalya sahiplerine farklı muamele yapıldığı 
görülmektedir. Millete hizmetin siperde olduğu' 
kadar, cephede ve geride olmasında, eğer bu 
madalyaya sahipse aynı değerde ve aynı değer 
ölçüsünde olması lâzımdır. Çünkü ona hizmet 
o safhada verilmiştir, diğerine hizmet bu saf
hada verilmiştir. Vatan için yapılan hizmet 
yerlerinin önemi, daha önemlisi ve önemsizi diye 
bir durumu, en tehlikeli anlarda, savaş anmda, 
bir namus kurtarma anında değişik faktörlerle 
mütalâa etmemize imkân yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Solmazer bir dalrikanız 
var. Konuşmanızı itmam ediniz. 

G. P. GRUPU ADINA İRFAN SOLMAZER 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, bütün 
dünyada muharip gazilere birçok haklar tanın
mıştır. Birinci Dünya Harbinde muharip gazi
sini unutan Fransa bugün muharip gazisine bir
çok haklar tanımıştır. Birçok nakil vasıtaların
da, devlete ait, şirketlere ait, belediyelere ait 
nakil vasıtalarının ön saflarında bunlara yer 
ayrılmıştır. Buraya kimse oturamaz. Sinamada 
muharip gaziler sıraya girmezler. Nakil vasıta
larında da kuyruğa girmezler. Bunlar öncelik 
hakkına sahiptirler ve ayrı bir fonda bütün ha
yat garantileri el altındadır. 1961 senesinde 
Batı Almanya'da muharip gazilere devlet 4 mil
yar Doyçe Mark değerinde bir sosyal prim öde
miştir, ayrıca hayatlarını yükseltmek için öde
miştir. 

BAŞKAN — Vaktiniz bitti, cümlenizi bağla
yın Sayın Solmazer. 

G. P. GRUPU ADINA İRFAN SOLMAZER 
(Devamla) — Bağlıyorum. 

Siz de malûl gazilerimize; yaptıkları hizmet, 
bize sağladıkları haklar ve bugünkü durumu
muzda, nesillerimize, milletimize örnek bir 
çalışmanın içerisinde ve dört başı mamur bir 
kanunla hizmet etme fırsatını kaçırmıyalım. 
Cenabı Hak bizi bu şuura, bu mantığa eriştirsin. 
Hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Lehte Adalet Partisi Grupu adı
na Sayın Talât Köseoğlu. 

Buyurunuz. 
A. P. GRUPU ADINA TALÂT KÖSEOĞLU 

(Hatay) — Sayın Başkan, çok muhterem arka
daşlarım ; istiklâl Savaşma katılan ve bu müca 

delede büyük fedakârlıkları, başarıları tesbit edi
len, bu. seî:eple kendilerine İstiklâl Madalyası ve
rilen yüzbin kişiden hayatta kalan ve fakrii-
zaruret içerisinde bulunan onûçbin, ondörtfciu 
gazimizin maddi durumları ile ilgili bu kanun 
tasarısını ve tekliflerini Yüce Meclisimize geti
ren Hükümetimize ve Parlâmento üyelerine te
şekkür e ilerim. 

66 sayılı istiklâl Madalyası Kanununun ge
rekçesinde de belirtildiği gibi; «Memleketin du
çar olduğu mevkii müşkülden halâs ve emri mü
dafaasını deruhde eden, cephelerde ve cephe ge
rilerinde ibrazı hizmeti fedakârı eyliyen zevata 
hizmeti cansiperaneleri hâtırai meşkûresi olmak 
üzere istiklâl Madalyası namı ile bir madalya 
tesisi emsaline mucibi teşvik ve tergibolacağı 
misillû mühim bir yadigârı tarihîye» ye salıibo-
lan gazilerinizden bâzıları, yaşlılıkları, maluli
yetleri sebebiyle bugün bir iş yapamadıkları için 
büyük madde sıkıntılara mâruz kalmışlardır. 
Kendilerine bakacak varlıklı hiçbir kimsesi ol-
raıyan, yanlılıkta elinden tutacak, mal ve mülke 
de sahip tmlunamıyan bu binlerce gazimizin sı
kıntılı ve ıstırap verici yaşantıları halkımızı son 
derece üzmektedir. Gazetelerimizin tesbit et
tiği münferit hâdiselere dahi hislenen, göğsün
de İstiklâl Madalyası bulunan bir tek kahrama
nın dahi ona buna avuç açmasına tahammül ede-
miyen milletimizi, halkımızı bu tasarı kanunlaş
tığı takdirde, tatmin edecektir. 

Gerekçeden anlaşılacağı veçhile, bu kanunun 
malî külfeti 30 milyon lira civarındadır. Türk 
Milleti mânevi hazinelerinin en kutsalına bu 30 
milyon lirayı, seve seve verecektir. 

Geçici Komisyonumuzun, millî mücahitler 
aracındaki ayırımını benimsemiyoruz. Bu ayırım
da cidelî bir sebep bulmamıza imkân yoktur, is
tiklâl Savaşında kimin ne miktar fedakârlıkta 
bulunduğunu tesbit etmek mümkün değildir. 
Böyle bir tesbite lüzum da yoktur, faydasızdır. 
Bizim için neticeyi sağhyan kuvvet bir küldür 
ve kutsaldır. Bu balamdan verilecek aylıkların 
hem istiklâl Madalyasına sahiboîanlar için, hem 
de muhtaç gaziler için aynı olması lâzımdır. 

Bu kanun tasarısı netice itibariyle millî bir 
ihtiyaca cevap verdiği için Adalet Partisi Grupu 
müspet oy kullanacaktır. Hepinizi A. P. Grupu 
namma hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Aleyhte Saym ITazmi özoğul, 
buyurun. 
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Sayın Özoğul, aleyhinde söz aldığınıza göre 
kanunun tümüne aleyhte oy vereceğiniz mânası
nı taşır. O şekilde konuşmanız lâzım. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edime) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım, Geçici Komisyon üyesi ola
rak raporun altında imzam vardır. Muhalefet 
ettiğimi de belirtmiş bulunuyorum. Her mad
dede muhterem komisyonun üç üyesi lehte rey 
vermiş, üç üyesi de aleyhte oy kullanmıştır. Biz 
kanunun bu şekilde çıkmasının aleyhindeyis ve 
konuşmamızı da o noktadan aleyhte olarak almış 
bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun. 
NAZMİ ÖZOĞUL (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlarım; istiklâl Madalyası Kanunu olarak 
bir kanım vardır, fakat burada bu husus iki 
madde halinde ifade edilmiştir, istiklâl Madalya
sı Kanununun tarihi - muhterem millet veîdli ar
kadaşlarımız kanunu okudularsa, burada 6G sa
yılı ve 4 Nisan 1337 tarihli kanun olarak zikre
dilmiştir - maalesef hatalı olarak geçmiştir. 
4 Nisan 1337 de değildir, çünkü 4 Nisan 1337, 
İnönü Muharebelerinin yapıldığının ertesi günü, 
yani eğer 1 nci madde aynı şekilde kabul edildi
ği takdirde, 4 Nisan 1337, yani 63 sayılı Kanun
la 1 nci maddeye tabi olanlar 5Ö0 lira alacak -
tır, İnönü muharebelerine iştirak edenler, o kah
ramanlar 500 lira alacaklar, Sakarya Büyük 
Meydan Muharebesinde muharebe yapan ve 
kahramanlık yaratmış olanlara ve aralarında tef
rik yapmanın imkânı olmıyan zatlara, ikinci 
maddeye göre, sonradan çıkan 869 sayılı Kanun
la 250 lira bağlanacaktır. Eğer kanun madde:! 
teknik olarak tetkik edildiği takdirde, bu durum 
ortaya çıkacaktır. Binaenaleyh, biz muhalefeti
mizi bu noktadan yapmaktayız. 

Elimde bulunan kanundan, yani Türkiye Bü
yük Millet Meclisinden çıkan G6 sayılı Kanunun 
11 nci maddesini okumak isterim: «İşbu kanun 
ahkâmını icraya Büyük Millet Meclisi memur
dur.» Yani bu kanunu, istiklâl Madalyalı Kanu
nunu icraya Büyük Millet Meclisi memurdur, 
Hükümet değil. Binaenaleyh böyle önemli bir 
mevzuda biz kanunun 1 nci maddesine 4 Nisan 
1337 tarihini korsak, yani kanunun çıktığı tari
hi dahi yanlış olarak korsak bu, bizim kanuna 
sahip çıkamamamız demektir. Binaenaleyh biz, 
komisyonda muhalefetimizi de belirttik. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, yine muhalefeti
mizin sebeplerinden birisi de şudur : 

BAŞKAN — Sayın Nasmi özoğul, zatıâlini-
zin bu beyanı, acaba 1 nci madde müzakere edi
lirken yapılsaydı daha yerine oturmaz mıydı; da
ha iyi olmaz mıydı? 

NAZMİ ÖZOĞUL (Devamla) — Ben burada 
kısaca değinmek istiyorum. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; kimlere vere
ceğiz? 

Harp Tarihinden tarihî bir vesikayı getir
dim. Bu vatan için çalışanların hangi zihniyet
te olduklarını belirten bu vesikayı, 10 dakika
lık kısa zaman zarfında okumak isterim. 

Büyük Meydan Muharebesi oluyor, o sırada 
Trikopis, meydan muharebesinde esir oluyor. 
Teslim alan tabur kumandanı, 23 ncü Fırka 
Kumandanına bir yazı yazıyor ve 23 ncü Fırka 
Kumandanı da bu yazının cevabını veriyor. Bu 
yazının cevaba tahlil edilirse, İstiklâl Savaşını 
yapan o zihniyetin kıymeti ve bu kıymete de ne 
şekilde bir muamele yapılacağı, nasıl bir kanu
ni yoldan gideceğimiz meydana çıkmış bulunur. 

Ne diyor «Son taarruzda, 2 Eylül 1339 Uşak 
Muharebelerinde emir ve kumanda deruhde et
tiğim 69 ncu Alay 1 nci Taburum; General Tri
kopis ve Diyanis'le 117 zabit, birçok efrat esir 
aldığım zaman ganaimi hayvanat meyanında 
hâtırai harb olmak üzere bir binek hayvanı 
almıştım, bu zafer muharebesinde su nâçiz hiz-
metimin bir taltifi maddesi suretiyle, bu hâ
tırai harb olmak üzere bu binek hayvanının 
fırka takdiri fiyat komisyonunca fcakdiri icra 
edilerek, eski zatî hayvanım ile aralarındaki 
farkın tediyesi suretiyle temlikine müsaade 
buyurulmasmı hakşinas kumandanımdan is
tirham eylerim efendim. Ağır makinalı tüfek 
zâtibi Yüzbaşı Nurettin Ok. (Gülüşmeler) 
«Yüzbaşı Nihat Ok» özür dilerim. 

23 ncü Top. Alay Kumandanlığına Farka 
Kumandanı şunu ifade ediyor : «Mumailleyh, 
yüzlerce hayvanın alınmasında âmil olmuştur. 
Bir hâtırai harb olarak, istisnaen bu hayvanın 
temlikini muvafık buluyorum. Binaenaleyh is
tidası veçhile kendi malı, zatî hayvanı ile bu 
hayvonır. takdiri tammiyle fırkaya bildirilme
sini rica ederim. 

23 ncü Fırka Kumandanı Miralay Ömer Ha
lis.» 

Şimdi muhterem milletvekilleri, bunlan şu 
balamdan ifade ettim; basit gibi görünüyor 
ama, bir muharebe meydanında Trikopis esir 
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kınıyor, birçok malzeme ele geçiriliyor, onu 
esir a'.an kumandan kendi bindiği esas za':i 
atının parasını evvele3 vermiş, alimin, muhare
be meydaa ndan bir at beğeniyor, bunun üse-
riııe binip gidebilir, muharebeye devam edebi
lir, fakat b.ı sat, tümen kumandanına yasıyor, 
«Benim zatî hayvanımla bu hayvan arasındaki 
farkı tcsblt edin, müsaade buyurun bunu ben 
ödeyeyim», diyor. 

Şimdi, istiklâl Muharebesi sırasında bu ruh
la çalışan ve bugün yaşları 70 - 93 yaş arasında 
olan, burada 14 bin rakam: olarak göstcrllırjlş-
tii', bon 14 bin rakamını kabul etmiyorum, çün
kü hükömoi bu tasarıyı hasırladığı saman, 
Cayın Mi ı î Savunma Bakanı ve Genelkurmay 
Başkanlığına emir verilmiş ve askerlik şubeleri 
vasıta-jlyle köy köy gezilmek suretiyle rakam
lar tosljii edilmiş ve bugün bu rakamlar Kara 
Kuvvetleri Herkes Dairesi şubesinde bulun
makladır, bunu ayrıca ok amale istemiyorum, 
önümüzdeki kanunda muhalefet şehrinde var, 
yaşlan 70 - 90 yaş arasındadır ve yekûnu G 503 
cllir. 

Şimdi bu sair ar senelerce bir kenara itilmiş, 
fakat L'çjiri; «ben ıstırap çekiyorum, bana 
yardım yapın» dememiştir. 

Şimdi bir rakam daha vermek isterim; bu
gün emekli olan b'.r albay ile bugün istiklâl 
Savaş nda orgenerallik yapmış, Atatürk'e en 
yalan fikir arkadaşlığı yapmış bir orgeneral, 
emekli maaşı olarak bugünkü emekli albaydan 
747 lira noksan almaktadır. 

Şimdi, biz bu kanunda diyoruz ki, muhtaç-
l:k ilmühaberini gitsin muhtardan alsın. Muh
tardan bir muhtaçlık ilmühaberinin nr.sıl ak-
na?ağmı sa çok kıymetli, eski politikacı olan 
milletvekili arkadaşlarımız hepsi bTirüer. Bir 
ornekll sayın korgeneral, İstiklâl Savaşma işti
rak cdsn, göğsünde İstiklâl Madalyasını ifti
harla taşıyan bu madalya sahibi gidecek muh
tara, «Bana mulıtaşık i mühaberi verin,» di
yecek. Bu, asla jbtil^âl Madalyasının şerefiyle 
bağdaşmam. Ben İstiklâl Madalyası Kanununun 
11 nci maddesini onun için, okudum, bu madal
yanın şerefini b'z korumak mecburiyetindeyiz. 
Binaenaleyh, «muhtaçlık» kelimesinin aleykm-
deylz. Bu şekTcb kanım çıkığı takdirde reyi
mizi aleyhte kullanacağız. 

Çimdi muhterem arkadaşlar, bu kanunda 
komisyonda bir madde daha unu İv. muş. 0G sa
yılı Kanunla, yani Meclisten geçen ilk kanunla 
alanlara 5C0, sonra CG9 say/J i Kanunla 230, de
niyor. Peki, Gaziantep cephesinde mücahitler, 
Hatay'da, Edirne'de, hudutlarda ve birçok yer
de, Maraş'ta birçok gaziler o zaman cephe kur
muşlar, muharebe yapmışlar ve o zamanki Tür
kiye Büyük Millet Meclisi 400 sayılı Kanunla 
bunlara da İstiklâl MadıJlyası vermiştir. Çimdi 
biz bu madalyayı yalnız şu kanunla alanlara 
500, şu kanunla alanlara 250 lira clfye ayırır
sak, sonra da bu meni! eke t için can veren bu 
gabilerin, kahramanların bugün ya:ayaı:J'.arı
nın 90 yaşma gelenlerini unutmaya hakininiz 
vaiz mıdrr? 

BİL-, evvelce Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin. çıkardığı İstiklâl Madalyası Kanununun 
11 nci maddesini korumak zorundayız. 

Muhterem arkadaşlar... 
BAŞKAN — Sayın özoğul, lütfen bağlayı

nız. 
NAZMİ ÖZOĞUL (Devamla) — Bağlıyorum 

efendim. Muhterem arkadaşlar; 839 sayılı Ka
nunu, komisyonda itira.ıı bulunan arkadaşlar 
lütfen buraya getirsinler; 10 dakikayla ko
nuşmuyorlar, uzun konuşuyorlar, kanunu bu
rada okusunlar. 

Muhlcrem arkadaşlar, Türkiye'de iki tane 
İstiklâl Madalyası Kanunu yoktur; bir tane is
tiklâl Madalyası Kanunu çıkmıştrr. Ancak nok
san olan tarafları tamamlamak için 809 sayılı 
Kanun, yani ondan sonra istifa edenler, almı-
yanlar ve adcdleri çoğaltmak için, yani haltla
rını yerine getirmek için kanunun temadisi 
olarak gelmiştir. Bir İstiklâl Madalyası Kanunu 
vardır. Binaenaleyh, biz bir icoiklâl madalyası 
üzerinde durmak suretiyle tu kanunu çıkart
mak mecburiyetindeyiz. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız Sayın özo-
ğul. 

HAZMÎ ÖZOĞUL (Devamla) — Bağlıyorum 
Sayın Başkanım. 

Bu kanunun arz ettiğim şekilde çıkması için 
müdafaamın gerekçesi de şudur : 

Milletler tarihinden kuvvet alır, tarihine 
bakar ve istikbâlini ana göre tâyin eder. Bun
dan sonra muharebe meydanlarında muharebe 
yapacak subay namzetleri, liselerde bulunan, 
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lıarldycde bulunan ve bugün orduda genç su
bayla?, eğer bu kahramanların şahsiyetlerini 
bis yıpratmadan r. karacağımız kanunla onların 
hakları olan, senelerce unutulan haklarını ver-
dgimlz takdirde, Türk ordularının istikbâlde 
bu memleketi dana çok savunabileceğini (temin 
etmiş olacağız, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Cayın Gevad Odyakmaz, buyu
runun. aloyh'.o. 

GEV AD ODYAKMAZ (Sivas) — Çok muh
terem. arkadaşlarım, ben kaırrnun prensibine 
taraflarım. Yalnız bugünkü tanzim şeklîne 
aleyhtar bv/unuyorum. Kanunun bu şekliyle 
oılıma:mr. faydalı bulmamaktayım. Bilhassa ko
misyon tarafından hazırlanmış olan metin, hü
kümet taralından getirilmiş olan tasarıya na-
naran dahi ela ayırıcı ve bölücü maliyettedir. 
Banım için iştirak çimiyorum, tümüne muhali
fim. 

Arkadaşlar, bir clc^a tasan kimlere tazminat 
vermek ür:oro scvkadilmiştir? Hükümc; tarafın
dan sevkcdilcn tasar:. îs t ikO Harbine, yani 
millî mücadeleye - tâbir de budur - yalnız is-
tlLIf.r. Harri değil, millî mücadele dendiği za
man, yalnıs ordu tarafından değil, büiiin mü
cahitler, kuva-i mjllîye, yr^' tam ordu haline 
gclnu-len evvel teşkl edilmiş olan kuva-i mil-
liyeyo dâhil kimselere de bu tazminatın veril
mesi maksadlyle sevkedilmiştir. Binaenaleyh 
demin arkadaşımın işaret et (İği gibi; Antep'de, 
Urfa'cla, Adana'da, Hatcy'da, Maraş'da velha
sıl'. Türkiye'nin her tarafında memleketi kur
tarmak için silâha sarı! an ve kahramanca müca
dele ctbn bütün kişileri kapsamaktadır. Hükü
met taraf ndan bunların tümüne bu şekilde bir 
tazminat verilmeni öngörülmüşken, komisyon 
bunu parçalamıştır. Komisyon o kadar parça
lamıştır ki, 33 Ağustos zaferinin 1022 de kaza
nıldığımı dahi faikında değildir. 

Bugün Tü.k'yo Oumhuriyctinin kurulmasına 
sebıbolaıı ve mÜDtcvli düşman ordusımu mem
leketten tarclcdtp denize döken zafer £0 Ağus
tos 1922 zaferidir. Bu zaferde, 30 Ağustosda 
kahramanlık gösterenler ?7îtiklâl madalyasını 
C39 sayılı Kanuna göre aldıklar:, için, komisyon 
taralından daha as tazminata lâyık görü'müş-
brdir. Bunu' hangi mantıkla bağdaştırabilir si-
n':; arkadaşlarım? G3 sayılı Kanun İnönü Mu
harebelerinden sonra çekmiş ve o zamana ka-
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dar yararlık gösterenlere madalya verilmesi 
için kabul edrmiştir. Ama, muharebe orada bit
memiştir, İstiklâl Savacı orada bitmemiştir. Za
fer son olarak orada kazanılmamış'ir. Bundan 
sonra Sakarya var bundan sonra Dumlupmar 
var, £0 Ağust03 Zaferi var. Burada kahraman
lık gösterenleri komisyon küçümsüyor mu? Bi
naenaleyh, kanunun tümüne bundan muhali
fim. Bir defa bu ayırım ortadan kaldır İmalı
dır. Milî mücadeleye iştirak edenler, istiklâl 
Savajna iştirak edenler, yani bu î:liklâl Ma-
da'yasını bugüne kadar şerefle tanımış olanlar 
arasında hiçbir fark gözetilmomelidir. 

Bu fark gözetme şu bakrmdan da yanlış 
olur; bir defa harbin müşterek çalışmayı ge
rektirdiği ve zaferin müşterek gücün muhas-
salası oMuğu fikrine aykırı olur. Şu veya bu 
şekilde bir harbe iştirak edenler arasında fark 
gözetmek yerinde değ.'fdlr. Bundan başka biz-
r,at SCO sayJ'ı Kanunu vaz'eden vâzıı kanunun 
düşüncesine de ayları olur. Ç Linkli, eğer vâz:ı 
larıun 889 sayılı Kanunun şümulüne girenleri 
G3 sayılı Kanunun şümulüne girenlerden farklı 
mütalâa etseydi aynı şerJ'li madalyayı vermez
di.. Her ikisine de aynı şeritli madalyayı ver
miştir. Kırmız1, şeritlisine kırmızı şeritli, diğe
rine diğer şeritli. Binaenaleyh, böyle bir tefrik 
o meclisin de kararma aykırı olur. 

Yine kanuna şu bakımdan muhalifim; bu
günkü hali ile. Kanunun asıl maksadı, îstfküâl 
Madalyasını taşıyanlara bir şeref tazminatı ver
mektir ve bu, gerek hükümet tasarısırm, ge
rek muhterem Parlâmento üyesi arkada-jlarımı-
r,m bu teklif ve talanları gotirmelerindeki mak
sadı; istiklâl Mada'yasmı taşıyanların o ma
dalyayı şerefle taşıyabilmeleri için bunlara bir 
şeref tazminatı verilmesini sağlamak idi. Hal
buki muhterem arkadaşlar bugün biz, kanunu 
ve mada'ya tanıyanları ne hale getiriyoruz? Ar
tık o madalya harbe irtirak et'/ğinin bir şeref 
nişanesi değil, fakra zaruretinin bir ilâmı gibi 
boynunda csitlı duracaktır. («Bravo» sesleri) 
Bunun için de muhalifim. 

Eğer biz, bu harbe iştirak edenlere saygı 
göstermek için bu (tazminata veriyorsak, eğer 
biz bu madalyayı taşıyanların bize bugünü ha-
rarlayan insanlar olarak aramızda şerefle dolaş-
ma'arını, lâyık olduğu maddi giicî kavuşmala
rını arzu ediyorsak bu madalyaya bizim de her 



M. Meclisi B : 29 İ9 . 1 . 196S O : 1 

şeyden evveli hürmet göstermemiş, onu fakrü 
zaruret ilâmı haline getirmememiz clcabeder. 
Binaenaleyh; bilaistisna madalya taşıyanlara 
aynı hakkın tanınması lâzımgelir. Ama, dene
bilir ki, «bütçenin imkânı yoktur, bu kadar pa
rayı veremeyiz.» Az verin efendini, ama, sey
yanen verin. Kaldo. ki, burada öngörülen, ço
ğunda daha çoğuna lâyıktırlar. Herşeyden ev
veli bize bugünkü hayatımızı, bugünkü vasatı
mızı hazırlamış kimselerdir. Hepimiz onlara 
minnet borçluyuz. 

Maruzatım bu kadar efendim. Tefekkürleri
mi arz ederim. (AllcrJar) 

BAŞKAN —- Türkiye İşçi Partisi Grupu 
adına, üzerinde Sayın Nobioğlu. 

T. î. P. GHUPU ADINA KEMAL NEBÎOĞ-
LU (Tekirdağ) — Sayın Başkan, saym millet
vekilleri; vatan vs millet için gerçekten görev
lerin en büyüğünü yapmış olan zatların bir me
selesini görüşüyoruz. Benden evvel görüşen ar
kadaşlarım meselenin teknik yönüne, enine bo
yuna değindiler. Konunun en önemli yanı hiç 
şüphesiz muhtaçlık konusu bir, takdir edilmiş 
bulunan aylık ücret iki. 

Kanun tasarısında hastaneler ve Devlet araç-
lariyle ilgili getirilmiş bulunan hüküm yerinde
dir, memnuniyet vericidir. Ancak, muhtaçlık 
meselesi mevzuubahsolduğu vakit karşımıza iki 
miktar çıkmaktadır; bunlardan bir tanesi 250 
lira aylık, bir diğeri 590 lira aylıktır. Şayet 
muhtaçlık açısından mesele değerlendirilecekse, 
neden ayrım vardır, neden 250 lira, 500 lira var
dır. Yok, böyle bir değerlendirmeye gitmiyecek-
sek, bu takdirde meselenin bir başka açıdan de
ğerlendirilmesi gerekir. Muhtaçlık meselesi mev
zuubahsolduğu takdirde 3/ine üzerinde durul
ması gereken bir başka nokta vardır; neden 250 
lira yeterli görülmüştür? Hiç şüphesiz Devlet 
bütçesinin imkânlarının gözetilmiş olduğu ge
rekçesi ileri sürülebilir. Ancak uzun süre, ge
rekçesinin başlarında ifade edildiği sebepler do-
layısiyle konu, Yüce Meclise getirilememiştir. 
Getirildiğine ve muhtaçlık meselesi acısından 
getirildiğine göre o halde bu miktarlar üzerin
de durmak ve bunları gerçekten geçerli hale 
getirmek mecburiyeti vardır. 

Gerekçede ifade edilmektedir; onüçbin veya 
ondörtbin muhterem zat kanun kapsamına gir
mektedir. Muhtaçlık konusu mevzuubahsolduğu 

vakit bu miktar 10 bine inecektir. Gerçekten 
esas rakam 100 772 dir, fakat hayatta kalan 
maalesef bu miktarın onda biridir. 

Kanun tasarısına bakıldığı vakit teklifleri 
de değerlendirmek gerekir, Tssbit edebildiğimiz 
ayrı görüşte bulunan 13 teklif vardır. Bunlar da 
iki noktada toplanmaktadır. Bir kısmı, mutlaka 
muhtaçlık konusunun mevzuubahsolmaması ge
rekir, kanaatinde birleşmektedirler. Bir kısmı, 
bu görüşün zıddı görüşte toplanmakta ve muh
taçlık açısından mesele değerlendirildiği vakit 
ayrı ayrı miktarlar getirmektedirler. Tesbit ede
bildiğimiz miktar; 200 - 250 - 1 000. 657 sayılı 
Kanunun 70 göstergesi hizasındaki miktar, 500, 
750, 350, 650, 400 miktarları etrafında toplan
maktadır. Biz bu miktarlar içinde gerçekten ge
çerli olan limiti bulmak mecburiyetindeyiz. Bu
nun için de yurdumuzdaki hayat şartlarını he
saplamak ve bütçe mülâhazası ile değil, gerçek
ten hayat şartlarını göz önünde bulundurmak 
mecburiyetindeyiz. Bütçede yeterli tahsisat bu-
lunmıyabilir, fakat bunun temini yoluna pekâlâ 
gidilebilir. 

Görüşümüz özetle şudur : Başlangıcı, adı de
ğişmelidir; «İstiklâl Madalyalı verilmiş bulu
nanlara vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
ma?.! hakkında kanun tasarısı» olmalıdır. Muh
taçlık konusu kaldırılmalıdır. 

İkincisi; yeterli ve geçerli bir aylık bağlan
ması yoluna gidilmelidir. Bu bizim asli görevi
mizdir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Hüseyin Ataman; Millet 

Partisi Grupu adına üzerinde. 
Buyurunuz efendim. 
M. P. GRUPU ADIHA HÜSEYİN ATAMAN 

(İstanbul) — Saym Başkan, sayın milletvekil
leri; buradan muhtelif vesilelerle pek çok defa
lar ıttılaınıza arz edilen ve gene hepinizin Mec
lis içinde ve dışında pek çok defalar duyduğu
nuz, asker emeklilerle onların dul ve yetimleri 
arasındaki eşitsizliğe istiklâl madalyası ile bir 
yenisi eklenmektedir. Biliyorsunuz ki, İtalya, 
Balkan, Birinci Cihan Harbi ve İstiklâl Harbine 
iştirak etmiş eski asker emeklileriyle hiçbir mu
harebeye girmemiş asker emeklilerin maaşları 
arasında büyük fark vardır. En çok harblere 
girmiş ve en çok hizmet etmiş olanlara daha 
yüksek maaş verilmesi bir mantık ve adalet 
icabı iken, bugünkü durum tamamen bunun 
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aksinedir. En çok harblere girenler, onların 
dul ve yetimleri bugün en as maaş almaktadır 
ve hiçbir harbe girmiyen ve hizmet müddet
leri onlar kadar uzun olmıyanlar daha çok 
maaş almaktadır. Bu akim ve mantığın ka
bul etmiyeceği bir şeydir. Ama, vakıadır, ha
kikattir. 

Arkadaşlar, hiç çekinmeden söyliyebilirim 
ki, bu güzel vatanın kurtuluşunda ve Türkiye 
Cumhuriyetinin kuruluşunun temel harcında 
emeklilerin ve aziz şehit arkadaşlarının kan
ları vardır. («Bravo» sesleri) ve gene emniyet
le ifade edilebilir İd, bu vatanın kurutuşunda 
eski emekli subayların müstesna ve büyük bir 
hissesi vardır. 22 gün geceli gündüzlü süren 
Sakarya Meydan Muharebesinin zayiat bilan
çosunda sekiz şehit erimize karşılık bir şehit 
subay isabet etmektedir. Bunun ifade ettiği 
mâna bu muharebede subay zayiatı er zayiatı
nın beş misli olduğudur. Büyük Atatürk Sa
karya Muharebesinin dönüşünde Mecliste iza
hat verirken, işte bu subay zayiat nisbetinin 
yüksekliğini muradederek aynen : «Sakarya 
Muharebesi zabit muharebesi olmuştur» buyur
muşlardır. Birinci Tümende genç bir teğmen 
olarak iştirak ettiğim Eskişehir Muharebesinde 
ise, tümenin yüzde 20 er zayiatına mukabil yüz
de 40 m çok üstünde subay zayiatı olmuş ve mu
harebeye iştirak eden üç piyade alayından iki 
alayın da kumandanı yaralanmıştır. Bu geçmiş 
kara günler, korkunç karanlık maziyi düşün
dükçe, aynı rütbede olan iki emeklinin eşit 
muamele görmemesini hangi vicdan, hangi in
saf, hangi mantık, hangi adalet ve insanlık 
duygusu tecviz edebilir? Velhasıl, hangi taraf
tan bakılırsa bakılsın, yıllardan beri devam 
eden bu eşitsizlik artık aşikâr bir ıstırap ve 
Devletimiz için de bir ayıp mahiyetini almıştır. 
Hal böyle iken şimdi huzurunuza kanunlaşması 
için gelen tasarıda, muhtacı muavenet olan İs
tiklâl Madalyası sahiplerine ayda 250 lira ilâ 
500 lira verilecektir, denmektedir. Bu, o demek
tir ki, esasen mağdur olan eski emekli astsubay
la, subaylar bundan hariç bırakılacak ve mağ
duriyetlerine bir mağduriyet daha eklenecektir. 

Arkadaşlar biz, muhtacı muavenet, keli
mesi ile ne istiyoruz biliyor musunuz? Çanak
kale'de düşünmeye bile imkân olm?yan cehen
nemi ateş altında dayanan ve kan akıtan, Kaf
kas'ın karlı şahikalarında tabiattan başka aç

lıkla mücadele eden, çakal, tilki, kedi, köpek 
sıçan yiyen, çayırlarda hayvanlar gibi otlıyarak 
idamei hayata çalışan hattâ çarığını kaynatıp 
kemirmeye çakşırken kan döksn, Filistin'in, 
Irak'ın bunaltıcı sıcaklarında açlıktan başka bir 
bardak serin su içme saadetine erişemiyen, fa
kat buna rağmen hain kumları kanları ile sula
yan ve nihayet Anadolu'nun boz topraklarında 
aylarca maaş almadığı halde ağzından bir tek 
şikâyet kelimesi çıkmıyan, aç yatıp tok kalkan, 
süngüsü olmadığı için, taşla, dipçikle düşmana 
saldıran bu kahraman insanlar neden bunlara 
katlanmışlardır? Vatan ve millet sevgisi, büyük 
izzeti nefis ve gururlan için,.. Bu meşakkatlere 
katlanarak bu vatanı bize bağışlıyan, hürriyeti
mizi. bize temin eden bu erlere, astsubaylara, 
yedek ve muvazzaf subaylara şimdi biz diyoruz 
ki, «Siz, İstiklâl Madalyasının sahipleri, biz size 
yardım edeceğiz, ama evvelâ muhtara gidip boy
nunuzu bükecek, avucunuzn aşacak, bir muh
tacı muavenet vesikası alacaksınız, ondan son
ra bu yardım size yapılacaktır.» Böyle şey olmas 
arkadaşlar, izzeti nefis ve gururu için yıllarca 
sefalet çeken, aç kalan, kan döken hakikî va
tanperver muharipler, er olsun, astsubay olsun, 
subay olsun böyle şey yapmazlar, yapamazlar, 
yapmıyacaklardır da. («Bravo» sesleri). 

Şimdiye kadar göğ-sünde, kahramanlığın bir 
iftihar ve gurur nişanesi olarak sakladığı istik
lâl Madalyasını bu insanlar bir muhtaç alâ
meti olarak bundan sonra göğüslerinde belki 
takmak istemiyeceklerdir. 

Hükümetten, halen hayatta olan istiklâl Ma-
halyası sahiplerinin miktarını sorduk. Bize 
kati bir rakam verilemedi. Ancak tahminî ola
rak 14 bin civarında olduğunu söylediler. Bun
lardan da 10 bin kadarının muhtacı muavenet 
olduğunu bildirdiler. Bunların en genci bugün 
67 yaşındadır. Bu miktar geçen sene verildi
ğine göre, en az bin kişisi rahmeti Rahman'a 
kavuşmuştur. Binaenaleyh arada da pek az fark 
olmıyacaktır. Muhtacı muavenet kelimesinden 
de mağdur olacaklar, bize bu günümüzü idrak 
ettirmiş ve esasen eşitsizliklerinden dolayı ge
çim sıkıntısı çe<ken e3ki astsubay ve subay emek
lileridir. Bunların ıstırabını az da olsa hafif
letmek gayesi ile bu muhtacı muavenet kelime
sinin kaldırılmasını ve Birinci Büyük Millet 
Meclisi üyelrine olduğu gibi, hayatta olan is-
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tiklâl Madalyanı sahiplerine ayda beşeryüa "li
ralık bir şeref tahsisatı vermekle sosyal ada
let de tecelli edecektir. Bu hususta grupça sun
duğumuz takririmize arkadaşbrımmm iltifat et
mesini istirham eder, Heyeti Aîiycnbi en derin 
çaycılarımla sel arılarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — C. II. P. Gnıpa adına Cayın 
Hüsnü öukan. 

Buyuran efendim. 
C. II. P. GEUPU ADIITA IÎÜÖITÜ Ö3KAIT 

(Hatay) — Sayın Balkan, Meclisin naş/m üye
leri; huzurumuzda müzakere edilen kanunun 
diğer kanunlardan ayrı bir i'nomi ve bir ds-
ğeri vardır. Bu kanun ç i'kmüş lir imparatorlumu 
taksim etmek için yurdun her yanına saldıran 
düşmanlara,, dur demesini bilmiş, büyük Ata'-
nm emrinde Milî Mücadele savaşlarım vermiş 
kahramanlarınıza alt bir kanan'kır. Ba kanın, 
kahramanlıkları istiklal Madarası ilo tescil edil
miş büyüklerimize ait bir kanundur. 

Arkadaşlar, bâzı senatör vo milletvekili sa-
yn arkadaşlarım bir kadirşinaslık d-yrasn isin
de hazırl-yarak Yüce Meclise teklif halinde sun
dukları kanunda, eminim kî  farkımla olma
dan, bâzı çelişmelere düşmüşlerdir. Hatta Hü
kümet teklifinde dahi bu çelişme Cayın Ko
misyonun dikkatinden kalmıştır. Hiiylo ki; İs
tiklâl Madalyasımn, asb şuurdunuz a kurtarma!: 
ve korumakta gözlerini kırpmadan kendilerini 
Millî Mücadelede ateşten ateşe atan kahra
manlara verildiği kabul ediliyor, bir yandan 
da bu kahramanlık madalyasını tas?yan!ara, sa
ye!; muhtaç ise, madalya karşılığı maaş bağla
nacağı teklifi oluyor. 

Arkdasbr, Cn halisane düşüncelerle hasırlan
dığında şüphe olnryan bu teklifin, Türk Mille
tinin şeref madalya-smı göğüslerimle taşıyan 
kahramanlar arasında-, istenmiyor ek şeref ma
dalyalı iki smıf yaratacaktır. Biri, muhtaş du
rumda olmıyan şeref madalyalılar, ikincisi, muh
taç durumda olan şeref ma :la\yalılar. 

Sayın arkadaşlar, memleketimizin ölüm vo 
kalım savaşı olan istiklal sava şiarının da büyük 
ferdî kahramanlıklarla hizmetleri t es sil edilen
lere verilen şeref madalyalarım taşyan bu kah
ramanlar arasında, bu ifa :1e ilo bir aynım yap
mak, kanaatimce doğru dcğ.ldir vo Yüce Mea
lisin do bunu doğru bulacağın sanmıyor um. 
ITitckim kanunun diğer maddelerinde de böyle 
bir ayırım yapılmamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; bb Türk Milletinin 
temsilcileri olarak büyük insanlara muhtacol-
dukları ig'n değil, araîannda hiçbir tefrik yap
madan, g'3ğüslerinde taşıdıkları şan ve şeref 
dolu mânilerini temsil eden mada'yaları yanın
da, soref ödeneği verilmesini düşündüğümün 
içindir ki bu kanunu Yüce Meclise getirmeyi 
bir kadirşnaskk olara!: düşündük ve böyle de 
kabul etmek istiyorum. 

Ayrıca diğer bir husus ela; göğsünde İstiklâl 
Madalyası ile dolaşan bu kahramanları millet 
ününle, çok endor de olsa, bu İstiklâl Madal
yalı kahramanı, muhtaç im asaba bu da muh
taçlık maaşı almak için muhtarın kapısına mı 
{aitmiş dedirtmeye hakkımız yoktur. Bu gerek
çe ile kanunun birinci maddesinin grupumuzca 
takdim edeceğimin önergedeki giioi değiştiril
mesini Yüce Meclise arz edeceğiz. 

Ayrıca, C3D şaşalı Kanunun kapsamına gi
ren hak sahiplerinin müracaatlarını Cayın Ba
kanlığın msobyip yerine getirmesini de istir
ham cdiyorun. 

Muhterem arkadaşlarını; huzurunuzdan ay
rılma ian şunu da ara etmek isterim ki, büyük 
Kurtuluş Savaşımızın başladığı tarihlerde mun
tazam ordunun teşekkül etmediği yerlerde va
tanın kurtarılış:nda ve müdafaa anda ordu saf-
iarındaki arkadaşları kadar canı ve kanı paha
sına, milis kuvvetleri içinde savaşmış kahra
manlarıma mevcuttur, Bu kahramanlarımız 
üstün basan ve fedakârlıkları ile bölgelerinin 
isimlerini tarih sayfalarına geçirmişlerdir. An-
tep, î/ıa.'aş, Hatay, Urfa ve buna benser yer
ler bugün Türk Tarihine .şanla, şerefle geç
miş bölgolerimbdir. Bu bölgelerdeki savaşlar
da vazife almış ve memlekete büyük hizmetler 
etmiş kahramanlardan yaptığı h'zmetleri ve 
başarıları ispat edilenlere de madalya verilme
si vo maaş bağlanması hususunu Sayın Bakanın 
bilhassa ele almasını istirham ediyoruz. Ele alı
nacak bu mevzu, vatan aşkı ve onun müdafaası 
işin evini vo çocuklarını terk edip milis kuv
vetlerine iltihak ederek düşmanla her türlü 
yokluk içimle savaşmış ve bugün elimizde mev
cutları çek as bulunan bu kahramanları da sen 
günlerinde maddi ve mânevi kusara kavuştura
caktır. Bu suretle de bugüne kadar gelmiş hak
sız! Mar giderilecek, aynı samanda bu hareket 

normun edecektir. bu kahramanları mesut ve 
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Muhterem arkadadarm; maddelere geçildi
ği sanan ayrıca grapumuzan fikirlerim arı; 
etmek üzere bazıranıza gcleaoğtz. Şimdilik ha-
zurunuzdaıı ayrılır, teçakkür çilerin. 

BAŞKAIT — Eaym Eomiayom buyarauaa. 
GECiOi no:m..\ 

KIKBAŞLÎ (Bu.dur) 
muhterem, millet vekille: 
mus bulunan sayıı h 
tarihin hamaaot dolu : 
muhterem kahramanların a" 
cok kadar duygu dola kanırmalar yapılar. 
Bugün muhtelif arkadad arxr.rn tekllâlerini 
telif eden ve haauranaza getirikak l ulunan ka
nun teklifi, bİ33 carla. bada, büyük fedakar
lıklarla gecesini rülmlüaüııü 1ar 
canını dibine takarak bugünkl 
ye*yi, müstakil Türkiye'yi, har: 
tan topraklarını Ha:) Jıağ.rpaaır 
gün hayatta kalanlara bu Türâ 
co Meclisinin bir miktar olsun I 
bağlanmasını ifade eden kanan taklibidir. Bu aıa 
ve muhterem kalıaamaubır hakikat m 4a sen: 
gibi usan bir saman büyük bir ihmak uğramr 
lardır. İjtc hazuranııaa getirilmiş bakman ka 
nun teklifi ile bu yarmı aara yak:n ihmalin ya 
raları sarılmakta vo he:aı Türk Milleti harı tk 
bütün dünya milletlerine kavra iftihar ve r.-vv: 

irine katarak 
b"y'lk Türki

yat dala va-
c-3 anlar dan hu-
îlilletlnln Yü-

1 - 1 * " no maa~ 

run karşphğı elan, yrpıkan Mzaaailn ıMü 
elan mânevi değerlerin ötekinde ma İdi kymet-
lerde, değerler do izam cüilaaek istenmekledir, 
Şimdiye kadar büyük Mceiis, İktiklUl Haüaiya-
sı sahiüi olanlara özel kananlarla maaş bağla
makta idi. Burada uzan münkaçalardan, gerek 
Millî Savunma Bakanka2n:n vo gorekso Ilahyc 
Bakanlığının gayet samimî, ciddî vo esaslı ça
lışmaları neticesinde teker teker maaş bağlan
ması yarine bir esasa irca edip maaş bağlama 
yoluna gidilmiştir. 

Elimizdeki, malûmata göre yüz bini müteca
viz istiklâl Savcı kahramanlarından bugün ha
yatta kalanlaım miktarı er ve subay olarak 
çavıv}, gedikli olarak lâ bin civarındadır. 

NAZMİ öZOâUL (Edirne) — Bu bilgiyi ne
reden aldınız? 

GEÇİCİ KOMİSYOÎT BARKANI FAİK EÎE-
BAŞLI (Devamla) — Sayın Nazni özoğnl, bu. 
Millî Savunma Bakanlığının tcşkilâ'ma yayın
ladığı tamimler neticesi elde ettiğini irade et
tiği rakamdır. Bugüno kadar belki kanunun 

komisyondan çıkıdından bugüno kadar bu bü
yü!". ve aziz kahramanların adedi devamlı su
rette eksilmektedir. işte gerek Hükümetin vo 
gerek komisyonun istical göstermesinin sebebi 
budur. Bu büyük kahramanlara bütçenin genel 
dengesi içerisinde ve bir de şimdiye kadar ge
rek özel kanunlarla kendilerine verilmekte olan 
ve gerekse harb malûlü orlcre altı doreco üze
rinden bağlanmış bulunan aylıklar nazarı iti
bara alınarak bu ölçüler içerisinde huzurunu
za getirilmiş bulunan maddeler tedvin edil
miştir. 

Burada birkaç arkadaşımız, getirilmiş bulu
nan bu teklifin prensibinde beraber olmakla 
b mabar kompezisyonuna uymadıklarını beyan 
sltiier ve bu suretle aleyhte konuştular. En 
çok ürerinde durdukları iki noktaya, komisyon 
olarak, cevap vereceğiz. 

Birincisi; birinci maddede belirtilen 230 ilâ 
ri00 lira ayrını için yapıldığı yolundaki konuş
malardı:. Kendileriyle g'inül birliği içinde ol
duğumuzu peşinen ifade etmek isterim. Fakat 
TU noktayı da bir ölçü vo bir nüans kabul ede
rek, bu ayrımı komisyonun bizatihi istediği vo 
karariyio yerine getirildiğini do söylemek iste
rim., o da sudur: 

Cayın arkadaşlarım, burada iki kanundan 
bahsedilmektedir; birincisi G3 sayılı Kanun, 
ikincisi de 833 saydı Kanundur. Bu kanunlara 
bakıldığı takdirde, iyiden iyiye okunursa bun
ların mündcrcoatında mâna bakımından fark
lar vardır. I.Iesolâ, G3 sayılı Kanun şöyle de
mektedir: cistiklâl madalyası bilfiil kıta ba
şında, cephede vaya dahilî ryanlarm teskinin
de hamasi ve fodaiyano asarı görülen erkân, 
anara, aüktau ve efrat ve millî kahramanlara 
;Q cepho go'lslmlo ulvi maksadın hıısuli için 
assai ihraz edenlere ve isliklâli millî uğrun
la fedayi hayat eden nehiilerin büyük oğluna, 
oksa kızına, yoksa pederine, o da yoksa vali
desine, o da yoksa zevcesine verilir.» denilmek-
'o vo madalyanın prosedür itibariyle nasıl ve
rileceğini tesbit eden üçüncü ve dördüncü mad
delerini de, burada zamanınızı alacak belki 
ama, esaslı bir noktaya işaret etmek bakımın
dan, komisyonun, üzerinde durduğu bir nok
tayı belirtmek bakımından, okumak mecburi
yetindeyim. 

— 4öl 
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«Madde (3) 1 nci madde mucibince madal
ya ahzma kesbi istihkak edenlerin esbabı mu-
cibesini gösteren inhalar Heyeti Vekileye gön
derilir. Heyetçe muvafık görüldükten sonra 
Büyük Millet Meclisince kabul ve tasdiki halin
de ita olunur.» denilmekte yani madalyanın 
nasıl verileceği yolunda diğerlerinden ayrı 
bir prosedür takibedilmekte, diğer taraftan 
dördüncü maddede: 

«Büyük Millet Meclisi münakit bulunduğu 
mahalde Meclis huzurunda ve Meclis Eeisi ta
rafından, taşrada da en büyük kumandan ve 
mülkiye memuru huzuriyle ve merasimi mah-
susayla madalyaya kesbi istihkak eden askerse 
kumandan ve mülkiyeden ise mülkiye memuru 
tarafından talik olunur» denilmektedir. 

Halbuki 869 sayılı Kanunda ise: 15 Mayıs 
1335 tarihinden İzmir'in tarihî istirdadı olan 
9 Eylül 1338 tarihine kaçlar Millî Orduda vazi
fe almış berrî, bahri, havai ve jandarma erkân, 
ümera ve zabitaniyle mensubin ve memurin ve 
efradı askeriyeden elyevm müstahdem bulu
nan veyahut tekaüt, istifa veya terhis suretiy
le ordudan infikâk etmiş olanlardan şimdiye 
kadar istiklâl madalyası almamış bulunanlara 
ve şahadet veya vefat suretiyle uful eylemiş 
bulunanların aüölerine kırmızı şeritli istiklâl 
madalyası verilir, istiklâli millî uğranda feda
yı hayat eden şehitlerin büyük oğluna, yoksa 
büyük kızına; yoksa pederine, o da yoksa vali
desine, o da yoksa zevcesine verilir.» denmek
tedir. 

Sayın arkadaşlarım; görüyorsunuz ki, bir 
tarafta büyük hamaset, büyük fedakârlık ve 
bunların mündemiç olduğu tevsiki durum na
zarı itibara alınmakta, 889 sayılı Kanunun eğer 
Komisyon yanlış anlamıyorsa, ki müzakeratta 
da bu husus açıkça belirtilmiştir, millî orduda 
vazife almış olmak kaydiyle bilâ istisna her 
şahsa, meslekî ve sairesi ayırdedilmeksizin, is
tiklâl madalyası verileceğini derpiş etmekte
dir. Sözlerimin başında da ifade etmiş oldu
ğum gibi, arkadaşlarla bu hususta gönül birliği 
halindeyiz. Fakat ufak da olsa esaslı bir nok
tayı komisyon ayırdetmek mecburiyetinde kal
mıştır. Bu bakımdan biz kahramanlarımızı, 
orduya iştirak etmiş, büyük fedakârlıklara 
katlanmış, şahadet mertebesine ermiş veya gazi 
olmuş veya olmıyarak dönmüş diye ayırdedi-
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yor değiliz. Böyle bir ayırım katiyen komisyo
nun aklından geçmemiştir. 

Yalnız, bir yerde iştirak etmiş olmak kay
dı, bir yerde de başka kayıtlar arandığı için, 
prosedür itibariyle de Büyük Meclis Heyeti Ve-
kileden karar ittihazı, Büyük Meclis huzurun
da madalyanın verilmesi gibi bâzı esaslar kon
duğu için, iki kanun arasındaki bu farkı mad
di fedakârlık yönünden de komisyon nazarı 
itibara alarak bir ayırım getirmiş bulunmakta
dır. Ama bütün bunlara rağmen Yüce Meclisi
niz bu hususta karar birliğine vardığı takdir
de, gayet tabiîdir ki, netice o karara iktiran 
cdoeekîir. 

Burada yine sayın hatip arkadaşlarımızın 
üzerinde hassasiyetle durdukları bir noktayı da 
belirtmeden geçemiyeceğim. O nokta da; birin
ci maddede derpiş edilen ve hakikaten isin esa
sını teşkil ediyor gibi görünen ve burada ko
nuşan arkadaşlarımızın ifade buyurdukları şe
kilde bir fakra zaruret madalyası halini aldı
racağı yolunda katiyen bir mâna taşımıyan 
- Komisyonumuzun kanaati budur - ihtiyaç 
içinde olanlara tahsis edilmiş olması hali sade
ce şimdiye kadar muhtelif vesilelerle meselâ 
halen emekli maaşı olan, İstiklâl madalyası bu
lunan maluliyet maaşı olan, istiklâl madalyası 
bulunan yahut ihtiyaç içinde bulunmıyan ve 
bunu hakikaten ivazsız bir şeref madalyası ola
rak taşımayı maddi kudretiyle telif eden şahıs
lar ayrımı yapılmak durumuna düşülmüştür. 

Şimdi kayıtsız ve şartsız istiklâl madalyası 
almış olan her şahsa bu kanunun birinci mad
desini mUıannon, mütesaviben teşmil ettiğimin 
takdirde o zaman birtakım sosyal adaletsizlik
ler de ortaya çıkacaktır, istiklâl madalyası al
mış, maluliyet maaşı almakta, İstiklâl madal
yası almış, emekli maaşı almaktadır. Ama sa
yın arkadaşlarım, komisyon bütün hassasiye
tiyle bu noktayı da kanunda düzeltmiştir. Di
yoruz ki; «Eğer ellerine geçen para, ücret ol
sun, maaş olsun, gelir olsun veya gayrimen
kul geliri olsun, ister emekli maaşı olsun, eğer 
çoluğuna çocuğuna yetmiyecek durumda ise ge
ne, onlara da verelim.» Vermiyelim demiyoruz. 
Yani ihtiyaçtan kasıt bu değildir. Arkadaşları
mız bu maddeyi katiyen okumamışlar. 250 li
ra maluliyet maaşı alıyorsa, iki çocucuğu ile, 
bilmem hanımı ile, ev kirası ile kendisine bu 
miktar yetişmiyorsa, gene bu kanundan istifa-
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de edecektir, bunu belgelemek kayıt ve şartiy-
le. Biz verilmesin demiyoruz. Ama 1 500 lira 
para alıyorsa, on bin lira da ayrıca bir yerden 
geliri var ise ve ayrıca bu kanundan dolayı da 
para vermeyi sosyal adalet yününden komisyon 
uygun mütalâa etmemiştir. Burada da Yüce 
Heyetiniz karar verecektir. Ama komisyonun 
kanaati budur. Bu esbabı mucibe ile getirilmiş
tir. Yoksa biz burada meselâ, 250 liraya arka
daşlarımız itiraz etmişlerdir, harb malûlü erle
re bağlanan aylık miktarı nedir biliyor musu
nuz; altı derece tesbit edilmiştir, harb malûlü 
bacağını kaybetmiş kolunu kaybetmiş, azala
rından birisini feda etmiştir, bakıyorsunuz bi
rinci derecedeyse bu 450 lira, altıncı derecede 
ise 350 lira verilmekledir. O zaman ne olacak
tır? Bunlar arasında meselâ bir muvazenesiz
lik de doğacaktır. Kaldı ki, bir arkadaşımız 
takıldı; «250 lira ne oluyor, bunu nasıl tesbit 
ettiniz, neye göre tesbit ettiniz» dedi. Ona da 
cevap vereyim. Arkadaşlarım 250 lira rasgele 
konmamıştır. Hiçbir saman anka kuşu gibi bu 
madde tedvin edilmemiştir. Bunun esbabı rau-
cibesi şudur; şimdi hopinizin de malûmu olduğu 
üzei'e Bakanlar Kurulunun asgari haddini tesbit 
ettiği Devlet bütçesinden para alanlar hakkın
da bir prosedür vardır. Şimdi meselâ, bu kanu
nun bir maddesinde de ifade ettiğimiz gibi, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
yani 5434 sayılı Kanunun ek maddesi uyarın
ca bil alt sınır tesbit etmiştir. Bu alt sınır 250 
liradır. İlelebet biz bunlara 250 lira verilsin 
demiyoruz. Getirdiğimiz kanunda ayrıca bir 
madde koyarak, eğer bu alt sınır Bakanlar Ku
rulu karariyle 300 liraya çıkarılırsa otomatik-
man 250 lira olarak tesbit ettiğimiz had de 300 
liraya çıkacaktır. 400 tesbit edilirse 400 liraya 
çıkacaktır. Biz büyük bir malî fanusu kırmak 
istemedik. Bir prensip vardır. Başka yerde tat
bikatları vardır. Bunlarda büyük aksamalar 
olmasın diye bu 250 liralık had getirilmiş bu
lunmaktadır. Ama bu hususta takdir Yüksek 
Meclisinizindir. 

BAŞKAN — Bütün maddelere ayrı ayrı ce
vap vermeyin, kanunun esprisini anlatın, Şa
yet bir sual vâki olursa o saman cevap verirsi
niz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK 
KIRBAŞLI (Devamla) — Hayır efendim, bü
tün maddelere girmiyorum. 

Üçüncü noktaya da cevap vereyim. Sayın 
Ody akmaz Bey'in ifade ettiği husustur. 

«Efendim, Millî Mücadele, sadece Ege böl-
gesi mücadelesi değildir.» dedi, yanlış anlama-
clımsa. «Diğer illerimizde de bu mücadele ya
pılmıştır. Millî hudutlarımız bugünkü şeklini 
alıncaya kadar Maraş'ta, Urfa'da, Diyarbakır'
da, diğer Doğu vilâyetlerimizin birçoklarında 
hamasi destanlar yazdıracak büyük fedakârlık
larla milis kuvvetlerimiz çarpışmıştır, bunlar 
ne olacaktır» dediler, eğer yanlış anlamadımsa. 
Bu anlamda olmak kayıt ve şartiyle kendisine 
komisyon adına şu cevabı vereceğiz: 400 sa
yılı bir Kanun vardır. 400 sayılı Kanunu da 
buraya dercedeceğiz. Müsaade ederseniz Yüce 
Heyetinizi aydınlatmak bakımından ve bu şe
kilde kafasında istifham olan arkadaşlarımızın 
istifhamlarını gidermek bakımından 400 sayılı 
Kanunu da huzurunuzda okumak istiyorum: 

«15 Mayıs 1335 tarihinden itibaren cidali 
milliye iştirak edip muhtelif millî cephelerde 
veya dâhili isyanların itfasında bilfiil hizmet 
ederek fevkalâde yararlık gösterdikleri o za
manki millî cephe veya mıntaka veya fırka ku
mandanlarından veyahut o zamanki Heyeti 
Milliye ve Hükümeti mahalliyelerden yapıla
cak tahkikatla sabit olacak olan berrî, bahrî, 
jandarma, muvazzaf mütekait, ihtiyat ümera 
ve zabitandan cidali millî nihayetine kadar 
fevkalâdeden terfi etmemiş olanlar bir defaya 
mahsus olmak üsere hizmetlerinin derecesine 
göre takdirname ile veya bir derece terfi su
retiyle taltif edilirler. Ve bu şeraiti haiz millî 
Iramandan ve rüesa ile mücahit ve mücahidele-
re ve bunları idare eden Müdafaai Hukuk re
is ve azalarına hizmeti vataniyelerine mukabil 
«bir lata istiklâl madalyası verilir» denmekte
dir. 

işte bu kanunun espirisi içerisinde itilâf 
devletlerine karşı Suriye'de ve Doğu'da çarpış
mış ve bu suretle de hamasetlerine ve fedakâr
lıklarına binaen kendileri Madalya ile taltif 
edilmiş olanlara da bu kanunun birinci madde
sini teşmil, etmek gayreti içerisindeyiz. 

Sözlerim bu kadar. 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı, müsaade eder
seniz bir arkadaşımızın sorusuna vasıta olaca
ğım; Sayın Kudret Bosuter, komisyon sözcüsü 
olarak zatıâlinisden, «Komisyon raporundaki 
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şekliyle, bütçeye tahmil edilen külfet nedir ve 
naşı1. hesaplanmıştır,» diye bir sual sormuştur. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK IQR-
BAŞLI (Devamla) — Evet efendim. 

Br. hususta climizdelri malûmat rudur: 
Biliyorsunuz, Sayın Hükümetimizin getir

miş olduğu tasarı, komisyonumuzda bir par
ça değiştirilmiş bulunmaktadır. Eğer muh
taçlık kaydı nazara alınarak 10 bin kikinin do 
bundan istifade edeceği düşünülür vo hor bi
rine mukannen ve mütesaviyen 230 lira maaş 
bağlandığı takdirde bunun malî portesi 30 
milyen lira olacaktır. 

Komisyonun değiştirmesine göre, C3 sayılı 
Kanun gereğince 500 lira ve 860 sayılı Kanun 
gereğince 250 lira Peklinde aylık bağlanacağı 
vb hoşurunuza getirilmiş rekildc kanun çıktı
ğı takdirdo bunun malî portesi, 33 - 40 milyen 
lira civarında olacaktır. Muhtaçlık kaydı 
aranmaksızın seyyanen mupyyen bir miktar 
kenacak olursa onun da ayrıca hesabı yapıla
cak iv, meselâ sise bir fikir olmak üzere ko
misyonumuzun Maliye temsilcileri ile yaptığı 
hesa") neticesinde bulduğu bir rakamı ifade 
edeyim; mesela 500 lira, 250 lirayı bir tarafa 
bırakıp, 300 li~a mukannen ve mü'esaviyen 
hepsine verdiğimiz takdirde malî porto 14 
bin kişi üzerinden, ihtiyaç durumu da nazara 
alınmamak kayıt ve şartiylo 50 milyon lira ola
cakta. 

MT1h\aeîık durumu aranmaksızın., seyya
nen. 250 lirayı da 500 lira yaptığınız takdirdo 
bunun malî por'esinin 03 - 00 raı'yon lira ara
sında olacağı hesaplanmıştır efendim. 

BAŞKAN — Tamam mı 
kikakn\zı rica edeceğim. 

Buyurun Savın Cataloğlu. 

efendim, bir da 

İSMAİL ÇATAL03LU (içel) — Sayın 
Balkanım, 250 - 500 lira, ihtiyaç durumuna 
göre verileceği söyleniyor, ihtiyacı olmıyanlar 
için yok. 

BAŞKAN — izah etmeyiniz, neticeyi so
run:1::. 

İSMAİL ÇATALO&LU (İçel) — Yalnız, 
00 yadında olan vo bakacak kimsesi bulun-
mıyan muhtaç durumda istiklâl madalyasını 
hâmil. b'r gv'i. Komiryon ilriya0 dmmmura 
göre diyor. Bu adama birşeyler yapılacak mı, 
y e t e muhtaç durumu devam edecek mi? 

— 494 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK 
KIR3AŞLI (Devamla) — Efendim, çok te
şekkür ederim sualinize. Demin benim Yüce 
Heyetinize verdiğim izahat içerisinde bu hu
sus söyle değerlendirilmişti:-. 

Genel bütçeden maaş alan ve asgari haddi, 
tabanı, 230 lira olarak tosbit edilmiş bulunan 
bir tatbikat vardır. O tatbikat da Emekli San
dığı ile alükalı bir tatbikattır. Kaldı ki, bu
nun arşında gerek özel kanunlarla, Maliye Ko
misyonunun verdiği kararlar, öz ol kanunlara 
inhisar cimidir, onlarla verilen miktarlar vo 
gerekse demin size işaret etmiş olduğum, harb 
malûllerine verilmiş olan miktarlarda ifade 
buyurduğunuz nokta nazarı itibara alınmamış
tı.-. Meseli bir şahıs tekaüt edildiği zaman 
kendisinin maaşı esas alınmıştır, yoksa bak
tığı efradı cümlesi nazarı itibara alınmamış
tı:. Sizin dediğiniz nokta eğer, tosbit edilirse 
geniş bir malî tatbikatta inhiraflar yarata
caktır ve böyle bir prensip de zaten tatbik 
edil nemek? edir. 

İSMAİL OATALOĞLU (içel) — İkinci 
sualim şudur: Biz maaş bağlamıyoruz. Min
net borcunu ödiyoruz. Komisyon bunu niçin 
nazarı itibara almamıştır. 

GEÇİCİ: KOMİSYON BAŞKANI FAİK 
KIRBASI! (Devamla) — Sizinle hemfikirim. 
Bir manada hakikaten maaş bağlamıyoruz, 
Büyük Türk Milletinin 45 senedir ihmal edil
miş olan bu büyük aziz millî kahraman7a.\a 
bir vefa borcunu ödüyoruz. Sizinle beraberim. 

BAŞKAN 
runuz. 

S?ym Maliye Bakanı, bııyu-

MALİYE BAKANI CİÎIAD BİLGEIIAN 
(Balıkesir) — Sayın Balkan, sayın milletve
killeri; 46 sene sonra Yüksek Hoyo'.inizin, 
Türk Milletinin ve Türk vatanının yapısında 
kanlarını feda etmiş olan insanlara kar"! gös
termek zaruretini hissettiği bu alakadan do
layı Hükümet adrıa bütün M";clis üyelerine, 
bütün parti sözcülerine tefekkür ederek söze 
b aslıya oağım. 

Milletlerin mefahH cnların yabama kudre
tini gösterir. Esasen Türk Milletinin büyük
lüğü de buradadır. Böyle bir meselede bütün 
Türk Milletinin mümessillerinin aynı nokta
da birleşmiş olması gerçekten bir Türk elarak 
hepimiz için medarı iftihar olmuştur. 
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Bu arada bir noktaya daha işaret etmek is
terim : İstiklâl Savaşına katılarak bugünkü var
lığımızı yaratan insanlara vatani hizmet terti
binden maaş bağlanması hususunda ilk defa 
Adalet Partisi Hükümetinin bir kanun tasarısı 
sevk etmiş olmasına da ayrıca işaret etmek is
terim. 

Değerli arkadaşlarımızın üzerinde bilhassa 
durdukları muhtacı muavııet olmak hususundaki 
tenkidlerini biz Hükümet olarak müspet karşı
lamaktayız. Bu suretle ister muhtaç olsun, is
ter olmasın, bu sadece Türk milletinin ve onun 
mümessillerinin, onun Hükümetinin bu aziz ve 
kahraman çocuklarına vatani hizmet tertibin
den, gerçi değeri değildir, karşılığı hiçbir zaman 
olmamıştır, ama bugünün şartları, bugünün malî 
imkânları nisbetinde sadece onların bu büyük
lükleri karşısında belki büyük bir Okyanusta bir 
katre olarak takdim ediyoruz, onların da lütfen 
bunu kabul etmelerini istirham ediyoruz. («Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Bu arada arkadaşlarımızın üzerinde durduk
ları noktalardan olarak Sayın Özkan arkdaşımız 
JYEilis olarak Mücadeleye iştirak edenlere de 
aynı şekilde bir aylık bağlanması hususunda 
talepte bulundular. Malûmu âlileleri, 400 sayıb 
Kanuna göre Milis olarak Millî Mücadeleye iş
tirak etmiş olanlara böyle bir madalya verilmir 
bulunmaktadır. Kanunun kapsamı içinde ken
dilerine madalya verilmiş olanlara maaş bağla
nacağı cihetle bu zevat da bu kanunun şümu
lüne dâhil olacak ve istifade edeceklerdir. 

Ümidederim ki, bu izahatımızdan sonra de
ğerli arkadaşlarımız meseleyi daha fazla uzat
madan biran evvel kanuniyet kesbetmesi için 
yardımlarım lûtfedeceklerdir. 

Hepinizi tekrar saygı ile selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oya koyma
dan önce «son söz milletvekilinin» hükmüne gö
re bir arkadaşımıza söz vereceğim. Sırada Sa
yın Sadi Binay.. Yok. Sonra Sayuı Ferda 
Güley geliyor. Ancak bu arada Halk Partis^ 
Grupu adına Sayın Kudret Bosuter'e söz veril
mesi talebediliyor. 

Sayın Güley, sizin yerinizi Sayın Kudret Bo
suter'e vereceğim. 

Buyurunuz efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA KUDRET BOSU-

TER (Giresun) — Değerli arkadaşlarım, Sa

yın Bakanın konuşmasından sonra huzurunuzu 
işgal etmek için aslnıda belki sebep bulunmamak 
iktiza ederdi. Ancak bir noktayı yeterince ta-
kibedememiştim. 250 ve 500 lira farkının kal
kıp kalmadığını öğrenmek için kendilerinden 
sordum; kalkmadığını söylediler. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, burada arz ede
ceğim nokta şu : Tahmin ediyorum İd, Sayın 
Bakan, bu hesabın yani 13 - 14 bin rakamının 
nasıl tesbit edilmiş olduğunu dikkatli bir şekil
de incelemek için fırsat ve vakit bulmuş olsa
lardı, muhakkak ki, bu hususta da lutufkâr 
bulunmaktan kaçmmıyacaklardı. Ben teknisyen 
arkadaşlarıma sorduğum zaman aldığım cevap 
şu : Diyorum ki, bu 14 bin raka,mı nasıl çıka
rılmıştır? Şimdi, arkadaşlarım, İstiklâl Madal
yasını alanlar bir kere 18 yaşında kabul edili
yor. Topyekûn yapılmış olan bir harbte taba
nın alt seviyesinin 18 den başlatılması 7 - 8 se
nelik farktır ilk önce. 

İkincisi : Soruyorum teknisyen arkadaşla
rıma, onda hesabı yaptığınız zaman acaba şe-
hidolduktan sonra ailelerine madalya verilmiş 
olanları da dikkate aldınız mı? Hayır. 102 bin 
kişi aşağı - yukarı madalya almışlar; ama bu 
102 Mn kikinin içinde ne kadarı şehit bilmiyo
ruz. Yaş vasatisi nedir? Bunu da bilmiyoruz. 
Yani 102 bin kişinin yaşını götürü bir hesapla 
18 den başlatıyoruz. 

Şimdi bunlar nazarı itibara alnıdığı zaman 
ıslında muhterem arkadaşlarım, bu kanun Sena
todan çıktığı zaman dahi malî portesi düzecektir 
bunun, aradan geçen iki ay zarfında düşecektir 
ve bir sene sonra belki bunun malî partesi bufliin 
karsımıza çıkan rakamların ancak yarısı kadar 
olacaktır. O halde 250 lira, 500 lira tefrikini 
vapabilmek için elimizde yeterli kıstaslar yok. 
Demek ki, şehitler hesaba katılmamış, taban 
18 de tutulmuş ve tabanın 5 - 6 sene yükseltil
diğini kabul ettiğimiz anda muhakkak ki, bu 
miktarı kolayca 500 e çıkarmak mümkün ola
caktır. Hattâ fazlasiyle telâfi edilecektir. 

Sayın Bakanın bu yoldaki teklifimize itibar 
edeceğine inanıyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Rapor üzerinde müzakerenin 
yeterli görüldüğüne dair gelmiş bulunan öner
geyi okutuyorum : 
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Sayın Başkanlığa 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşmeler 
kâfidir. Değişiklik talepleri maddenin müzake
resi sırasında daha da neticeli ele alınabilir. Ye
terliğin oya konulmasını arz ederim. 

Bolu 
Ahmet Çakmak 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Yardımcı, yeter
liğin aleyhinde buyurunuz. 

MEHMET YARDIMCI (istanbul) —- Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; kifayeti ka
bul etmezseniz, İstiklâl Harbimizde bu memle
ketin mukadderatını, toprağın bütünlüğünü 
kanlarını dökmek suretiyle, düşmanı tarumar 
etmek suretiyle bugünkü istiklâli temin eden 
bu aziz vatandaşlarımıza hürmetlerimizi, sevgi
lerimizi daha iyi intikal ettirme fırsatını bulu
ruz. 

Buradaki hatipler çok şey söylediler. Filhal, 
Hükümetin konuşması Meclisi tatmin eder isti
kamettedir. Meşhur şairin dediği gibi : 

«Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. 
Toprak, eğer uğrunda ölen varsa, vatandır.» 
İşte, toprağı vatan yapan, kanlarını, çoluk 

çocuk döken bu insanların hakkında söz söyle
mek fırsatını daha çok bulmuş olacaktık. Bu 
suretle, çok geç kalmış bulunan ve her geç ka
lan noksan şeyler gibi, bunun da bugünkü Mec
lisin Hükümetine ve bütün Meclise nasibolan bu 
fevkalâde değerli kanunun üzerinde daha çok 
şey söylemek imkânına sahibolabilir idik. 

Devlet Hazinesi hiçbir zaman bunlardan bir 
şey esirgemesin, muhterem arkadaşlarım. İşte 
asıl bunun için kifayetin aleyhinde konuşmak 
istiyorum. Çünkü, Hazinei Devletin verdiği bu 
pa.ra öylesine yerinde ve öylesine takdire şa
yandır ki, ne verse azdır, ne verse hiçbir arka
daşımız bunu noksan görmiyecektir. 

Onun için, eğer kifayetin aleyhinde oy ve
rirseniz, bu hususta daha çok söyliyecek sözle
rimiz olabilir idi. 

BAŞKAN — Sayın Yardımcı, daha oya kon
madığı ve ka.bul edilmediği için, «olabilir idi» 
değil, «olabilir» demek icabeder. 

MEHMET YARDIMCI (Devamla) — Eğer 
kifayetin aleyhinde verirler ise olabilir idi. 

Bu sebepten dolayı, ben muhterem arkadaş
larımı hürmetle selâmlarken, hiçbir noksansız 
olarak ve hiçbir şey esirgenmeden bu vatan ço

cuklarına icabeden tahsisatın ayrılmasını ta-
lebediyorum. Esasen buna para vermek' demi
yoruz, bu onöre bir onör daha katmaktır; bu 
kelimeyi kullanmak icabeder. Hepinizi hürmet
le selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce He
yetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşmek teklifi vardır. İvediliği 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkanım, maddeler okunmadan önce, kanunun 
başlığının değiştirilmesi hakkında verilmiş bu
lunan bir önergemiz vardır. Bunun okutulması
nı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi okutmadan 
önce, kanun başlığını değiştirmeye matuf veril
miş bulunan önergeleri okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

Halen müzakeresini yaptığımız kanun tasa, 
rısmın isminin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Adana 
Mahmut Bozdoğan 

«İstiklâl Madalyası verilmiş bulunanlara va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanması hak
kında kanun tasarısı» 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte bulunan kanun tasarısının baş, 
lığının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz, 

Ankara Ankara 
Kemal Bağcıoğlu Ahmet Dallı 

Kırklareli 
Mehmet Atagün 

«İstiklâl Madalyası verilmiş olanlara vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun tasarısı.» 
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Sayın Başkanlığa 

Kanun tasarısının başlığının aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ederim. 

Edirne 
Nazmi Özoğul 

«İstiklâl Madalyası verilmiş bulunanlara va
tani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlanması 
hakkında kanun tasarısı.» 

Başkanlığa 

İstiklâl Madalyası verilmiş bulunanlardan 
muhtaç durumda olanlara vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanması hakkında kanun tasarısı 
adının aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

Tekirdağ 
Kemal Nebioğlu 

«İstiklâl Madalyası verilmiş bulunanlara va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanması hak
kında kanun tasarısı.» 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Müzakere edilmekte olan kanun tasarısının 
başlığının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. Gerekçesini şifahen arz edece
ğiz. 

Aydın Sinop 
Reşat özarda Niyazi özgüç 

«İstiklâl Madalyası ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Takdirnamesi verilmiş olanlara vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
Kanun.» 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
okutulmuş bulunan önergelerden Sayın Nebioğ
lu önergesi, Sayın Kemal Bağcıoğlu, - Ahmet 
Dallı ve Mehmet Atagün'ün vermiş olduğu diğer 
önerge ile Sayın Mahmut Bozdoğan'ın vermiş 
bulunduğu önerge aynı mahiyettedir. Yalnızca 
aralarındaki fark şudur; birincisi «İstiklâl 
Madalyası verilmiş onlara» der. İkincisi «İstik
lâl Madalyası verilmiş bulunanlara» der. Birin
den birisi diğerine iltihak etsin, bunun bir öner
ge olarak muameleye koyalım. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Aynı 
anlamı taşıdığı için. Biz iltihak ediyoruz. 

BAŞKAN — Üç önerge aynı mahiyette, «Ve
rilmiş olanlara» oldu. 

Diğer bir önergede ise, «İstiklâl Madalyası ve
rilmiş olanlara vatani hizmet tertibinden şeref 
aylığı bağlanması.» şeklinde teklif ediyor. 
«Aylık» yerine, «şeref aylığı» izafe ediliyor. 

Reşat özarda ve Niyazi özgüç arkadaşlarımız 
tarafından verilen diğer önergede ise, «İstiklâl 
Madalyası ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Tak
dirnamesi verilmiş olanlara» der. 

Şimdi, o halde en ayları bu son okuduğum 
olduğuna göre bunu tekrar okutup muameleye 
kayacağım. 

(Aydın Milletvekili Reşat Özarda ile Sinop 
Milletvekili Niyazi özgüç'ün önergesi tekrar 
okundu.) 

Sayın özarda buyurunuz, kısaca izah ediniz. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; istiklâl Madalyaları hak
kında 6 . 1 . 1966 tarihinde, iki seneyi müteca
viz bir zaman evvel ilk defa olarak bir kanun 
teklifi vermiş olduğum halde, Meclisin müza
kere usulüne göre maalesef bu kanun üzerinde 
görüşmek imkânını bulamadık. Bu bakımdan. 
en mühim bir konuya burada temas edilemedi. 
Şimdi bu önemli konuyu kanunun başlığında de
ğişiklik yapmak suretiyle ifade etmek isterim. 

İstiklâl Madalyası verilenlerle birlikte Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Takdirnamesi alanla
rın da buna dâhil edilmesinin sebebi şudur: 
13 Eylül 1337, yani 11 Muharrem 1340 tarihli 
ve 152 sayılı bir Kanun vardır. Bu Kanunun 
ismi «Türkiye Büyük Millet Meclisi Takdirna-
mesiyle , Usulü taltif hakkında Kanun»... 

BAŞKAN — Sayın özarda, bir dakika. Şim
di bu ileri sürdüğünüz husus kanunun diğer 
maddeleri içinde yeralmış bulunmakta mıdır? 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Bulunmaktadır, buyurun. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Kanunun 
İnci maddesi de şudur: «Muharebelerde bilfiil 

ateş altında fevkalâde yararlık gösterenler Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Takdirnamesi ile 
taltif olunur.» İstiklâl Savaşı devam ederken, 
İstiklâl Madalyası daha verilmeden ateş altında 
fevkalâde yararlık gösterenlere Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin kararı ile takdirname verilmesi 
kabul edilmiş ve böylelikle, buna dayanarak ve 
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bu kanunun diğer maddelerine göre bu inhayı 
yapmak Başkumandanına ait bir vazife. O za
man harb içerisinde bilfiil ateş altında birtakım 
büyük fedakârlık gösterenlere Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Takdirnamesi verilmiş. Bunlardan 
ancak iki defa takdirname alanlara sonradan iki 
maaş nibetinde mükafaat verilmek suretiyle tal
tif edilmiş. Ama o zamanki maaş durumuna 
göre böyle harb sırasında, ateş altında fevka
lâde başarı gösteren kahramanlara o gün para
sına göre iki maaş ikramiye verilmesi elbette 
maddi bir taltif olamaz. Esasen bunların adedi 
pek azdır. Bunlar arasında İstiklâl Madalyası 
almıyanlar vardır. Soruşturduk, araştırdık, is
tiklâl Madalyası almıyanlar vardır. Binaena
leyh bunların da unutulmaması ve hiç olmazsa 
bu kanun çıkarken Kurtuluş Savaşında fiilen 
ateş altında büyük yararlık göstermiş ve bu hu
susta Büyük Millet Meclisinin de Takdirname
si... 

BAŞKAN — Sayın özarda, bu beyanınızdan 
anlaşılıyor ki, başlıkla bir ilgisi yok. Siz Büyük 
Millet Meclisi tarafından takdirname almış olan
ların da 1 nci madde şümulü içinde mülâhaza 
edilmesini istiyorsunuz. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Sayın Baş
kanım, 1 nci madde içinde mütalâa ettiğimiz için 
başlığın da buna göre değiştirilmesi lâzımgeldi-
ğini izah ettim. Konuşmam zaten fazla değil, 
bitmiştir. Arz ettim, gerçek budur. Sayın Ba
kan da bilgi verebilirler, arzu ederlerse. Bunu 
bu şekilde de lütfen değiştirirsek, büyük hizmet 
yapmış kahraman vatandaşları bu kanunun şü
mulü dışında bırakmamış oluruz. Mâruzâtım 
budur, saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, Sayın Komis
yon ; Sayın özarda «İstiklâl Madalyası almamış 
olduğu halde Büyük Millet Meclisinin kararı 
ile kendilerine takdirname verilmiş bulunanlar 
vardır. Bunlar da bu kanunun şümulü içindedir. 
Binaenaleyh başlığın buna göre tertibolunma-
sı lâzımgelir» şeklinde beyanda bulundular. 
Buna karşı diyeceğiniz? 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir) — İzahat verebilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilgehan. 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Balıkesir) — Efendim, hakikaten buyurdukları 
152 sayılı Kanun «Muharebelerde bilfiil ateş 

altında fevkalâde yararlık gösterenler Türkiye 
Büyük Millet Meclisi takdirnamesi ile taltif olu
nur.» diyor. Halen mer'i bulunan 869 sayılı 
Kanuna göre Millî Mücadeleye bilfiil iştirak et
miş olan her vatandaşın bugün dahi müracaat 
ederek bir istiklâl Madalyası almaları mümkün
dür. Eğer Yüksek Heyetnizin kabul ederek 
«istiklâl Madalyası verilmiş bulunanlara vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkındaki 
kanun tasarısı» diye isim alırsa, bu takdirde 
zaten onlar da bu kanundan istifade edecekler
dir. Binaenaleyh, meselenin bu şekilde kabul 
edilmesi muvafık olur. 

BAŞKAN — Demek ki, verilen izahata göre, 
kanunda «İstiklâl Madalyası verilmiş olanlara» 
tabiri ile Millet Meclisi tarafından takdirname 
verilmiş bulunanlar da girmektedir. O halde 
mesele kalmamaktadır. 

Şimdi Sayın özarda'nın vermiş olduğu öner
gesini oyunuza sunuyorum. Komisyon katıl
mıyor, Hükümet katılmıyor, önergeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeler. Sayın Bağcıoğlu, Sayın Ne-
bioğlu, Sayın Dallı, Saym Bozdoğan; sislerin 
vermiş olduğu önergede başlığın «istiklâl Madal
yası verilmiş olanlara vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanması hakkında kanun tasarısı» şek
linde olmasını istiyorsunuz. Halbuki, bunun 
yanı başında Sayın Nazmi özoğui ve Sayın Hil
mi işgüzar «İstiklâl Madalyası verilmiş olan
lara vatani hizmet tertibinden şeref ödeneği 
verilir» deyiminin kullanılmasını istiyor. Bu 
hususta bir ihtilâf var mı efendim? 

NAZMİ ÖZOĞÜL (Edime) — Sayın Başkan 
iki kelime ile müsaade ederseniz ifade edeyim. 

BAŞKAN — iki kelimeyse yerinizden söyle
yiniz. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Sayın Baş
kan ; şeref aylığı ilk Türkiye Büyük Millet Mec
lisince çıkarılmış ve halihazırda T. B. M. Mec-, 
lisinde aynı konuda şeref aylığı alan bir sayın 
üye mevcuttur, istiklâl BTuharebesine iştirak 
edenler almaktadn. Binaenaleyh bu şeref 
aylığı mevzuu Meclisten çıkmıştır. Kanunun 
başına da bu değerli kumanlanlarm konmasını 
teklif etmekteyim. 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKAMI FAİK KIR-

BAŞLI (Burdur) — Efendim, vatani hizmet 
tertibinden şimdiye kadar maaş bağlanmış 
olanlara aynı ifadeler kullanılmıştır. Bu ifade
lerde birlik ve beraberlik vardır. Şimdi bu ka
nunda bu ifadeyi değiştirerek «istiklâl Madal
yası sahiplerine şeref tahsisatı hakkındaki ka
nun» diyecek olursak, şimdiye kadar bu yoldan 
bağlanmış olanları da başka türlü mütalâa etmiş 
gibi bir duruma düşeceğimiz için böyle bir ay
rılık yaratılması taraftarı değildir Komisyon. 

BAŞKAN — Her iki önerge aynı mahiyette
dir. «İstiklâl Madalyası verilmiş olanlara vatani 
hizmet tertibinden şeref aylığı bağlanması hak
kında kanun tasarısı» başlığının konması isten
mektedir. önergeleri bu şekliyle oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler.... (Gürül
tüler.) Arkadaşlar önergeyi tekrar okuyorum: 
«istiklâl Madalyası verilmiş olanlara vatani hiz
met tertibinden şeref aylığı bağlanmadı hakkın
da kanun tasarısı» olarak, kanun başlığını koy
mak isterler. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. Kanunun başlığı «istiklâl Madalyası veril
miş olanlara vatani hizmet tertibinden şeref ay
lığı bağlanması hakkında kanun tasarısı» ola
rak düzeltilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım usulî müzakerede 
bir ricam olacak. Birinci maddede hangi arka
daşlarımız değişiklik önergesi vermişler ise lüt
fediniz o önergeleri okutalım ve o önergeler 
üzerinde önerge sahipleri izahatta bulunsun ge
rekirse. O önergeleri muameleye koyalım. 
Bütün birinci madde üzerinde verilmiş bulunan 
değişiklik önergelerini okutacağım, ayrı ayn. 
Ondan sonra her önerge üzerinde muamele ya
pacağım. Birinci maddeyi okutuyorum. 

İstiklâl Madalyası verilmiş bulunanlardan muh
taç durumda olanlara vatani hizmet tertibinden 

aylık bağlanması hakkında Kanun 

Madde 1. — Millî Mücadeleye iştirak eden
lerden muhtaç durumda olanlara hayatta bu
lundukları sürece : 

A) 4 Nisan 1337 tarihli ve 66 sayılı Kanun 
gereğince istiklâl Madalyası verilmiş olanlara 
ayda 500 lira, 

B) 30 Mayıs 1926 tarihli ve 869 sayılı Ka
nun gereğince istiklâl Madalyası verilmiş olan
lara ayda 250 lira, 

Vatani hizmet tertibinden aylık bağlanır. 
özel bir kanunla vatani hizmet tertibinden 

aylık bağlanmış olanlar yukardakL fıkralar hü
kümlerinden faydalanamazlar. 

(A) fıkrası kapsamama girip de kendilerine 
daha evvel vatani hizmet tertibinden 500 lira
dan az aylık bağlanmış olanların aylıkları da bu 
miktara çıkarılır. 

(B) bendi gereğince kendilerine aylık bağ
lananların aylıkları 15 . 7 . 1965 günlü ve 669 
sayılı Kanunla 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa eklenen «Ek madde» 
uyarınca alt sınır aylığı artırıldıkça bu aylıklar 
da yeni alt sınır miktarına yükseltilir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım birinci 
maddeyi metinde yazılı olan şekliyle okutmuş 
bulunmaktayım. Birinci madde üzerinde halen 
27 değişiklik önergesi vardır. Bunları evvelemir
de birer birer okutacağım. Biz aykırılık sıra
sını mümkün olan nisbette tanzim ettik. Bir 
şeyi mutlak aykırılığı diğerine göre, tam teşek
kül etmez. Bunu müspet karşılarsanız bütün 
önergeleri okutuyorum. 

KUDRET BOSUTER (Giresun) — Bir hu
susu arz edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KUDRET BOSUTER (Giresun) — Sayın 

Bakan iltihak ettiler, seyyanen 500 lira verilmesi 
hususunda. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir) — Muhtaç olanlar veya olmıyanlar 
diye bir tefrik yapılmasın dedim. 

KUDRET BOSUTER (Giresun) — O halde 
bu noktayı tekabbül etsinler. Komisyonun tak
riri geldiği zaman diğer arkadaşlar takrirlerini 
geri alırlar. Mesele böylece halledilmiş olur. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK KIR-

BAŞLI (Burdur) — Komisyon olarak mütalâa 
ettik, birinci maddeyi geri alıyoruz. Bütün 
önergeleri tetkik edip yeniden mütalâa getire
ceğiz. 

BAŞKAN — Bütün önergeler yeniden dü
zenlenmek üzere talep üzerine geri verilmiştir. 
Tetkik edilecek ve önergeler muvacehesinde ye
niden bir madde tanzim edilmek suretiyle geti
rilecek. 

Madde 2. — Geliri, aylığı, taşınır veya ta
şınmaz malı veya kazancı, kendisini ve Türk 
Medeni Kanunu hükümlerine göre bakmaya, 
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mecbur olduğu ailesi fertlerini geçindirmeye ye
tecek miktarda olmıyan kişiler bu kanunun uy
gulanmasında «Muhtaç» sayılır. 

Muhtaçlık, ilgililer tarafından tanzim ve im
zaları ihtiyar heyetlerince tasdik edilecek beyan 
kâğıtları üzerine daimî olarak oturdukları yer
lerin bağlı bulundukları il veya ilçe idare kurul
ları tarafından muhtaçlık sebepleri açıkça gös
terilmek suretiyle verilecek tutanaklarla belir
tilir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. Bi
rinci madde ile irtibatı var mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK KIR-
BAŞLI (Burdur) — Efendim, ikinci madde bi
rinci maddenin tamamiyle tedvini ile alâkalı ol
duğu için bunu da geri alıyoruz. Yeniden dü-
zenliyeceğiz. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Kendilerine aylık bağlananlar

dan veraset, bağış, vasiyet voliyle veya başka 
suretle muhtaçlık durumları zail olanların; 

a) Bu durumları kendileri tarafından bildi
rildiğinde, bildirim tarihini takibeden aybaşın
dan, 

b) Muhtaçlığın kalmadığı ikinci maddede 
sözü edilen kurullar tarafından yapılacak tahki
kat sonunda verilecek kararla tesbit edildiğinde, 
bu kararların verildiği tarihi takibeden aybaşın
dan, itibaren aylıkları kesilir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK KIR-

BAŞLI (Burdur) — Sayın Başkan bu da diğer 
madde ile alâkalı bulunduğu cihetle geri alıyo
ruz. 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 
Madde 4. — istiklâl Madalyası sahibi ol

duklarını tevsik ederler Devlet ve belediye 
ulaştnma vasıtalarında yan ücretle seyahat 
ederler ve Devlet hastanelerinde ücretsiz tedavi 
edilirler. 

BAŞKAN — Dördüncü madde üzerinde söz 
istemiş bulunan arkadaşlarımın isimlerini oku
yorum. Sayın Nazmi özoğul, Sayın Süleyman 
Onan, Sayın ilyas Kılıç, Sayın i. H. Yılanlı-
oğlu söz sırasına daha evvel kayıtlanmışlar. 
Sayın Bozdoğan, Sayın Abbas Çetin. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK KIR
BASI! (Burdur) — Efendim müsaade ederse
niz, Komisyonun fikrini zatiâlinize duyurmak is

tiyor. Bu kanun malî külfetlerle geldiği için 
bu madde de bunlarla alâkalı görünmektedir. 
Müsaade ederseniz bunu da geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Peki efendim, geriverilmiştir. 
Geçici madde 1. — Bu kanun yürürlüğe 

girdiği tarihten önce, özel kanunlarla vatani 
hizmet tertibinden bağlanmış olan dul ve yetim 
aylıkları toplamı 250 liradan az olanların bu 
aylıkları 250 liraya çıkarılır ve 1 nci madde ge
reğince alt sınır hükümleri bunlar hakkında da 
uygulanır. 

BAŞKAN — Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK KIR-
BAŞLI (Burdur) — Efendim, bu miktarlar de
ğiştirildiği için bu da onlarla alâkalı bir husus
tur. Bunu da geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Bir geçici ikinci madde vardır 
okutuyorum. 

Geçici madde 2. — Bu kanunun uygulan
masına ait belgelerin incelenmesini, işlemlerinin 
tamamlanarak ödemenin zamanında yapılmasını 
sağlamak maksadiyle Maliye Bakanlığında ve 
Sayıştayda çalışma saatleri dışında görevlendi
rilmesine ihtiyacolan personele verilecek fazla 
çalışma ücretleri, bütçenin ilgili bölümlerinden 
karşılanmak üzere, Bakanlar Kurulunca tesbit 
olunur. 

BAŞKAN — Bunu da geri alıyor musunuz? 
GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI FAÎK 

KIRBAŞLI (Burdur) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Beş ve altıncı maddeler yürür

lük maddeleridir. Demek ki, kanunun esasını 
birinci madde teşkil ettiği için birinci madde
nin yeniden düzenlenmesi tahtında ancak diğer 
caddeler müzakereye tabi olabilir. Bu sebeple 
komisyon maddeyi kendisine göre hasırlayıp, 
müzakere edip getirecektir. Kanım gündemde 
verini muhafaza etmektedir. Gelecek birleşim 
ilk sırada görüşülmeye tabi olacaktır. 

5. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri ve Plân komisyonla
rı raporları (1/269) (S. Sayılı: 460) (1) 

(1) 460 sıra sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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BAŞKAN — Bir önerge vardır okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı bir 
sayılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
460 sıra sayılı kanun tasarısının gündemin di
ğer madedlerine tercihan görüşülmesini ars ve 
teklif ederim. Saygılarımla. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Sözcüsü 
Sakarya 

Nuri Bayar 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Komisyon ve Hükümet yerini alsın. Raporu oku
tuyorum. 

(Plân Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Öncelik teklifini oyunuza su

nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Eapor üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ivedilik teklifi var. İvediliği oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Maddeleri okutuyorum : 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 3556 sayılı Kanuna ba^lı 1 sayılı 
cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Madde 1. — 3S56 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri Ba
kanlığı kısmına ilişik cetvelde derece, unvan, 
aded ve aylıkları gösterilen kadrolar eklenmiş
tir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madds 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde sos istiyen?.. 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte ve aleyhte 
oyunu izhar sadedinde söz istiyen?.. Yok. Ka
nunun tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Ha
yırlı olsun. 

6'. — İstanbul Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5247 sayılı Kanuna ek kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları rapor
ları (1/152) (S. Sayısı : 470) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım gerek 
Plân Komisyonu Başkanı ve gerekse Millî Eği
tim Bakanı tarafından verilmiş olan bir önerge 
var, önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millet Meclisi gündeminin 30 ncu sırasında 
bulunan «İstanbul Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 5247 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısı» (1/452) (S. Sayısı : 470) nın gündeme 
alınarak bütün işlere takdimen öncelikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Plân Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İstanbul Üniversitesine bağlı olarak 1967 -
1968 ders yılında öğretime açılan Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesine kadro temini maksadiyle hazırlanan 
kanun tasarısı Meclis gündemine alınmış bu
lunmaktadır. 

Bu Fakültenin üye ve yardımcılarına kadro 
temini ile ilgili olan tasarının, Meclis gündemin
de öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

ilhami Ertem 
Millî Eğitim Bakanı 

BAŞKAN — önergeler aynı mahiyettedir. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir ve 470 Sıra Sayı
sındaki Kanun diğer maddelere takdimen gün
deme alınmıştır. 

(1) 470 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir, 
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Öncelikle görüşme teklifi vardır, önceliği 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum. 
(Plân Komisyonu raporu okundu.) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen ar
kadaşımız var mı?.. Yok. Maddelere geçilmesi 
hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ivedilik teklifi vardır. Oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İstanbul üniversitesi kuruluş kadroları hakkın
daki 5247 sayılı Kanuna ek Kanun 

Madde 1. — Bu kanuna bağlı 1 sayılı cet
velin (A) işaretli kısmında yazılı kadrolarla, 
4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 2 nci mad
desi,uyarınca İstanbul Üniversitesine bağlı ola
rak açılan «Cerrahpaşa Tıp Fakültesi» bağlığı 
altnıda (B) kısmında yazılı kadrolar 5247 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele ve ilişik (2) sa
yılı cetveldeki kadro da aynı kanuna bağlı (2) 
sayılı cetvele eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 2. — 5247 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelden ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — ikinci maddede bağlı (1) sayılı 
cetvelle birlikte ikinci madde üzerinde söz isti
yen?.. Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... ikinci madde bağlı 
cetvellerle birlikte kabul edilmiştir. 

Geçici madde — istanbul Üniversitesi Cer
rahpaşa Tıp Fakültesi ile bu Fakülteye bağlı 
kurumlarda görevli öğretim üyeleri ve öğretim 
yardımcılan yeniden tâyine lüzum olmaksızın 
yeni kadrolara geçerler ve aylıklarını bu kadro
larda almaya devam ederler. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz isti-
yenler?.. Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımlandığı ayın 
son gününde yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
kül edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte oyu
nu izhar yönünden söz istiyen var mı?.. Yok. 
Kanunun tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Memleket ve millet için hayırlı olsun. 

7. — 6990 sayılı Atatürk üniversitesi Kanu
nuna. ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (1/315) (S. Sayısı : 434 
ve 434 e 1 nci ek) (1) 

BAŞKABT — Önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi gündeminin 23 ncü sırasında 
bulunan «8990 sayılı Atatürk Üniversitesi Ka
nununa ek kanun tasarısı» (1/345), (S. Sayısı : 
434 ve 434 e 1 nci ek) nın gündeme alınarak 
bütün işlere takdimen ve öncelikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Plân Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 

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

Raporu okutuyorum. 
(Plân Komisyonu benimseme raporu okun

du.) 
BAŞKAN — Bu takabbül mahiyetinde dü

zenlenen rapordur. Şimdi takabbüle esas olan 
komisyonun raporunu okutuyorum. 

(Plân Komisyonu esas raporu okundu.) 
BAŞKAN — Öncelikle görüşülme teklifini 

oyunuza sunuyorum, Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 434 ve 434 e 1 nci ek S. Sayılı basmaya-
zılar tutanağın sonuna eklidir. 
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Rapor üzerinde söz istiyen?.. Yok. madde
lere geçilmesi hususunu.... 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Rapor 
üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Onan. 
SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Muhte

rem Başkan, muhterem milletvekilleri; Atatürk 
Üniversitesi Tıp Fakültesine 169 aded kadro ve
rilmesi Kanunu ile karşı karşıyayız. Biraz ev
vel Yüce Meclisimizde Atatüık Üniversitesine 
öğretim üyesi bulunamadığına mütedair olan 
kanun bir hayli tenkide uğradı. Tıp Fakültesin
de görev alacak olan elemanlar için istenilen 
169 aded kadro verildiği takdirde, bu kadrolar 
umarım öğretim mevzuunda, idari mevzularda 
vazife görecek olan arkadaşlara tevzi edilecek
tir. Yana yakıla dert yanılarak 10 yıl içerisinde 
beklenilen öğretim üyesi kadrosunu ikmal ede-
miyen Atatürk Üniversitesi için Bakanlık şim
di bu 10 yıl süreyi uzatmak mecburiyetinde kal
mıştır. Bugün Tıp Fakültesine inhisar edecek 
olan 169 aded kadroyu talebetmektedir. Vere
lim, helâl olsun; ama sayın ilgililer bu kadroyu 
işgal edecek elemanları bulmuşlar mıdır? Hü
kümetin bu hususu açıklamasını rica ediyorum, 
hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Rapor üzerinde başka söz isti
yen var mı?.. Yok. Maddelere geçilmesi husu
sunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ivedilik teklifi vardır, oyunuza sunuyorum. 
ivediliği kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

6990 sayılı Atatürk üniversitesi Kanununa 
ek Kanun 

Madde 1. — Atatürk Üniversitesinde açılan 
Tıp Fakültesine ait ilişik (1) sayılı cetvelde ya
zılı kadrolar, 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi 
Kanunundaki (1) sayılı cetvele eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte oyu
nu izhar sadedinde söz istiyen var mı?.. Yok. 
Kanunun tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Memleketimiz ve milletimiz için hayırlı ol
sun. 

8. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları rapor
ları (1/344) (8. Sayısı : 235 e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millet Meclisi gündeminin 27 nci sırasında 
bulunan «Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısı» (1/344) (S. Sayısı : 235 e 1 nci ek) 
nm gündeme alınarak bütün işlere takdimen 
öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Plân Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 

BAŞKAN — Kanunun öncelikle görüşülme
si hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporu olnıtuyorum. 
(Plân Komisyonu raporu okundu.) 

BAŞKAN — Raporu okutmuş bulunmakta
yım. Rapor üzerinde Sayın Hasan Tahsin Uzun, 
buyurun efendim. 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — Sa
yın Başkan, sevgili arkadaşlarım; Ankara Üni
versitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sa
yılı Kanuna ek kanun gerekçesi diye huzuru
muzda bir kanun var. 

Muhterem arkadaşlarım, ben uzun konuşup 
zamanınızı almıyacağım. Yalnız şunu öğrenmek 
istiyorum: Bugün Türkiye'de diş doktorluğu 

(1) 235 e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı tuta
nağın sonuna eklidir. 
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aşağı - yukarı çok az bir durumdadır, hemen he
men her vilâyete bir diş doktoru düşüp düşme
diğini pek bilmiyorum, ama çok az olduğunu 
şuradan anlıyorum: Gündemin ikinci maddesin
de Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fikret 
Turhangil ve 9 arkadaşının tababet ve şuabatı 
sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 sayılı Ka
nuna bir geçici madde eklenmesine dair kanun 
teklifi var. Türkiye'de diş doktorlarının olma
dığından, halen Türkiye'de binlerce diş teknis
yeni ruhsatsız olarak çalışmakta ve bunlar Ma
liyeye vergi vermemektedir, kaçak olarak çalış
maktadırlar ve bu arkadaşlarımız da bunlara 
bir defaya mahsus olmak üzere mevcut diş okul
larında imtihana girmek suretiyle bir hak tanın
ması için bir kanun teklifi yapmışlar. Eğer bu
gün Türkiye'de diş hekimliği yetişmiş olsaydı 
bu arkadaşlarımız bu kanun teklifini vermezdi. 

Muhterem arkadaşlarım, burada Hecettepe 
Üniversitesinin Diş Hekimliği Yüksek Okulun
da okuyan talebelerin altı sene okuduğu söylen
mektedir. Bir taraftan Türkiye'deki diş hekim
lerinin az olduğu kanısı var; diğer taraftan di
ğer okullarda diş hekimliği dört yıl olmasına 
rağmen burada altı yıl olmasının istenmesinin 
sebebini bir türlü anlıyamadım. Bunun açıklan
ması, bir, sonra, halen Türkiye'de kaç tane yük
sek diş okulu vardır ve bunlar hangi şehirler
dedir, liselerden sonra bunlar kaç yıl okunmak
tadır? Bunun açıklanmasını rica edeceğim, hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Onan buyurunuz efendim, 
rapor üzerinde. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Muhterem 
Başkan, muhterem milletvekilleri; Hacettepe 
Üniversitesi Tıp Sağlığı Bilimleri Diş Hekimliği 
Yüksek Okuluna kadro verilmesi istenilmekte
dir. 

Değerli arkadaşlarım, bu memlekette her sa
hada olduğu gibi çenecerrahilerine ve diş hekim
liklerine fazla miktarda ihtiyaç vardır. Buna 
rağmen bunları yetiştiren yüksek okullarımız 
maalesef kifayetsizdir. Diş hekimliğinin önemi
ni takdir etmemek elden gelmez. Bunun için Ha
cettepe Yüksek Diş Okuluna istenilen kadro dik
kat ederseniz bu Yüce Meclisi en çok meşgul 
eden kanun konularının bir benzeri. Çünkü he
nüz Türkiye'de hasretle beklenilen ve çok ha
yati ehemmiyeti olan kadro kanunu halledilme
miştir. Şayet, «Sözüm senettir.» diye taahhütte 

bulunan Adalet Partisi Hükümetinin Başkam 
Sayın Başbakanımız Süleyman Demirel ve Ada
let Partisi İktidarı muhtacolduğumuz Personel 
Kanununun derhal tatbikata koymak için hare
kete geçse işte bu perakende istenilen kadro ka-
nunlariyle Meclisi meşgul etmiş olmayız. 

Kanunun gerekçesinde bakınız arkadaşlar, 
diyor ki: «Aslında Hacettepe Diş Hekimliği Yük
sek Okulu ile Hacettepe idari personeline olan 
ihtiyaç büyük olmakla beraber tasarıda ancak 
1967 ve 1968 yılları ihtiyacına göre kadro teklif 
edilmiş bulunmaktadır.» Bekleyin arkadaşlar. 
Bu neyi ifade ediyor, 1969 senesinde ihtiyacı 
karşılamak için yeniden aynı konu ile ilgili bir 
kanun teklifi gelecek demektir. Değerli arka
daşlarım, tekrar ediyorum, Sayın Hükümet muh-
tacolunan, hasretle beklenen Personel Kanununu 
biran evvel getirsin ve Yüce Meclisi perakende 
olan bu kanunlarla vakit öldürmesinden kurtar
sın. Biz bu memlekete, bu millete hayırlı hiz
metler verecek nâfi kanunların, kusursuz olarak 
çıkartılması için seçilmiş kimseleriz. Vakit kay
bediyoruz. Gündeme alınmış namütenahi mem
leket hayrına, millet hayrına, çıkartılması zaru
ri birçok mühim kanunlar vardır. Görüyorum 
ki, Başkanlık Divanı da müşkül durumda kalı
yor. Kanunlaştırmak için rey kullanacak mil
letvekili arkadaşlarım da müşkül durumda kalı
yor. Ani avlanmalarla kimsenin olmadığı, say-
san otuz kişiyi bulmıyan bu Yüce Meclis, mühim 
kanunları çıkarmak zorunda kalıyor. Onun için 
değerli arkadaşlarım, böyle emrivakilerle Yüce 
Meclis badema karşı karşıya bırakılmamalıdır. 
istirhamım budur ilgililerden. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Onan, bu emri vaki ola
rak telâkki ettiğiniz husus hakkında esef ede
rim. Çünkü sayın milletvekilleri sanki bir emri 
vâki karşısında bırakılıyormuş gibi bir kanaat 
yaratmaya hakkınız yok. Milletvekilleri isterse 
burada oturur, isterse kuliste bulunur. Durumun 
Başkanlıkla ilgisi yok. Bize eğer bir taanda bu-
lunacaksanız o taam özür dilerim, kendinize ya
pınız. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Sayın 
Başkanı katiyen töhmet altında bulundurmadı
ğımı ilk konuşmamda beyan eyledim. Öncelik ve 
ivedilikle diye alelacele Meclisin çok azalmış ol
duğu, bizim sabit bekçiliğini yaptığımız 5 - 10 
arkadaşımızın bulunduğu devrede bu kabîl ka
nunlar çıkarılmamalı. 
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BAŞKAN — Buyurun saym komisyon söz
cüsü. 

Muhterem arkadaşlarım; görüşmekte oldu
ğumuz kanunlar gündemde mevcudolan ka
nunlardır. Bütün milletvekillerine gündem 
dağıtılmaktadır ve bütün milletvekilleri gün
demdeki kanunları takibetmekle yükümlü ve 
sorumludurlar. Bu bakımdan devam etmiyen 
milletvekilleri kendi sorumluluklarını kendi 
vicdanlarında taşarlar. Süleyman Onan'm bu 
vadideki sözleri hiçbir zaman bir taan teşkil 
etmemelidir. Buyurun Sayan Akçal. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EROL YIL
MAZ AKÇAL (Rize) — Söylemek istediğim 
sözlerin bir kısmını Sayın Başkanımız gayet 
güzel ifade ettiler, ikinci bir kısmını da ben 
söyliyeyim. Komisyonların verdiği öncelik ve 
ivedilik takrirlerine dikkat edilirse komisyon
dan ittifakla çıkan mevzulara aittir, italyan 
Parlâmentosunda böyle mevzularda parlâmen
toda görüşme dahi cereyan etmez, sadece oya 
konur efendim. Teşekkür ederim. Mâruzâtım 
bu kadar. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Nebioğlu, 
rapor üzerinde. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 
milletvekilleri, Ankara Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek 
kanun tasarısı görüşülürken bu konuyu ilgilen
diren yurt istatistiklerini de değerlendirmek 
gerekir. Öteden beri büyük maliyetlere sebe-
bolan doktor yetiştirme konusunda gerek Par
lâmento üyelerinin, gerekse ilgililerin büyük 
şikâyetleri vardır. Bu şikâyetlerinin en önde 
geleni yetişmiş bulunan mütehassıs elemanla
rın yurt dışına çıkması konusudur. Bunun üze
rinde duracak değilim. Ancak diş hekimliğiyle 
ilgili istatistikleri bu kanunla değerlendirmek 
ve bu meseleye kısa da olsa bakmak gerek
ti?. 

Elimde bulunan 1964 - 1965 Türkiye ista
tistik Yıllığının 134 ncü sayfası bu konuya ay
rılmıştır. 1958 yılında 1 220 olan diş doktorla
rı muayyen bir nisbette artarak 1965 yılında 
1 932 ye çıkmıştır. Bu miktarın yurdumuzdaki 
taksimata önemlidir. 1 932 nin yarasından faz
la diş doktorunun bir tek ilimizde toplandı
ğını görürüz. Bu ise 1 005 rakamı ile İstanbul 
ilimizdir. Öte yanda bâzı illerimizde hiç dok
torun bulunmadığını, bâzılarında ise bir veya 

iki. doktorun bulunduğunu görürüz. Yetiştir
mek iyi, güzel. Ancak bunların yurdun muay
yen bölgelerine taksimi, görev ifası bakımın
dan tevzii de önemlidir. Meselâ 1965 istatistik
lerine göre Adıyaman'da hiç diş doktoru yok
tur, Bitlis'te bir tek doktor vardır. 

BAŞKAN — Bu kanunla bu Bitlis'te, Adı
yaman'da diş tabibi olmasının ne ilgisi var Sa
yın Nebioğlu, anlıyamadım. 

KEMAL NEBİOĞLU (Devamla) — Kanun
la ilgili olarak bâzı temennilerde bulunaca
ğım Sayın Başkan, bunları ifade etmekte ya
rar görüyorum. 

BAŞKAN — Anladım efendim, bu bir üni
versiteye kadro veren kanun. Üniversiteye bir 
fakültenin çalışmalarının yürüyebilmesi için 
bâzı kadroların talebedilmesi kanunu. 

KEMAL NEBİOĞLU (Devamla) — Biliyo
rum Sayan Başkan. 

BAŞKAN — Anladım efendim, buradan çı
kan mezunların durumu ayrı, diş tabiplerinin 
memleketin muhtelif mıntakalanna ayrılması, 
yayılması başka şey, bu kanundaki kadroların 
kabulü başka şey. Ona göre lütfen. 

KEMAL NEBİOĞDU (Devamla) — Sayın 
Başkan, yetiştirmekle yetiştirdikten sonra ye
tişmiş olan unsurların memlekete hizmeti ara
sında hiç şüphesiz irtibat vardır. 

BAŞKAN — Yok Sayın Nebioğlu, biz bu 
yetiştirme kanununu görüşmüyoruz, ondan son
rasını başka bir kanun vesilesiyle veya başka 
bir kombinezon vesilesiyle konuşabiliriz. Şim
di lütfedin sadede giriniz. Şu konu üzerinde gö
rüşelim. 

KEMAL NEBİOĞLU (Devamla) — Estağ
furullah Sayın Başkan, zaten bağlıyorum. Me-
ssle hiç şüphesiz yetiştirmenin yanında, muay
yen görevlilerin yeterince fukara bölgelere 
doğru gitmek suretiyle taksim edilmesidir de. 
Bir yönden yetiştireceksiniz. 

BAŞKAN — Saym Nebioğlu. bu Meclisin 
Başkanı olarak hatiplerin sözlerini çok yakın
dan izlemekteyim, ve sadedi kendi takririme 
göre ayarlamaktayım. Lütfediniz kendi vicda
nınızda hükmettiğiniz şeyi kendinizce tanzim 
ediniz, sıralayınız lütfen. Rapor haricinde bir 
konuya çıkmayınız. Rica ettim size. Mesele şu 
veya bu şekilde konuşmanız değil. Mesele usu
le göre bir hatibin bir sadet dâhilinde konuş
masıdır. Ben bunu tanzime içtüzük gereğince 
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memurum ve mecburum. Lütfediniz. 
KEMAL NOBİOĞLU (Devamla) — ikazını

za teşekkür ederim Sayın Başkan. Bu kanun 
tasarısı bir konuyu çözümlemektedir. Bu çö
zümlemeye bağlı olarak bâzı görüşler ileri serd 
ediyorum. Fakat siz derseniz ki, sadece kalıp. 
olarak teknik noktalar üzerinde durun mesele, 
öyle olsun Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Benim takdirim o şekilde. 
KEMAL NEBİOĞLU (Devamla) — Sayın 

arkadaşlar, bu meselenin çözümlenmesi yanın
da diğer konulara da eğilinmesinde fayda var
dır. Teknik noktalar üzerinde durup,, meselenin 
genişliğine, derinliğine girmeyin, derseniz o 
başka Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Evet efendini; lütfedersiniz 
benim takdirim o şekilde. 

KEMAL NEBİOĞLU (Devamla) — Estağ
furullah, teşekkür ederim. 

Sayın arkadaşlarım, bu meselenin çözüm
lenmesi yanında, diğer konuya da mutlaka eğil
mekte fayda vardır. Bu, memleketimizde ger
çekten bir derttir. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Rapor üzerinde başka söz is
tiyen? Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ayrıca bir ivedilik teklifi var. ivediliği oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... ivedilik kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkındaki 
892 sayılı Kanuna ek Kanun 

Madde 1. — Hacettepe Üniversitesi kurul
ması hakkındaki 892 sayılı Kanunun 2 nci mad
desi gereğince Hacettepe Tıp Fakültesinde açı
lan Diş Hekimliği Yüksek Okulu ile sözü geçer 
fakülteye ait ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar, 892 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
vele eklenmiş ve 892 sayılı Kanuna ekli (1) sa
yılı cetvelden 50 aded 400 lira aylıklı asistan 
kadrosu çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi okunan bu şekliyle 
ve bağla cetvelleriyle oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Geçici madde — Bu kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolar 1967 ve 1968 malî yıl
larında kullanılmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte oyu
nu izhar yönünden söz istiyen? Yok. Kanunun 
tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hayırlı, uğurlu olsun. 

9. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporları. (1/380) (S. Sa
yısı : 469) (1) 

BAŞKAN — Bu tasarının gündeme alına
rak bütün işlere takdim ve öncelikle görüşül

mesi teklif ediliyor. Okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millet Meclisi gündeminin 29 ncu sırasında 
bulunan Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadro
lara Kanununa ek kanun tasansı (1/380) (S. 
Sayısı : 469) un gündeme alınarak, bütün iş
lere takdimen ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Plân Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

ismet Sezgin 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Meclisin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-

(1) 469 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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yenler... Kabul edilmiştir. Her şeye takdimen 
görüşülecektir. 

Öncelikle görüşülmesi hususunu oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler,.. Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Baporu okutuyorum. 
(Plân Komisyonu raporu okundu) 

BAŞKAN — Bapor üzerinde söz istiyen-
ler? 

Sayın Süleyman Onan, buyurunuz efendim. 
SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Muhte

rem Başkan, muhterem milletvekilleri, Ankara 
Üniversitesi Veteriner Fakültesine bağlı ola
rak «Hayvan yetiştiriciliği ve Hayvan Sağlığı 
Bilimleri Uzmanlık Yüksek Okulunun» muh-
tacolduğu kadro kanununun müzakeresini ya
pıyoruz. Bu kanun cidden rahatlıkla müdafaa 
edebileceğim bir kanun. Çünkü, Türkiye'de 
hayvancılık politikası günden güne zayıfla
makta hayvancılığı, gittikçe gerilemekte ve ta
mamen tarımcı ve hayvan yetiştirici olan Tür
kiye'mizde ihracat konusu olarak evvelce mil
lî gelirimize büyük faydalar sağlıyan tarım 
hayvancılığımızın bu hale düşmesi bizlere üzün
tü vermektedir. 

Türkiye'mizde hayvancılık yetiştiriciliğini 
sanata mutade haline getirmiş olan Türk çift
çileri bütün varlıklarını, kaderlerini bu konu
ya bağlamıştır. Ama ne acı gerçek, bir para-
ziter hastalık, bir sari hastalık yüzünden bü
tün canlı serveti bir anda yokoluvermektedir. 
Onun içindir ki, biz insan sağlığına verdiği
miz önem kadar, insan sağlığının korunması 
için muhtacolduğumuz tabiblerimizin mevcu
dunun ehliyetli olarak çoğaltılmasına matuf 
alâkamızın fazlalığı nisbetinde insanların bes
lenmesinde, millî ffelirimizin çoğaltılmasında 
Türk Milletine ve Türkiye'mize büyük fayda
lar sağlıyan hayvancılık konumuzun da ele alın
masında, hayvan sağlığının da korunmasında 
hassasiyet göstermekliğimiz gerekmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 32 milyonun üstü
ne çıkmış olan Türkiye'mizin hayvani gıda
larla beslenmesi, için, sıhhatli besin maddelerini. 
alabilmekliğimiz için hayvan ve hayvan mah
sullerimizin çoğaltılmasında, sıhhatli olarak 
istihsal edilmesinde dikkatli bulunmalıyız. 
Ama hemnizin yüksek malûmlarıdır M, Türki
ye'de istenilen hayvanı gıdalar tam alınamıyor. 
Gerek et bakımından, gerek süt bakımından,, 
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gerekse süt mamulleri bakımından istenilen 
ihtiyacımız giderilemiyor. Biz gerek büyük baş-
hayvancılığımızı, gerek küçükbaş hayvancılı
ğımızı, gerekse tuyurat tâbir ettiğimiz kanat
lı hayvanlarımızı öldürmeden, sıhhatli olarak 
çoğalttığımız takdirde millet olarak faydalan
mış olacağız. Bugün Türkiye'mizde hayvan sağ
lığının korunmasına, onun yaşatılmasına hiz
met eden Türk veteriner hekimlerimiz ve on
ların yardımcıları hayvan sağlık teknisyenle
rimiz vazife görmektedirler. 

Değerli, arkadaşlarım, bu işi yürütmekle gö
revli. olan Tarım Bakanlığımız bugün bünye-
si.nde,üzüntü ile arza çalışayım, 940 aded vete
riner hekim istihdam edebilmektedir. Milyon
lara baliğ olan hayvan mevcutlarımızın sağlı
ğınım korunmasında 940 aded veteriner hekim 
acaba hangi derde deva olabilecek? Bunun yani 
başında geceyi gündüze katan hayvan sağlık me
murlarımızın mevcudu ise ancak 600 adeddir. 
O halde muhterem milletvekilleri, bizim Hükü
met olarak, Meclis olarak bu çok hayati bul
duğum konulara eğilmkliğimiz ve bunun geç
mişteki ihmallerini bir tarafa bırakarak Tür
kiye hayvancılık politikasına lâyık olduğu 
ehemmiyet verilmek suretiyle yükseltilmesine 
matuf çalışmalarda kusur etmememiz lâzım
dır. Yani her yıl binlerce, milyonlarca telef 
olan hayvanlarımızın sağlığını korumak için 
ihtiyacımız olan veterinerlerimizi, mütehassıs 
elemanlarımızı ve teknisyenlerimizi çoğaltmak 
için okullar açmalıyız. Bugün. Türkiye'de, dik
kat buyurmuşsunuzdur, bir tek Ankara Üniver
sitesine bağlı Veteriner Fakültesi vardır. Bu 
neye yarar? Ama iftihar ediyorum; bir de yük
sek uzmanlık okulu açılmış. Şimdi bu uzman
lık okulumuza lüzumlu kadro istenilmektedir. 
Açılmış olan bu yüksek uzmanlık okulunun 
muhtacolduğu kadroyu verelim, helâl olsun. 
Bunun gibi okullar çok çok açılsın ve onların 
da kadrosunu Meclis olarak verelim, çok ha
yırlı bir konu, helâl olsun. 

Muhterem arkadaşlarım; biz hangi siyasi 
teşekküle mensubolursak olalım, millî menfaat
lerimizle alâkalı her konuda biriz, beraberiz. 
örneğini Kıbrıs konusunda verdik. Biz bu mem
lekete hayvancılık polıitikamızında zafere ulaş
ması için ittifakı fikir eylemekte kararlıyız. 
Bütün siyasiler köy gezilerinde köylünün ıstı
raplarını dinlerken görüyorlar ki, büyük çift-
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çi ailelerinin dertlerinin mühimmi de hayvan
cılık konusu ile ilgili. Eskiden TürMyede ka
tık bol, ekmek kıttı; ama simdi bunun tersine 
ekmek bollaştı, katık kıtlaştı. Bugün Türk süb
yan evlâtlarının bir yumurtaya, bir bardak 
temiz süt içmeye ihtiyacı vardır. Hastalıksız 
bir hayvandan sağlam, temiz, yağlı bir sütü 
hasretle arıyorsunuz ve arıyoruz. Bugün Tür
kiye'de et sıkıntısı namütenahi fazlalaşmıştır. 
Bir aralık Sağbk Bakanımız «at eti de yene
bilir» deyisi Türkiye'de ne kadar tepki yaptı,, 
hepimiz biliyoruz. O halde Türk halkı geviş 
getiren hayvanlardan kesilen etleri yemeye 
alıştığı için, bu hayvanları telef etmeden sağ
lıkla cogal.tm.ayp, mecburuz, Bunun için de 
değerli, arkadaşlarım, bu kanuna müspet oy ve
receğim ve hepinizin de bu yolda iltifat gös
termenizi rica ediyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Tahsin Uzun. 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — Sa-
ym Başkan, muhterem arkadaşlarım; Ankara 
Üniversitesinin Veteriner Fakültesine bağlı 
«Hayvan Yetiştiriciliği ve Hayvan Sağlığı Bi
limleri Uzmanlık Yüksek Okulu» açılması üze
rine söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; konuşmam, uzun 
olmıyacak, bir iki konuya değinmek isterim. 

Türkiye'de nasıl tarım alanında basarı sağ
layamamış isek, hayvancılık alanında da aynı 
şekilde basarı sağlamış bir durumumuz yok
tur. Muhterem arkadaşlarım; Türkiye'de her 
yıl büyük ve küçükbaş milyonlarca hayvan 
ölmektedir ve bu, Tükiye'nin millî servetini 
götürmek demektir. Bu okulun açılmasın dan 
dolayı ilgili Bakanlığa teşekkür ederken ayrı
ca şunu da arz etmek isterim: 

Okul açılmakla, veteriner yetiştirmekle, 
uzman yetiştirmekle mesele halledilmiş değil
dir arkadaşlar. Evvelâ Türkiye'deki halkı ye
tiştirmek mecburiyetindeyiz. Türkiye'deki hal
kı yetiştirmediğimiz gün, bu Türkiye 'deki va
tandaş veterinere hayvanlarını götürmemekte-
dir. Bunu veterinere götürür hale getirmek 
için, millî eğitimle ilgili konu olduğu için 
söylüyorum, ilkokullarda bilhassa bu konuda 
ilgili derslerin konulması lâzımdır. Çocukları 
bu şekilde eğitmek mecburiyetindeyiz. Bu şe
kilde eğitmediğimiz gün, daha Türkiye'de yıl-. 

larca büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ölmeye 
devam edecektir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Nebioğlu. 
KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 

milletvekilleri; memnuniyet verici bir konuda 
söz almış bulunuyorum. Fazla vaktinizi ala
cak değilim. Sadece elimde bulunan çok önemli 
Mr iki İFtatiıt'k rakamını okumak istiyorum. 
Bizim et, süt ve hayvansal gıdalardan yıllık 
kaybımızın 10 milyar lira civarında olduğu ifa
de edilmektedir. Bu miktar şöyle dağılıyor : 
Et kaybı, 2 053 000 000 lira; süt kaybı 
3 685 000 000 lira; yapağı kaybı 153 000 000 
lira; yumurta kaybı 153 000 000 lira; gübre 
kaybı 900 000 000 lira; yavru kesimi düşük
lüğü 309 000 000 lira; canlı hayvan kaybı 
63 000 000 lira; erken kuzu kesiminden 
280 000 009 lira; cem'an yekûn 10 milyar li
ra civarında bir haksız gider. 

Hiç şüphesiz, bu meseleyi bu kanun tasarı
sı çözecek değildir tabiî. Bunu ben de biliyo
rum. Ancak, bunu çözümliyecek bir yola gi
rebildiğimiz an, yani gerçekçi tedbir alabildi
ğimiz an, palyatif tedbirlerden uzaşlaştığımız 
an, bütçenin yarışma yaklaşan bir geliri yur
dumuz ve milletimiz hizmetlerine sunmak im
kânını bulacağız. 

işte böylesine gerçekçi tedbirlerin getiril
mesinden yana olduğumuzu ifade ederim. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Rapor üzerinde başka söz isti-
yen? Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi var. ivediliği oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
İvedilik teklifi kabul edilmiştir. 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları Kanu
nuna ek Kanun 

Madde 1. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanu
nunun 2 nci maddesi uyarınca, Ankara Üniver
sitesi Veteriner Fakültesine bağlı olarak ku
rulmuş bulunan «Hayvan Yetiştiriciliği ve Hay
van Sağlığı Bilimleri Uzmanlık Yüksek Oku
lu» na ait bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kuru
luş kadroları 5239 sayılı Ankara Üniversitesi 
kuruluş kadroları Kanunundaki (1) sayılı cet
vele eklenmiştir. 
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BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isti-
yen? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Madde aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu yüksek okula ek görevle 
atanan ve hariçte resmî veya özel bir işi bulun-
mıyan üniversite mensubu öğretim üyelerinin 
almakta oldukları üniversite tazminatına halel 
gelmez, haklarında 7244 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isti-
yen? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Madde aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 

....>.. 

edenler... Kabul etmiyenler... Madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte, oyu
nu izhar yönünden söz istiyen? Yok. Kanu
nun tümünü Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kanunun 
tümü aynen kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, 22 Ocak Pazarte
si günü saat 15,00 te toplanmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,51 

•<•"• 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

29 NOU BİRLEŞİM 

19 . 1 . 1968 Cuma 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI-
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi 
Sırrı Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli 
Silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 ta
rihli ve 6136 sayılı Kanunun 13 neü madde
siyle 15 nei maddesinin ilk fıkrasının değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyo
nu raporu (2/146) (S. Sayısı ; 23 e 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 9 arkadaşının, Tababet ve 
Şuabatr sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Adalet komisyonları raporları (2/140) 
(S. Sayısı : 90 ve 90 a 1 nci ek) [Dağıtma tari
hi : 26 . 12 . 1967] 

3. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
çüş ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın Kanu
nunun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırıl
masına dair kanun teklifi ve İçişleri, Turizm 
ve Tanıtma ve Adalet komisyonları raporla
rı (2/41) (S. Sayısı : 128 ve 128 e 1 nci ek) 
fDağıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

4. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
mum teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ada
let komisyonları raporları (2/131) (S. Sayısı : 
170 ve 170 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1967] 

5. — Hendek Kazası Kemaliye Mahallesi 
nüfusuna kayıtlı Mustafa oğlu 1329 doğumlu 
Faik özer'in bakiye cezasının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/244) (S. Sayısı : 172 ye 1 nci ek) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

6. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Medenî Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayısı : 173 
e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 26 .12 .1967] 

7. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılmasına daiır kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/348) (S. Sayısı : 174 e 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

8. — Siverek Kazasının Dağbaşı Yukarı 
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasan oğlu Ha-
ni'den doğma 1317 doğumlu Cuma Karakılıç 
(özmodanlı) nın cezalarının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/103) (S. Sayısı : 277 ve 277 ye ek) [Da
ğıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

9. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, ge
ce eğitimi yapan yüksek dereceli İstanbul Ak
şam Teknik Okulunda görevlendirilecek öğret
menler ile asistanlara ve diğer personele veri
lecek ek ücret kanunu teklifine dair Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi 2/166; C. Senatosu 2/215) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 111 e 2 nei ek; C. Senatosu S. Sayı
sı : 979) [Dağıtma tarihi : 12 . 1 . 1968] 



V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 3017 sayılı Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
VekâJeti Teşkilât ve Memurin Kanununun 24 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrasında ve bu kanunun ek
leri olan 3820, 4929 ve 7138 sayılı kanunlara 
bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonları raporları (1/416) (S. Sa
yısı : 456) [Dağıtma tarihi : 20 . 12 . 1967] 

2. — Avukatlık kanunu tasarısı ile Adana 
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 7 arka
daşı, Konya Milletvekili Fakih Özfakih ve 21 ar
kadaşı ve Eskişehir Milletvekili İsmet Angı ve 2 
arkadaşının Avukatlık kanunu* teklifleri ile 
Çalışma ve Adalet komisyonlarından 7 şer üye
den kurulu Geçici Komisyon raporu (1/313, 
2/1 , 2/54, 2/445) (S. Sayısı : 324 ve 324 e 1 ned 
ek) [Dağıtma tarihi : 2 1 . 12 . 1967] 

X 3. —• Kooperatifler kanun tasarısı ile Kon
ya Milletvekili Fakih özfakih ile Adana Millet
vekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 23 arkadaşının, 
Kooperatifler kanunu teklifi ve Bursa Milletve
kili Kasım Önadım'm, Kooperatifler kanunu tek
lifi ve Tarım, Adalet, Ticaret ve Plân komisyon
larından 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/151, 2/53, 2/232) (S. Sayısı : 351 
ve 351 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 21.12.1967] 

4. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri ve Plân komisyonla
rı raporları (1/269) (S. Sayısı : 460) [Dağıtma 
tarihi: 21 . 12 . 1967] 

5. —• Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı maddeler 
eklenmesine ve bu kanunun bir maddesinin kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Ticaret, Mali
ye ve Plân komisyonları raporları (2/75) (S. 
Sayısı : 132 ve 132 ye 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 
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6. — Halk Bankası ve halk sandıklan 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) [Dağıtma tari
hi : 23 . 12 . 1967] 

X 7. — 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) [Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 . 1967] 

8. — Ordu Milletvekilleri Sadi Pehlivanoğlu 
ve Kemal Şensoy'un, 5434 sayılı Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/295) 
(S. Sayısı : 280 ve 280 e 1 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 23 . 12 . 1967] 

X 9. — Toprak ve su kaynaklarını geliş
tirme birlikleri kanunu tasarısı ve Köy İşleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/206) (S. Sayı
sı : 291 ve 291 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

10. — Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili 
Fikret Turhangil ve 4 arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu Memur ve Içhizmetler Teşkilâtı kanunu 
teklifi ve Plân Komisyonu raporu (2/508) 
(S. Sayısı : 296 ve 296 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 12 .1967] 

11. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen 
ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/176) (S. Sayısı : 
300 ve 300 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

12. — 3530 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi bâzı maddelerinin kaldırılma
sı ve bir geçici madde eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ile 3530 sayılı Beden Terbiyesi Ka
nununa ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılması, 6 nci maddesinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek madde ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitini,, 



içişleri ve Plân komisyonları raporları (1/153, 
1/321) (S. Sayısı : 308 ve 308 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 . 1967] 

13. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin 621 sayılı Kanunla değiş
tirilen Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kadro
lar eklenmesi hakkında karnın tasarısı ve Dışiş
leri ve Plân komisyonları raporları (1/352) (S. 
Sayısı : 427 ve 427 ye 1 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 23 . 12 . 1967] 

14. — 31 Mayıs 1967 tarihli ve 6990 sayılı 
Atatürk Üniversitesi Kanununun geçici birinci, 
ikinci, üçüncü maddelerinin yürürlük süreleri
nin (20) yıla çıkarılması vıe geçici dördüncü 
maddesinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyon
ları raporları (1/371) (S. Sayısı : 430 ve 430 a 
I nci ek) (Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1967) 

X 15. — 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 (2/170) 
(S. Sayısı : 431 ve 431 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 23 .12 . 1967) 

16. — 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) (Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1967) 

X 17. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135 ve 135 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 25 . 12 .1967) 

X 18. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
I I arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 nci mad
desinin değiştirilmesine dair ve Aydın Millet
vekili Reşat özarda'nm, 2834 sayılı Tarım Sa
tış Kooperatifleri ve Birlikleri hakkındaki Ka-
aıuımın 19 ve 21 nci maddelerine fıkralar eklen
mesi hakkında kanun teklifleri ve Tarım, Tica
ret ve Plân komisyonları raporları (2/16, 2/177) 
(S. Sayısı : 290 ve 290 a 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 12 .1967] 
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19. — Emekli sandıklariyle maluliyet, ihti

yarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına tabii 
hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Çalışma, Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/56) S. Sayısı : 429 ve 429 a 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 25 . 12 . 1967] 

20. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hüsnü Di-
keçligil ve 69 arkadaşının, Kore Savaşma katı
lan Mehmet Mirzaoğlu 1928 doğumlu Hacı Al-
tmer'e vatani hizmet tertibinden maaş bağlan
ması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/355) (S. Sayısı : 
433 ve 433 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
25 .12 .1967] 

21. — 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Ka
nununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (1/345) (S. Sayı
sı : 434 ve 434 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
25 . 12 . 1967] 

22. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Adana Zira
at Fakültesi kuruluş kadroları Kanunu tasarı
sı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları rapor
ları (1/398) (S. Sayısı : 441 ve 441 e 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 25 . 12 . 1967] 

23. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Plân komisyonları raporları. (1/363) 
(S. Sayısı: 443 ve 443 e 1 nci ek) ]Dağıtma ta
rihi : 25 . 12 . 1967] 

.24. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve 10 arkadaşının Erzurum'un Şenkaya es
ki Erkek köyü öğretmeni Ziya Tan kızı Mü-
beccel Morkoç hakkında 4547 sayılı Kanunun 
(E) bendi gereğince meslekten ihraci hakkın
da Millî Eğitim Bakanlığınca verilen disiplin 
cezasının kaldırılması hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/219) (S. Sa
yısı : 282 ve 282 ye 1 nci ek) [Dağıtana tari
hi : 26 . 12 . 1967] 

25. — Umumi Hıfzıssıhha Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve İçişleri, Tarım ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım komisyonları raporları (1/180) (S. Sa
yısı : 407) [Dağıtma tarihi 27 . 12 . 19G7] 

26. — İstiklâl Madalyası verilmiş bulunanlar
dan muhtaç durumda olanlara vatani hizmet 



— 4 
tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun 
tasarısı re teklifleri ve Millî Savunma, Maliye 
r e H â n komisyonlarından 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/372, 2/197, 2/241, 
2/289, 2/336, 2/418, 2/423, 2/449, 2/546, 2/547) 
(S. Sayısı : 439 ve 439 a 1 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 1 . 1968] 

27. —• Ankara Üniversitesi kuruluş kadrola
rı hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısı ve MJillî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları. (1/344) (S. Sayısı : 235 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 12 . 1 .1968] (Gündeme) 

28. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadrola
rı hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları. (1/379) (S. Sayısı : 468) [Dağıtma ta
rihi : 12 . 1 . 1968] 

29. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadrola
rı Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporları. (1/380) (S. Sa
yısı : 469) [Dağıtma tarihi : 12 . 1 . 1968] 

30. — İstanbul Üniversitesi kuruluş, kadroları 
hakkındaki 5247 sayılı Kanuna ek kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları. (1/452) (S. Sayısı : 470) [Dağıtma 
tarihi : 12 . 1 . 1968] 

31. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoglu'-
nun, 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teş
kilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları. (2/259) (S. 
Sayısı : 471) [Dağıtma tarihi : 12 . 1 . 1968] 

32. —• İstanbul Üniversitesi kuruluş kadro
ları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonları raporları. (1/387) S. 
Sayısı : 472) [Dağıtma tarihi : 13 . 1 . 1968] 

33. —• Tütün Satış Kooperatifleri ve Bölge 
Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri Genel 

Birliği Kanun tasarısı ile İzmir Milletvekili 
Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının, Tütün Tarım 
Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle Tür
kiye Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun teklifi 
ve Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret ve 
Plân komisyonlarından seçilen dörder üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/208), (2/18) 
(S. Sayısı: 236 ve 236 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi: 16 . 1 . 1968] 

X 34. — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu haJkkıında kamum tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Sa-
im ıSangöTl'ü ve 11 arkadaşımın, Devlet Operası 
Kuruluşu hakkında ikamın teklifi ve Maliye, 
İçişleri, Millî Eğitim ve Plân komisyonların-ı 
dan ıse/o/üLem 5 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/333, 2/199) (S. Sayısı : 273 ve 
273 e 1 auci ıek) [Dağıtma terfihi : 16.1.1968]» 

X 35. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine, 1 maddenin kaldırılmasına ve bu 
kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden 'kurulu 
Geçici Komisyon raposu (1/332) (S. Sayısı : 274 
ve 274 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16.1.1968] 

36. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
10 arkadaşının Bölge tiyatroları kanun teklifi 
ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân ko
misyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (2/8) (S. Sayısı : 275 
ve 275 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi: 16 . 1 . 1968) 

37. — Serbest malî müşavirlik kanunu tasa
rısı ve Adalet, Maliye ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/166) (S. Sayısı : 325 ve 325 e 
1 nci ek (Dağıtma tarihi : 16 . 1 .1968) 



Dönem : 2 
Toplantı : 3 MİLLET MECLÎSİ S. Sayısı : 

Ankara Üniversitesi Kuruluş kadadroları hakkındaki 5239 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 

raporları (1/344) 

T. C. 
Başbakanlık 20 . 3 . 1967 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-539/1607 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine ara Bakanlar Ku
rulunca 11 . 3 . 1967 tarihinde kararlaştırılan «Ankara Üniversitesi Kuruluş 'kadroları hakkın
daki 2539 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı» ve gerekçesiyle eki cetveller ilişik olarak sunulmuş
tur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
' ; " Süleyman Demirci 

Başbakan 

Ankara üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanunun gerekçesi 

4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 2 nci maddesi gereğince, Ankara Üniversitesi Senatosu
nun kararı ve Millî Eğitim Bakanının onamı ile Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Diş 
Hekimliği Yüksek Okulu kurulmuştur. Bu yüksek okulda öğrenim liseden sonra 6 yılı kapsamak
tadır. Bunun ilk iki yılı diş hekimliği öncesi eğitimini, geri kalan dört yılı ise diş hekimliği
nin esas eğitimini teşkil etmektedir. Bu suretle Hacettepe Diş Hekimliği Yüksek Okulunda öğre
nim süresi memleketimizin diğer diş hekimliği okullarının bir kısmından bir yıl, bir kısmından 
da iki yıl daha uzun sürmekte ve en ileri eğitim programları seviyesinde uygulanmaktadır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı Hacettepe Diş Hekimliği Yüksek Okulu ve buna bağlı klinik ve idarî 
hizmetleri içine alan binaların inşasını kabul etmiş, söz konusu yatırım tamamlanmış bulun
makta olduğu halde, henüz meslekî ve idarî personel kadroları çıkmamış bulunduğundan, yatı
rımdan beklenen gerçek randıman alınamamaktadır. 

Hacettepe Diş Hekimliği Yüksek Okuluna 4 yıldan beri her yıl Öğrenci alınmakta, öğretim 
ise geçici öğretim üyeleri ile uygulanmaktadır. 

Hacettepeye bağlı diğer kliniklerin idari personeli de yeni kliniğin idaresini imkân nisbetin-
de yürütmekte ve değişik kurumların idarî işlerini koordine edecek idarî personel de bulunmamak
tadır. Aslında Hacettepe Diş Hekimliği Yüksek Okulu ile Hacettepe idarî personeline olan ihti
yaç büyük olmakla beraber tasarıda ancak 1967 ve 1968 yılları ihtiyaçlarına göre kadro teklif 
edilmiş bulunmaktadır, 

235 e | nci ek 
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Bağlı olduğu fakültenin yardımları ile faaliyete geçen bu yüksek okulun çalışmalarını Kara

lamak üzere ihtiyaçları olan öğretim üyesi, yardımcısı ve diğer personel kadrolannin KâMlti 
için daha önce işbu tasarı hazırlanmıştı. 

Ancak o sırada yeni Personel Kanunu ile ilgili kadro kanunlarının çıkmak üzere olduğu düşün
cesi ile bu tasarı geri bırakılmış bulunuyordu. Halbuki sözü edilen kadro kanunlarının $Md?rçrö 
kadar çıkmamış olduğu göz önünde tutularak işbu kadro kanun tasarısının biran evvel kanun
laşması, bahis konusu yükaeik okulun asgarî ölçüde de olsa hizmete devam edebilmesi için zaruri 
görülmektedir. 

Mili! Eğitim Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 2*9 . 3 . İ90f 

Esas No. : 1/344 
Karar No. : 26 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından komisyonumuza tevdi edilen Ankara Üniversitesi kuruluş kanoları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı, Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve m ^ 
zakero edildi. 

Kanun tasarısının gerekçesi ve metni komisyonumuzca benimsenmiş, yalnız, Diş Hekimliği 
Yüksek Okulu ve Hacettepe Hastane idaresinin ihtiyaçları göz Önüne alınarak cetvellerde bâzı 
değişiklikler yapılmıştır. 

Bu değişiklik ile komisyonumuz tasarının kabulüne karar vermiştir. 

öncelik ve fvetfîîikfS gör^şfcesl temennisiyle Ffârt KMiSyöffön* W&. dfâlfâm'mm 'ffÜtek 
Başkanlığa arz olunur 

Başkan 
İstanbul 

M. Jİtrdifücı 

Aydın 
(Muhalifim) 
M. Ş. Koç 

S$zeü 
$ürftüşaiie 
8. ö. San 

Âydıö 
M. R. Yilmüi 

Kastamonu 
A. Ş Bohça 

Adana 
M. Bozdoğan 

Çanakkale1 

A. N. Akûtf 

Manisa 
#. Ağaoğtu 

Afyon BTftra& 
o. Mm 

x. mm*-

JÇUlet Meclisi (S. Sayısı ; 235 e 1 nci ek) 
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Bütçe Plân Komisyonunun rapora 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 10 . 1 . £968 

Karar No. : 120 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millet Meclisi gündeminde iken Komisyonumuz Başkanlığımı, tekrar tetkik edilmek üzere 
18 . 5 . 1967 tarihli 104 ncü Birleşimde Meclis Başkanlığına sunduğu önerge üzerine bu kere Ko-
.misyonumuza havale huyumdan (Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı 
JKanoına e,k kanun tasarısı, Millî Eğitim Bakanı, ilgili Rektör ve dekanlarla Hükümet temsilcileri
nin de Hatılmasiyle incelendi ve görüşüldü: 

4936 sayılı "Üniversiteler Kanununun 2 nci maddesi gereğince Ankara Üniversitesi Senatosunun ka
ran ve Millî Eğitim Bakanının onamı ile Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı 
olarak D|§ Hekimliği Yüksek Okulu kurulmuştu Bu Yüksek Okulun ihtiyacı olan kadroların te. 
iminini, öngören kanun tasarısı da Komisyonumuzca evvelce görüşülerek kabul edilmişti. Bu arada 
^Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ankara Üniversitesinden ayrılarak, 892 sayılı Ka
nun gereğince Hacettepe Üniversitesi adı ile tüzel kişiliği haiz, özerk ibir üniversite olarak ku
rulmuştur. 892 sayılı Kanunun 2 nci ımaddeKİne uyularak bu üniversiteye bağlı olmak üzere Ha
cettepe Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Yüksek Okulu kuruLması Üniversite Senatosunca kararlaştırıl
mıştır. ".Bu yüksek okulun çalışmalarını karşılamak üzere ihtiyaçları olan öğretim üyesi, yardım* 
^jşı # e , diğer -personel kadrolarının 892 sayılı Kanuna ıbağlı (1) sayılı cetvele eklenmesi igarekmek-

J&ı arçj&pek okul ile Hacettepe Tıp Fakültesinin ibugünkü ihtiyacını da göz önünde bulunduran 
Emisyonumuz kanun tasarısının başlığı, metni ve maddeleri ile (1) ve (2) sayılı cetvelleri değiş
tirip yeniden düzenliyarek Ikaibul etmiştir. 

Tasarı bu değişik şekliyle Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek ve öncelik ve ivedilikle 
görüşülmek üzıere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

rBaşkan 
Aydın 

/. Sezgin 
Kâtip 
PQ]U 

ıff. 1. Cop 
Ankara 

M. *K. Yılmaz 
Elâzığ 

K. Nedimoğlu 

Oâresm 
î. $. Kîhçoğlu 

latenibul 
•$T. Mrogan 

-Mufla 
jÇ. Şakin 

BaşkanveMli 
Bize 

E. Y. Akçal 
Adıyaman 

M. A. Atalay 

Aydın 
M. §. Koç 
Erzurum 
d. önder 
Gümüşanie 
S. Savacı 

İstanbul 
M. Güven 
Samsun 
8. Kılıç 
Trabzon 

A. R. Uzuner 

Sözcü 
•Sakarya 

$. Baya/r 
Ankara 

/. S. Hatipoğlu 

Burdur 
/. H. Boyacıoğlu 

Eskişehir 
î. Angt 
İstanbul 

Söz hakkım mahfuz 
S. Aren 

îzmir 
L. Yurdoğlu 

Trabzon 
A, t. Birincioğlu 

Millet- Meclisi (S. Sayısı : 235-e 1, nci.efe) 
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Hükümetin teklifi 

Ankara Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 sa
yılı Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4936 sayılı 
üniversiteler Kanununun 2 nci 
maddesi gereğince Hacettepe 
Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakül
tesinde açılan Diş Hekimliği 
Yüksek Okulu ile sözü geçen 
fakülte hastanaleri idaresine 
ait ilişik (1) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolar 5239 sayılı 
Kanuna eklenmiştir. 

GEÇIOİ MADDE — Bu ka
nuna bağlı (2) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolar 1967 malî yılın
da kullanılmaz. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini Millî Eğitim ve Ma
liye bakanları yürütür. 

11 . 3 . 1967 
Başbakan 

S. Demirel 
Devlet Bakanı 

B. Sezgin 

Devlet Bakanı V. 
B. Sezgin 

Devlet Bakanı 
A. F. Alişan 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Mülî Eğitim Komisyonunun 
değiştirişi 

Ankara Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 sa
yılı Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4936 sayılı 
üniversiteler Kanununun 2 nci 
maddesi gereğince Hacettepe 
Tıp ve Sağlık Bilimleri Fa
kültesinde açılan Diş Hekimli
ği Yüksek Okulu ile sözü ge
çen fakülte hastaneleri idaresi
ne ait ilişik (1) sayılı cetvel
de yazılı kadrolar 5239 sayılı 
Kanuna eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu ka
nuna bağlı (2) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolar 1967 malî yı
lında kullanılmaz. 

MADDE 2. — Tasarının ikin
ci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Tasarının 
üçüncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Dışişleri Bakanı V. 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdinç 

Ticaret Bakam 
8. T. Müftüoğlu 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
E. Somunoğlu 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
/ . Tekin 

Bütçe ve Hân Komisyonunun 
değiştirişi 

Hacettepe Üniversitesi kurul
ması hakkındaki -892 sayılı Ka

nuna ek kanun taşapm 

MADDE 1. — Hacettepe 
Üniversitesi kurulması hak
kındaki 892 sayılı Kanunun 
2 nci maddesi gereğince Ha
cettepe Tıp Fakültesinde açı
lan Diş Hekimliği Yüksek 
Okulu ile sözü geçen fakülteye 
ait ilişik (1) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolar, 892 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvele 
eklenmiş ve 892 sayılı Kanuna 
ekli (1) sayılı cetvelden 50 
aded 400 lira aylıklı asistan 
kadrosu çıkarılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE — Bu ka
nuna bağlı (2) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolar 1967 ve 1968 
malî yıllarında kullanılmaz. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 3. '— Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

Tarım Bakanı 
B. Lktğdaş 

Ulaştırın £ Bakanı 
S. Öztürk 

Çalığına Bakanı 
A. N. Erdem 
Sanayi Bakanı 

M. Tvrgut 
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

/ . Deriner 
Turizm ve Tanıtma Bakanı 

N. Kürşad 
İmar ve İskân Bakanı 

/ / . Menteşeoğlu 
Köy İşleri Bakanı 

S. O. Avcı 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 235 e 1 nci ek) 
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D. 

(Hükümet teklifine bağlı cetveller) 

[1] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Hacettepe Tıp vt Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Diş Hekimliği Yüksek Okulu 

a) öğretim üyeleri 

2 
3 
5 
6 
7 

6 
7 
8 
9 

10 

Profesör 
* 

Doçent 
> 

i , 

Asistan 
* 
» 
» 
> 

b) öğretim Yardımcıları 

1 750 
1 500 
1 100 

950 
800 

950 
800 
700 
600 
500 

D. 

3 
4 
5 
6 
6 
7 

3 
5 

7 
6 
9 
9 

10 
11 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Uzman 

Okutman 
> 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
950 
800 

c) Memurlar 
Başhekim 
Hastahane Baş Müdürü (uz
manlık mevkii) 
Yüksek Okul Sekreteri 
Hastahane Müdürü 
Hastahane Müdürü Yardımcısı 
Hemşire 

» 
* 

1 

1 
1 
2 
2 
3 
5 
4 

1 500 

1 250 
800 
950 
600 
600 
500 
450 

[2] SAYILI CETVEL 

Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Dil Hekimliği Yüksek Okulu 

a) Öğretim üyeleri 

2 Profesör 
3 » 
5 Doçent 
6 » 
7 » 

1 1 750 
1 1 500 
1 1100 
1 950 
1 800 

b) öğretim yardımcıları 

6 Asistan 1 950 

3 Uzaman 
4 > 
5 > 
6 » 
7 Okutman 

c) Memurlar 

7 Yüksek Okul Sekreteri 
•6 HastaShane Müdürü 
9 Hastalhane Müdür Yardımcısı 
9 Hemşire 
10 » 
11 » 

2 1 500 
1 1 250 
2 1 100 
1 950 
2 800 

800 
950 
600 
600 
500 
450 

Millet Meclîsi (S. Sayısı : 235 e 1 nci ek) 



(Millî Eğitim Komisyonunun değiştiricine 
bağlı cetvel) 

D. 

2 
6 
7 

6 
7 
8 
9 

10 
4 
5 
6 

[1] 

Görevin çeşidi Sayı 

Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri 

SAYILI CETVEL 

Aylık 

Fakültesi Diş Hekimliği Yüksek Okulu 

a) Öğretim üyeleri 
Profesör 1 
Doçent , 

» ! 

b) öğretim yardımcıları 

Asistan 1 
» 1 

> • • • ' • ! • 

» 1 
» 1 

Uzanan! 1 
» 2 
» 1 

1 750 
950 
800 

950 
800 
700 
600 
500 

1 250 
1 100 

950 

D. Görevin çeşidi 

6 Okutman 
7 » 

c) Memurlar 

3 Bıaşbekim 
5 Hastane Başmüdürü (Uaman-

lık mevkii) 
7 Yüksek okul sekreteri 
6 Hastane Müdürü 
9 Hastane Müdürü Yardımcısı 
9 Hemşire 

10 » 
11 > 
9 Tetonolog 

10 » 
9 Diyetisyen 

10 » 

Sayı 

1 
o 
£A 

1 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
4-
2 
3 
3 
6 

Aylık 

950 
800 

1 500 

1 250 
800 
950 
600 
600 
500 
450 
600 
500 
600 
500 

[2] SAYILI CETVEL 

2 
6 
7 

6 
4 

Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Dig Hekimlimi Yüksek Okulu 

a) Öğretim üyeleri 
Profesör 1 1 750 
Doçent 1 950 

.* 1 800 

b) Öğretim yardımcıları 
Asistan 1 950 
Uzman 1 1 250 

5 
6 
7 

7 
6 
9 
9 

10 
11 

» • ' ' ' • • -

» 
Okutman 

c) Memurlar 
Yüksek Okul Sekreteri 
Hastalıane Müdürü 
Hastaiharce Müdür Yardımcısı 
Hemşire 

> 
» 

2 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
4 

1 100 
950 
800 

800 
950 
600 
600 
500 
450 

; j&iüet M&$mi . | S . Sayısı : 235«amiSf) 



(Bütçe Plân Komisyonunun değiştirdi) 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Görevin ıçeşidi 

Hacettepe Tıp Fakültesi Diş 
Hekimliği Yüksek Okulu 

a) öğretim üyeleri 
2 LPnofedör 
3 * 
5 ıDöçerit 
6 » 
7 » 

b) Öğretim yardımcıları 

6 Asistan 
7 > 

Jtt 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

Aylık 

1 750 
1 «500 
1 100 

950 
800 

950 
800 

D. 

i 8 
9 

10 

11 

8 
9 

1.0 
12 

Görevin çeşidi 

Asistan 
» 
> 

Sayı 

1 

Hacettepe Tıp Fakültesi 

b) 
Asistan 

Hemşire 
» 
» 
» 

Öğretim yardımcıları 

c) Memurlar 

3 
4 

60 

2 
3 
5 

17 

Aylık 

700 
600 
500 

450 

700 
600 
500 
400 

[2] SAYILI CETVEL 

Hacettepe Tıp Fakültesi Diş 
Hekimliği Yüksek Okulu 

a) öğretim üyeleri 

2 Pr.ofeSötf 
3 > 
5 Doçent 
6 » 
7 » 

1 1 750 
1 1 500 
1 1 100 
1 950 
1 800 

b) Öğretim Yardımcıları 
>6 Asistan 1 950 

9 Asisitarı i 
10 » 3 

Hacettepe Tıp Fakültesi 

b) Öğretim Yardımcıları 

11 Asiötan 51 

c) Memurlar 
8 Hemşire 
9 » 

10 » 
12 » 

600 
500 

450 

2 
3 
5 

17 

700 
600 
500 
400 

Mllet Meçlisi (S, Sayı» :235 e İnci ek) 





Dönem : 2 
lopiantı : 2 MİLLET MECLlSl S. Sayısı : 

31 Mayıs 1957 tarihli ve 6990 sayılı Atatürk.Üniversitesi Kanununun 
geçici birinci, ikinci, üçüncü maddelerinin yürürlük sürelerinin (20) 
yıla çıkarılması ve geçici dördüncü maddesinde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (1 /371) 

T. C. 
Başbakanlık 12 . 6 . 1967 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/99-3500 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 10 . 6 . 1967 tarihinde kararlaştırılan «31 Mayıs 1967 tarihli ve 6990 sayıh Atatürk Üniverisitesi 
Kanununun geç'oi birinci, ikinci ve üçüncü maddelerinin yürürlük sürelerinin (20) yıla çıkarılması 
ve geçici dördüncü maddesinde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını r!oa ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

31 Mayıs 1957 tarihli ve 6990 sayılı Atatürk üniversitesi Kanununun geçici birinci, ikinci, üçüncü 
maddelerinin yürürlük sürelerinin «20» yıla çıka ılması ve geçici dördüncü maddesinde değişiklik 

yapılması hakkında kanun tasarısının gerekçesi 

6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanununun g3çici birinci, ikinci 'maddeleri hükmüne istinaden 
akademik sürelerde indirim yapılması öğretin üye ve öğretim yardımcılarımın atanmasında bâzı 
kolaylıkların sağlanması sebebiyle olumlu neticeler alınmış ve kuruluş halinde bulunan Atatürk 
Üniversitesine bir çok öğretim üye ve yardımcıları kazandırılmıştır. 

Geç-ici üçüncü »madde hükmü de üniversitenin idari işlerinde çalıştırılacak personelin atanma
sını kolaylaştırmaktadır. 

Bu bakımdan, Atatürk Üniversitesinin, kuruluşunu tamamlayıp daha verimli bir ça'lı̂ ma sau
nasına girmesini temin ımaksadiyle, uygulatma süreleri sona ermek üzere bulunan bu üç geçici 
maddedeki «10 yıllık» ve «ilk on yıllık» şeklinde ifade olunan sürelerin, bu sürelere (10) yıl daha 
ilâve olunması suretiyle, (20) yıla çıkarılmasına zarureıt görülmektedir. 

Diğer taraftan; 
31 Mayıs 1957 tarihinde kabul edilen 6990 sayılı Atatür Üniversitesi Kanununun' geçici. 4 ncü 

(maddesi, bu üniversitenin öğretim üye ve yardımcılarından 4489 sayılı Kanun gereğince bilgi, .gör
gü ve ihtisaslarını artırmak ve 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 62 nci maddesine göre de 
bilimsel incelemelerde bulunmak üzere, dış ülkelere gönderileceklere verilecek yollukların yurt 
içi gündeliklerinin iki katı üzerinden ödenmesi ıi hükme bağlatmıştır, 

430 



Esasen 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 62 nci maddesi de 6990 sayılı Kanunun kabulü 
tarihinde aynı hükmü taşımakta idi. 

Dış ülkelerdeki geçim şartları ve memleketimizdeki döviz ayarlamaları sonucu olarak, kanunun 
teshit ettiği iki kat yolluğun ihtiyacı ka.nşılıyam'aması yüzünden, 28 Ekiım 1960 tarihinde yürürlü
ğe giren 115 sayılı Kanunun 62 nci maddesiyle bu miktar üç kata çıkanknıştır. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi adı ile Trabzon'da bir üniversite kurulması hakkındaki 20 Ma
yıs 1955 tarih ve 6594 sayılı Kanoma ek olarak çıkarılan 19 Eylıül 1963 tarih ve 336 sayılı Kanu
nun 6 nci maddesi de bu gibilere verilecek yollukların gerçek yol masraflarının aynen ödenme
sini, gündeliklerinin de yurt içi gündeliklerinin üç katı olmasını hükme bağlamış bulunmaktadır. 

Bu duruma göre, 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanununun geçici 4 trıcü ımaddesinde sap
tanmış bulunan iki kat yolluğun 115 ve 336 sayılı kanunlarda olduğu gibi üç kata çıkartması 
hem ihtiyacı karşılaması, hem de eşitlik sağlatması bakımından gerekli görülmüş ve geçici 4 ncü 
maddenin tasarıda yer aldığı şekilde değişıtirilım esine ihtiyaç duyulmuştur. 

Maddelerin açıklanması 

1. Birinci madde; 6990 sayılı Kanunun geçici birinci, ikinci ve üçüncü maddelerinin yürürlük 
sürelerinin (20) yıla çıkarıldığı belirtilmiştir. 

2. ikinci madde; geçici 4 ncü maddenin değiştirilen şekli gösterikniştir. 

3. Üçüncü ve dördüncü maddeler yürürlük ve yürütme hükümlerine dairdir. 

MUlî Eğitim Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 30 , 6 .1967 

Esas No. : 1/371 
Karar No. : -18 

Yüksek Başkanlığa 

31 Mayıs 1957 tarihli ve 0990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanununun geçici birinci, ikinci, 
üçüncü maddelerinin yürürlük sürelerinn (20) yıla çıkarılması ve geçici dördüncü maddesinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı, Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik edildi. 

Tasarının tümü üzerinde cereyan eden müzakereler neticesinde tasarı tamamen benimsen
miş ve tasarı maddeleri de aynen kabul edilmiştir. 

Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yük »ek Başkanlığa sunulur 

Başkan ve sözcü 
Gümüşane Amasya Antalya 
S. ö. San A. Demiray / . Ataöv 

imzada bulunamadı 

Edirne Erzurum Gaziantep 
T. Seçkin N. Diler N. Sarıca 

Uşak Manisa 
F. Uğrasızoğlu N. Ağaoğlu 

Çanakkale 
A. N. Akay 

Kastamonu 
A. Ş. Bohça 

M. Meclisi (S. Sayısı : 430) 
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Bütçe Plân Komisyonu rapora 

Milet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. 1/371 
Karar No. 96 

7.7. 1967 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanununun g>çici 1, 2, ve 3 ncü maddelerinin yürürlük sürele
rinin (20) yıla çıkarılması ve geçici 4 ncü maddesinde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasa
rısı ilgili Hükümet temsilcilerinin de katılmasiyle görüşüldü : 

6990 sayılı Kanunun geçici 1, 2, ve 3 ncü maldesmdeki 10 yılık sürelerin 20 yıla, çıkarılmasını 
ve bu suretle öğretim üyesi ile yardımcıları ve personel bulmaktaki zorlukların giderilmesini, 

Geçici 4 ncü maddede yapılması tasarlanan derişiklikle do 4489 ve 4936 sayılı Kanunlar gereğin
ce görgü, bilıgi artırma ve bilimsel araştırma yap'Tiak amacıyla dış ülkelere gönderileceklerin iki kat 
yolluğun 115 ve 336 sayılı kanunlarda olduğu gibi üç kata çıkarılmasını öngören tasarı aynen kabul 
edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kumulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 

Adıyaman 
M. A. Atalay 

Gümüşano 
S. Savacı 

Kütahya 
M. Erez 

Başkanvekili 
Rize 

E. Y. Akçal 

Ankara 
1. ıSeçkin 

İmzada bulunamadı 

İstanbul 
N. Eroğan 

Nevşehir 
A. B. Numanoğlu 

Trabzon 
A. R. Uzuner 

İmzada bulunamadı 

Sözcü 
Sakarya 

N. Bayar 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

İzmir 
1. Gürsan 

İmzada bulunamadı 

Ordu 
A. H. Onat 

O. 

Kâtip 
Bolu 

H. t. Cop 
Giresun 

1. E. Kılıçoğlu 
İmzada bulunamadı 

Kayseri 
A. A. Hacıpoğaoğlu 

Trabzon 
A. 1. Birincioğlu 

Uşak 
Dengiz 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

31 Mayıs 1057 tarihli ve 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanununun geçici birinci, ikinci, üçüncü 
maddelerinin yürürlük sürelerinin (20) yıla çıkarılması ve geçici dördüncü maddesinde değişiklik 

yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 31 Mayıs 1957 tarihli ve 6990 sayılı «Atatürk Üniversitesi Kanunu» nun geçici 
1 nci, 2 nci, 3 ncü maddelerinde yazılı «on yıllık» ve «ilk on yıllık» şeklinde ifade edilen süreler, 
bu sürelere (10) yıl daha ilâve olunmak suretiyle, (20) yıla çıkarılmıştır. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 430) 



MADDE 2. — 31 Mayıs 1957 tarihli ve 6990 sayılı «Atatürk Üniversitesi Kanunu» nun geçici 
4 ncü maddesi, aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 4. — (10) yıl içinde, «Atatürk Üniversitesi» öğretim üyesi ve yardımcıla
rından 4489 ve 4936 sayılı kanunlar hükümlerine göre dış ülkelere gönderileceklere verilecek yol
luklar, gerçek yol masrafları ödenmek ve gündelikleri yurt içi gündeliklerinin üç katını aşmamak 
üzere, bu ünivesite tüzel kişilik kazamncaya kadar Millî Eğitim Bakanlığınca, tüzel kişilik ka
zandıktan sonra senatoca tesbit edilir ve bu gibiler için 4489 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
(b) fıkrasında yazılı (En az iki yıl çalışmış olmak) kaydı aranmaz.» 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

10 , 6 . 1967 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Tarım Bakanı 
B. Dağdaş 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

tmar 

Devlet Bakanı 
8. Öztürk 

Devlet Bakanı 
S. T. Müftüoğlu 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

. Millî Eğitim Bakanı 
/. Ertem 

Sağlık ve Sosyal Yar. Bakanı 
V. A. Özkan 

Ulaştırma Bakam 
S. Bilgiç 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
II. Atabeyli 

Adalet Bakanı 
//. Dinçcr 

Dışişleri Bakanı 
/. S. Çağlayangil 

Bayındırlık Bakam 
O. Alp 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
/. Tekin 

Çalışıma Bakanı 
A. N. Erdem 

Turizm vo Tanıtma Bakanı 
İV. Kürşad 

ve îskân Bakanı 
Menteşeoğlu 

Köy işleri Bakanı 
T. Toker 

mmm 

M. Meclisi (S. Sayısı : 430) 



Dönem 
Toplantı MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 430 a I nci ek 

31 Mayıs 1957 tarihli ve 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanununun 
geçici birinci, ikinci, üçüncü maddelerinin yürürlük sürelerinin (20) 
yıla çıkarılması ve geçici dördüncü maddesinde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (1 /371) 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No . ; 1/371 
Karar No. : 368 

12 .12 . 1967 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

İkinci toplantı yılında gündeme girip de görüşülemiyen ve komisyonumuza iade olunan «31 Ma
yıs 1957 tarihli ve 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanununun geçici birinci, ikinci, üçüncü 
maddelerinin yürürlük sürelerinin (20) yıla çıkarılması ve geçici dördüncü maddesinde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» hakkında evvelce düzenlenen 7 . 7 . 1967 tarih ve 
96 sayılı rapor, komisyonumuzun 6 . 12 . 1967 tarihli ve 3 mcü Birleşiminde görüşülerek aynert 
takabbül edilmesine karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 

Ankara 
t. S. Hatipoğlu 

Eskişehir 
/. Ang% 

İzmir 
1. Gürsan 

Niğde 
R. Soyer 

ISözcü 
Sakarya 
N. Bayar 

Ankara 
M. K. Yılmaz 

Gümüşane 
8. Savacı 

İzmir 
L. Yurdoğlu 

Rize 
C. Yalçın 

Trabzon 
A. R. Uzuner 

Kâtip 
Bolu 

H. 1. Cop 

Aydın 
M. §. Koç 

İstanbul 
N. Eroğan 

Kayseri 
A. Hacıpaşaoğlu 

Samsun 
Y. Akal 

Tozgat 
N. Tanrıdağ 

İmzada bulunamadı. 

Adıyaman 
M. A. Atalay 

Balıkesir 
E. Güreli 

İstanbul 
M. Güven 

İmzada bulunamadı. -

Kütahya 
M. Erez 

Trabzon 
A. 1. Birincioğlfc 





Dönem : 2 
Toplantı: 2 M Î L L E T M E C L l S l S. Sayısı : 
6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî 

Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1 /345) 

T, C. 
Başbakanlık 29 . 3 . 1967 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı 71-318/1705 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku
rulunca 11 . 3 . 1967 tarihinde kararlaştırılan «6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanununa ek 
kanun tasarısı» gerekçesi ve eki ile birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. „... _ . 7 
Süleyman Demir el 

Başbakan 

GEREKÇE 

1966 yılı Nisan ayında öğretime başlamış olan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinin yalnız öğre
tim üyeleri ve yardımcıları için, Üniversitenin mevcut sıkışık kadrolarından istifade edilmiş ve bu su
retle öğretimin şimdiye kadar yürütülmesi mümkün olmuştur. 

Fakültenin geçici bir zaman için bu tedbirle öğretimine başlayışı mümkün olmuşsa da, aşağıda 
gösterilen branşlarda hiçbir, kadro ve elemanın bulunmayışı sebebiyle bundan sonra faaliyetinin de
vamına imkân görülememektedir. 

1. Veteriner 
2. Eczacı . 
3. Diş tabibi 
4. Teknisiyen 
5. Hemşire 
6. Teknik asistan 
7. Elektronik cihaz teknisiyeni 
8. Biyolog 
9. Kimyager 

10. Radyo İzotop Teknisiyeni 
11. Filim Teknisiyeni 
İdari örgüt : 
1. Kayıt Memuru 
2. Müracaat Memuru 
3. Neşriyat Memuru 
4. Ayniyat Mutemedi 
5. Ambar Memuru 
6. Poliklinik Kayıt Memuru 
7. Fiş ve Tasnif Memuru 
.8 Kodlama Memuru 
9. Arşiv Memuru 

434 



— 2 — 
Bu bakımdan, hizmetin ve öğretimin devam edebilmesi için, 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Ka

nununa bağlı (1) sayılı cetvele, Tıp Fakültesinde kullanılmak üzere, ilişik cetveldeki kadroların ek
lenmesi zaruri görülmüş tasarı bu maksatla hazırlanmıştır. 

Cetvel 

D. Memuriyetin nev'i Aded Aylığı 

6 
4 
7 
6 
7 

.8 
9 

10 
9 

10 

9 

10 

Uzman 
Başeczacı 
Eczacı 
Veteriner 
Diş Tabibi 
Dr. Asistan 
Dr. Asistan 
Dr. Asistan 
Y. Okul mezunu 
manı 
Y. Okul mezunu i 
manı 
Teknik Asistan 
zrara) 
Teknik Asistan 
zunu) 

(Y. 

(Y 

sağlık 

sağlık 

Okul 

Okul 

ele-

el'e-

me-

me-

7 
1 
2 
1 
3 

10 
10 
50 

6 

10 

5 

5 

950 
1 250 

800 
950 
800 
700 
600 
500 

600 

500 

600 

500 

D. 

6 
10 
11 
12 
11 
12 
13 
12 
10 
12 
10 
12 

Memuriyetin nev'i 

Teknisiyen 
» 
» 
» 

Hemşire 
I» 
» 

Eczacı Kalfası 
Ayniyat Saymanı 
Memur 

b» 
Laborant 

Aded 

1 
4 
5 
5 
5 

10 
10 

2 
1 
6 
5 
5 

Aylığı 

950 
500 
450 
400 
450 
400 
350 
400 
500 
400 
500 
400 

169 

Millî Eğitim Bakanlığının 9 Mayıs 1967 tarihli ve Talim ve Terbiye Dairesi Başkanlığı A.19-1508 sa
yılı yazısı suretidir 

Konu: 6990 sayılı Atatürk Üniversite
si Kanununa ek kanun tasarısı Hk. 

Başbakanlığa 

İlgi : 27 . 2 . 1967 tarihli ve 678 sayılı yazımız 1 . 4 . 1967 tarihli ve 1809 sayılı yazınız. 
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi için çeşitli derece ve unvanlarda (527) aded kadroya ihtiyaç 

duyulmuşsa da, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesi Başkanlığı ile varılan mutabakata göre, 
şimdilik, (169) kadronun ihdasının mümkün olabileceği sonucuna varılmış ve buna göre hazırknan 
kanun tasarısı, gerekçe ve kadro cetveli, 27 Şubat 1967 tarih ve 678 sayılı yazımızla makamlarına 
sunulmak suretiyle Millet Meclisi Başkanlığına intikal ettirilmişti. 

Sözü edilen tasarının, 3 Mayıs 1967 tarihinde Millet Meclisi Millî Eğitim Komisyonunda yapılan 
müzakeresinde; gerekçe ile kadro cetvellerinin yeniden tanzimine lüzum görülmüş ve tekrar görüşülmek 
üzere 15 gün mehil verilmiştir. 

Yeniden hazırlanan gerekçe ve kadro cetvellerinden ikişer aded ilişik olarak sunulmuştur. 
Gerekçe ve kadro cetvellerinin, süreli olması bakımından, acele Millet Meclisi Başkanlığına su

nulmasını müsaadelerine arz ederim. 
İlhamı Ertem 

Millî Eğitim Bakanı 

M. Meclisi (S. Sayısı : 434) 
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EK GEREKÇE 

6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanununa ek kanun tasarısı gerekçesi 

1966 yılı Nisan ayında öğretime başlamış olan, Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesinin, yalnız öğ
retim üye ve yardımcıları için, Üniversitenin mevcut sıkışık kadrolarından istifade edilmiş ve bu su
retle öğretimin şimdiye kadar yürütülmesi mümkün olabilmiştir. 

Geçici bir zaman için, bu tedbirle öğretim yürütülmüş ise de bu durumun,devamına halihazırdaki 
kadro kifayetsizliği sebebiyle imkân görülememiştir. 

Esasen, Tıp Fakültesi için çok miktarda kadroya ihtiyaç varsa da, Fakültenin bütün sınıflarının 
mevcud'olmaması, ilerde ihtiyaç duyuldukça kadro temini cihetine gidilmesi ve bugünkü malî durum da 
dikkate alınmak suretiyle, şimdilik 169 kadro ile iktifa edilmesi düşünülmüştür. 

Bu bakımdan, kurulmuş bulunan düzenin bozulmaması, hizmet ve öğretimin devam edebilmesi için, 
6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanununa bağlı (1) sayılı cetvele, Tıp Fakültesinde kullanılmak üze
re, ilişik (1) sayılı cetveldeki kadroların eklenmesi zaruri görülmüş ve tasan bu maksatla hazırlan
mıştı^ 

Maddelerin açıklanması : 
1. Birinci maddede, 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanunundaki (1) sayılı cetvele eklenecek 

kadrolar belirtilmiştir. 
2. İkinci ve üçüncü maddeler, yürürlük ve yürütme hükümleriyle ilgilidir. 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No: 1/345 
Karar No: 40 

30 . 5 .1967 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza havale edilen 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanu
nuna ek kanun tasarısı, Hükümet temsilcisinin iştirakiyle tetkik edildi. 

Tasannm gerekçesinde arz ve izah edilen hususlar komisyonumuzca benimsenmiş ve tasarı 13.5.1967 
tarih ve 71 -18/2832 sayı ile Başbakanlıktan gelen gerekçe ve ilişik cetvelle aynen kabul edilmiştir. 

Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

M. Yardımcı 

Artvin 
M. Rona 

Erzurum 
Söz hakkım mahfuz 

N. Diler 

Sözcü 
Gümüşane 
S. Ö. San 

Aydın 
M. K. Yılmaz 

İmzada bulunamadı 

Gaziantep 
İV. Sarıca 

Kâtip 
Kırşehir 

M. Güver 

Bursa 
N. Gürsoy 

İmzada bulunamadı 

Konya 
t. Kapısız 

Afyon Karahisar 
M. Özdağ 

Çanakkale 
A. N. Akay 

Uşak 
F. Uğrasızoğlu 

M. Meclisi (S. Sayısı : 434) 



Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân; Komisyonu 

Esas Nov,: 1/345 
Karar No. : 98 

7 . 7 . 1967 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanununa ek kamın: tasarısı ilgili Hükümet temsilcilerinin de 
katıltoasiyle, Başbakanlıığun 13 . 5 . 1967 tarih ve 71 -18/2832 sayılı gerekçe ile cetvel incelendi 
ve görüşüldü : 

Karnın tasarısı Atatürk Üniversitesinde açılan Tıp Fakültesine 169 kadronun ilâvesini istemek
tedir. 

1966 yılı Nisan ayında öğretime başlamış bu üniversitenin Tıp Fakültesi bu gün'e kadar dar 
bir kadro ile ve Ankara Üniversitesinin1 kadrolarından faydalanmak suretiyle öğretimini yürüt
meye çalışmış, bütün sınıflar mevcudolm'adlği'ndan (1 459 620) lira malî portesi bulunan (169) 
kadronun ilâvesini! komisyonumuz yerinde görerek kanun tasarısını ,ve bağlı cetvelini aynen ka
bul etmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü Kâtip 
Aydm Rize Sakarya Bolu 

/ . Sezgin E. Y. Akçal N. Bayar ~ H. 1. Cop 

Adıyaman 
M. A. Atalay 

Gümüşan'e 
S. Savacı 

Kütahya 
M. Erez 

Ankara 
t Seçkin 

İmzada bulunamadı. 

Istan'bul 
N. Eroğan 

Nevşehir 
A: B. Numanoğlu 

Trabzon 
A. R. Uzurier 

İmzada bulunamadı. 

Eskişehir 
M. î. Angı 

îznıir 
î. Gürsan 

imzada bulunamadı. 

Ordu 
A. H. Onat 

Uşak 
0. Dengiz 

Giresun 
1. E. Kılıçoğlu 

İmzada bulunamadı 

Kayseri 
A. A. Hacıpaşaoğlu 

Trabzon 
A. t. Birincioğlu 

M. Meclisi (S. Sayısı : 431) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

6990 sayılı Atatürk üniversitesi Kanununa 
ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Atatürk Üniversitesinde açı
lan Tıp Fakültesine ait ilişik (1) sayılı cetvel
de yazılı kadrolar, 6090 sayılı Atatürk Üniver
sitesi Karauaıunklaki' (1) sayılı cetvele eklen^ 
mistir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe ıgirer. 

MADDE 3. — Bu kanun MMimleırini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

11 . 3 . 1967 
Devlet Bakanı 

R. Sezgin 
Devlet Bakanı 
A . F. Alışan 

Millî Savunma B a k a m 
A . Topaloğlu 

Başbakan 
8. Demirel 

Devlet Bakanı V. 
R. Sezgin 

Adale t Bakanı 
H. Dinçer 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
C. Bügehan 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdinç 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu 
Tarım Bakanı 

B. Bağdaş 
Çalışma Bakan ı 

A . N. Erdem 
En. ve Ta. Kay. Bakanı 

/. Deriner 
î m a r ve İskân Bakıanı 

H. Menteşeoğlu 

Dışişleri Bakanı V. 
F. Sükan 

Millî Eğitim Bakanı 
0. DengİM 

Ticaret Bakanı 
S. T. Müftüoğlu -

Güm. ve Tekel Bakanı 
t. Tekin 

Ulaşt ı rma B a k a m 
8. öztürk 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Turizm ve Ta. Bakan ı 
N. Eürşad 

Köy İşleri Bakanı 
8. O. Ava 

D. 

6 
4 
7 

9 
10 

9 
10 

9 

Memuriyet in nev' i 

Uzman 
Bayeıvacı 
Eczacı 

6 Veteriner 
7 Diş Tabibi 
8 Dr. Asis tan 

» » 

Hükümetin teklifine bağh cetvel 

(1) SAYILI CETVEL 

Aded Aylık | D. Memuriyet in nev'i 

7 
1 
2 
1 
3 

10 
10 
50 

Y. Okul mezunu sağlık elemanı 6 
» » » » 10 

Teknik Asis tan (Yüksek okul 
mezunu) 5 

."•10 Teknik Asis tan (Yüksek oku l 
mezunu) 5 

950 
1 250 
800 
950 
800 
700 
600 
500 
600 
500 

600 

500 

6 Teknisyen 
10 » 
111 » 
12 » 
11 Hemşire 
12 » 
13 »• 
12 Eczacı Kalfası 
10 Ayniyat Saymanı 
12! Memur 
10 » 
121 Laborant 

Aded 

1 
4 
5 
5 
5 
10 
10 
2 
1 
6 
5 
5 

Aylık 

950 
500 
450 
400 
450 
400 
350 
400 
500 
400 
500 
400 

169 

M. Meclisi (S. Sayısı : 434) 





Dönem : 2 
Toplantı : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 434 e | nci ek 

6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1 /345) 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/345 
Karar No. : 359 

12 .12 . 1967 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

İkinci toplantı yılında gündeme girip de görüşülemiyen ve komisyonumuza iaide olunan «6990 
sayılı Atatürk Üniversitesi Kanununa ek kanun tasarısı» hakkında evvelce düzenlenen 7 . 7 . 1967 
tarih ve 98 ısayılı rapor, komisyonumuzun 6 . 12 . 1967 tarih ve 3 ncü Birleşiminde görüşülerek, 
aynen taikabbüi edilmesine karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek (Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydm 

/. Sezgin 

Ankara 
/ . S. Hatipoğlu 

Eskişehir 
1. Angı 

İzmir 
1. Gürsan 

Niğde 
R. Soyer 

Sözcü 
Sakarya 
İV. Bayar 

Ankara 
M. K. Yılmaz 

Gümüşane 
S. Savacı 

İzmir 
L. Yurdoğlu 

Rize 
C. Yalçın 

Trabzon 
A. R. Uzuner 

Kâtip 
Bolu 

H. 1. Cop 

Aydın 
M. Ş. Koç 

•İstanbul 
N. Eroğan 

Kayseri 
A. Hacıpaşaoğlu 

•Samsun 
Y. Akdi 

Yozgat 
N. Tanrıdağ 

İmzada bulunamadı. 

Adıyaman 
, M. A. At alay 

Balıkesir 
E. Güreli 

İstanbul 
M. Güven 

İmzada bulunamadı. 

Kütahya 
M. Erez 

Trabzon 
A. t. Birincioğlu 

)>&<i 





D$nem : 2 
^öa«tı:2 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

istiklâl Madalyası verilmiş bulunanlardan muhtaç durumda olanlara 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması baklanda kanun tasarısı 
îfe Aydîn Milletvekili Reşat Özarda, Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Mebrure Aksoley ve 2 arkadaşı, Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan, Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mtasan Kangal, Ordu 
Milletvekili Ferda Güley, Kastamonu Milletvekili f. Malda Yılanlı-
oğlu ve Mardin Milletvekili Rifat Bay kal, Kütahya Milletvekili Me
sut Erez ve 2 arkadaşı., Cumhuriyet Senatosu Etolü Üyesi Sırrı Uzun* 
hasanoğlu ve 13 arkadaşı, Antalya Milletvekili Ahmet Torgay'm İs
tiklâl Madalyası sahiplerine aylık bağlanması hakkındaki kanun tek
lifleri ve Millî Savunma, Maliye ve Plân komisyonlarından 3 er üye
den kurulu. Geçici Komisyon raporu (1/372, 2/197, 2/241 > 2/289İ 

2/336, 2/418, 2/423, 2/449, 2/546, 2/547) 

istiklâl Madalyası verilmiş bulunanlardan muhtaç durumda olanlara Vataai hizmet tertibinden 
ayhk bağlanması hakkında kanun tasan» (1/S72) 

T. C. 
Başbakanlık 9.6. 1967 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-571/3423 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye. Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisjne ara Bakanlar Kurulunca 
8 . tf . 1967 tarihinde kararlaştırılan «İstiklâl Madalyası yerilmiş bulunanlardan muhtaç durum
da olanlara Vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi 
ilişik >elarak' sunulmuştur. 

Gere^nin yapılmasını rica ederim. Süleyman Demirel 
Başbakan 

GEREKÇB 

Vatani hizmet aylıklarının tesisi tarihinden bugüne kadar cereyan e^en tatbikata göre üstün vatani 
hizmeti görülenlere veya dul ve yetimlerine hususî kanunlarla aylık bağlanmakta Ve, bunların aylık
ları, bütçelerin özel bölümlerinden ödenmektedir. 

Bu aylıkların, emekli aylıklarında olduğu gibi, esas.ve Kıstaslarının ve sair şartlarının umumi bir 
hüküm şevkiyle önceden tâyin edilmesi zaman zaman düşünülmüş ise de, her şahsın durumunun ve 
hizmetin mahiyetinin ayrı bir hususiyet taşıması sebebiyle, bunlar için ayn ayrı kanun çıkarılması 
şeklinde cereyan eden tatbikatın değiştirilmesi mümkün olamamıştır. 

Ancak, bugün, İstiklâl Savaşma katılarak İstiklâl Madalyası ile taltif edilmiş bulunan gazîîerl-
mizden bir çoğunun maddi dwu^«^mın^ bozuk Qİ4uğu,mi|^^,ş vaziyette oldukları anlaşılmaktadır, 
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Millî Mücadeleye iştirak edip vatanın müdafaası için canlarını hiçe sayan ve İstiklâl Madalyası 

ile taltif edilenlerin, hizmetlerinin ehemmiyeti nazara alınarak, bunlardan muhtaç durumda olanların 
geçimlerine bir yardım sağlamak maksadiyle umumi mahiyet arz eden işbu kanun tasarısı hazırlan
mıştır. 

Millî Savunma Bakanlığından alman bilgiye gö -e, 869 sayılı Kanun gereğince İstiklâl Madalyasına 
salıibolan 76 338 er ve 17 524 subay olmak üzere cem'an 93 862 kişinin mevcudolduğu, ayrıca 66 sa
yılı Kanuna göre de, 6 920 kişiye madalya verildiği, bu suretle istiklâl Madalyası sahipleri yekûnu 
100 000 in üstünde bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Bunlardan 13 000 -14 000 kişinin kanun tasarısı kapsamına gireceği tahmin edilmektedir. 
Tasarının 1 nci maddesi, İstiklâl Madalyası ile taltif edilmiş bulunanlardan muhtaç durumda 

olanlara hayatta bulundukları sürece ayda 250 lira aylık bağlanması hakkındadır. 
15 . 7 . 1966 tarihli yo 669 sayılı Kanunla emek"i, dul ve yetim aylıklarına uygulanan «Alt sınır» 

hükmünün bu aylıklara da uygulanması gerekli görülmektedir. 
Bugün için 250 lira olarak tesbit edilen bu alt sınır, 669 sayılı Kanunun ek maddesinde açıklan

dığı veçhile, memleketin ekonomik durumu, genel geçim şartları ve malî imkânlar göz önünde bulun
durularak Bakanlar Kurulunca artırılabilir. 

.Bu suretle, alt smır aylığı artırıldıkça, bu kanun, gereğince aylık bağlanmış olanların aylıkları da 
artırılacaktır. 

Yukarıda işaret edildiği üzere, tasarı şümulüne giren 13-14 bin kişi mevcudölup, bunlardan 
10 000 inin muhtaç bulunduğu tesbit edildiği takdirde, bunun Hazineye yüklediği malî külfet; 
250 X 12 X 10 000 = 30 000 000 lira olacaktır. 

İkinci madde, bu kanunun uygulanmasında muhtaçlığı tarif etmekte ve muhtaçların ne suretle 
tesbit edileceğini göstermektedir. 

Üçüncü madde, muhtaçlığın zail olması halinde ilgililerin aylıklarının kesileceğine dairdir. 
Geçici madde, kanunun zamanında uygulanabil nesi için yapılacak fazla çalışma hakkındadır. 
Dördüncü ve beşinci maddeler yürürlük ve icra maddeleridir. 

Aydm Milletvekili Reşat özarda'nm, muhtaç olan istiklâl Madalyası sahiplerine ayda bin li
ra yardım yapılması hakkında kanun teklifi. (2/197) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

'Hararlacnış oCduğum ımıuıhtacolan istiklâl malalyası sahiplerine ayda bin lira yandım yapıl
ması hakkındaki kanun teklifi ile esbabı mucibe lâyihası ilişik olarak sunulmuştur. 

«Gereğinin yapılmasını saygı ile rica ederim. G . I1 . 1969 
'Aydın Milletvekili 

Reşat öaarda 

ESBABI MUCİBE 

İstiklâl Savacında bilfiil kıta başında cephede veya dahilî ipyanları bastırmada hamaset ve fe
dakârlık göoteren eı'kân, subay ve erlerle millî k üıramanlara ve cephe gerisinde ulvî maksadın 
/huouClü için» mesai ibraz edenlere 66 sayılı Kanr ı! ı birer btöklâl madalyası verilmişti. Bu kahra-
manlaıdan bugün hayatta kalanlar pek azdır. B .'tün Türkiye'de bunların mevcudu bin rakamı
nı geçmez. Bunlardan bir kısmı refah içinde olup bir kısmı da geçimlerini temin edebilımektedir-
:1er. Fakat bunlar arasında küçük bir zümre her türlü maddî imkândan mahrum büyük yoksul
luk içinde perişan halde bulunmaktadır. Yaşları itibariyle çalışmaya muktedir değildirler. Bun
ların içinde dilenecek durumda olanlar vardır. Halbuki bunlar son günlerinde yardım ve hima
yeye ımuıbtaçtırlar,' 

M. Mecliai (S. 'Scym : 439) 
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Vatanın müdafaasında ve düşman istilâsında ı kurtarılmasında bu derece büyük hizmetleri 

geçen bu kahramanları hayatlarının son günlerin le göğüslerinde istiklâl madalyası ile dilendir-
mdk, Tüılk Milletinin şeref ve haysiyetime yakışmış. Bu durum memleketsever, vatansever Türk 
geoıçliğine de kötü örnek olmaktadır. 

Hazırlamış olduğum bu kanun teklifi ile bahiı konusu büyük insanları, hakiki vatan kahra
manlarını içinde bulundukları sefalet ve mahruımiyet çukurundan kurtarıp onlara Tüıik Milleti
nin haysiyet ve şerefine yaraşır bir hayat sevi/esini sağlamak amacı güdülmüştür. Bu teklifin 
Hazineye tahmil edeceği külfet, bir kısım yükse'c dereceli Devlet memurlarının fuzuli olarak 
her sene yaptıkları Avrupa seyahatlerinde aldıkları harcırahın altında olacaktır. 

MADDELERİNİ ESBABI MUCİBESt 

Birinci Madde — Yardım, İstiklâl Savaşma bilfiil iştirak etmek suretiyle İstiklâl madalyası 
alanlara hasredilmiştir. Savaşta şehidolanların mirasçıları ile sonradan ölenlerin mirasçıları bu 
Kanunun şümulü dışında bırakılmıştır. Çünkü şah.lfcler:n dul ve yetimlerine yardım, ayrı bdr 
kanun konusu olup esasen bundan faydalanmaktadırlar. Maksat; kanunun şümulünü genişletip 
malî külfeti artırmadan yardımı halen hayatta elan mahdut sayıdaki muhtacı muavenet «savaş 
kahramanlarına hasretmektir. 

İkinci Madde — Yardıma muhtacolma duru mmun elindeki imkânlar dolayısiyle Maliye Ba
kanlığının ve İstiklâl Madalyası sahibi olduğu hususunun da Millî Savunma Bakanlığının ince
lemecine tabi olacağını belirtmektedir. 

Üçüncü Madde — Kanunun yürürlük tarihini belirtmektedir. 

Dördüncü Madde — Kanunun Bakanlar Kurcf.unca yürütüleceğini belirtmektedir. 
Yukarıda arz olunan sebeplere binaen işbu kanun tekliflimin 'aidolduğu komisyonlara hava

lesini arz ve istirham ederim. 6 . 1 . 1966 
Aydın Milletvekili 

R. Özarda 

(Aydın Milletvekili Re§at özarda'nın teklifi) 

Muhtacolan İstiklâl Madalyası sahiplerine ayda bin lira yardım yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 4 Nisan 1337 tarih ve 66 sayılı İstiklâl Madalyası Kanunu ve bu kanuna ek 
olarak çıkarılan kanunlar gereğince Millî Mücadelede yapmış oldukları hizmetler karşılığında 
bizzat İstiklâl Madalyası ile taltif edilenlerden hayatta olup da yardıma muhtacolanlara kaydı 
hayat şartiyle Hidematı Vataniye tertibinden ayda bin lira ödenir» 

Bu yardım mirasçılara intikal etmez. 

MADDE 2. — Yardıma muhtacolma durumu Maliye Bakanlığınca incelenir. 
İstiklâl Madalyasının, istiklâl Savaşına bizzat katılmak suretiyle dilekçi namına verilmiş 

olduğu hususu da Millî Savunma Bakanlığınca tesbit edilir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

M. Meclisi (S. Sryıısı : 439) 
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• öu&fcüriyet Sesaatosu istanbul üyesi Mebrure Aksoîey m 2 aarkadafihra, Muharip gaaiter 

hakkında kanun teklifi (2/241) 

Cumhuriyet Senatosu 
r '•• ' Genel getireierliği* İ8 . 2 . 1966 

• Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6055-0765 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mehrure Aksoleıy ve 2 arkadaşının, Muharip gaziler hak
kındaki kanun teklifi ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gerekli işlemin yapılmasını arz ederim. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı yerine 

*'•'•' Raşkanvekili 
^ Fihr&t Turhmgil 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Mufharip gaziler hakkındaki kanun teklifimizi ve gerekçesini sunuyıörafc Lâsımgjelen idemin 
yapılmasını sayıgılarimızla dileriz. 

İstanbul Senatörü Kontenjan Senatörü Muğla Senatom 
Meorure Aksoley Zerin Tüzün M^allâ AJcarç4 

Muharip Gaziler hakkındaki kanun teklifimizin gerekçesi 

1. Savaşlarda bilfiil birliklerde düşmanla savaşmış veya o 'birliklerin geri hizmetlerinde görev
lendirilmiş olan muharip gazilerimizin bugüne ıkadar" düşünülmemiş" olan şerefle dolu hizmet 
(haikLaıranı karşılamalk ma'kfsadiyle mulharip gazill İmiz hakkında bir kanun teklifinin hazırlanma
sı lüzumlu görülmüştür. 

2. Batılı ülkelerde Birinci ve İkinci 'Cihan savaşlarında çarpışan muharip gazilere çeşitli 
(menfaatler sağlanmakta ye kendilerine lâyık oldukları şeref mevkii verilmektedir. 

Hblânda'da radyo ilânları kazançlarının yüzde muayyen bir miktarı muharip gazilere tahsis 
edilmektedir. 

Faransa'da harh madalyası taşıyan muharip (gaziler için tünellerde vıe otobüslerde önde dört 
M t u k ayrılmaktadır. Bu koltuklara başkaları oturmamaktadlr. Paris'teki otobüs ve tünel bek
leme yerlerinde kuyruk teşkil eden halk, muharip gazilere yol vermekte ve muharip gabiler oto-1 

büslere veya tünellere önce girmekte ve oturmaktadırlar. 
İtalya ve Yunanistan'da da d/urum böyledir. İtalya'da mulharip gazilere mesken dahi hifbe 

edilmektedir.' 
' Bâtılı ve ıkdmşü'ülkelerde muharip' gazilerden, Devlet ve belediyelerin işlet'tikleri taşıt araçla
rından para alınmamakta veya tenzilâtlı tarifeye tabi tutü'lmaktEdirlar. Hattâ İtalya'da muharip-
ıgazi ve eşi, bütün Devlet vasıtalarında % 80 tenzilâta tabidirler. 

Bizde de, harb malûllerimize olduğu gibi, (bu muafiyet usulünün mulharip gazilerimize de 
uygulanması büyük bir kadinşinaslılk olacaktır; EsascıT yaşları aşkin olan muharip gabilerimiz 
»arasında böyle bir muafiyetten faydalanacak olanlar da mahduttur. 

M. Meclisi -(S. iSa^m ı 439) 
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3. "Yaşlı ve kimsesiz muhariıp gazilerimiz için dinlenme yurftları kurulması, Türk;. |Ii$eti-

-«kı "%u -emektar -muharip ^afcüermüze yapacağı son bir görev olması bakımında». Pek lüzuş&lu 
görülmektedir. . . . . . . . .: _.. 

Dütün Batılı ülkelerde muharip gaziler için yurtlar kurulmaktadır. 
4. Kurtuluş savaşındaki vatani hizmetlerinden dolayı birçok vatanpervere şeref tahsisti. veril-

ımıesi h-ususu T. B. M. M. tarafından karara bağlanmıştır. r yy,..-'•'., 
İzmir'in Yunan işgaliyle başlıyan İstiklâl Savaşma gönüllü alarak katilmtş ;m*azk..AJ&atürk'-

ün en yakın silâh arkadaşlığı şerefine erişmiş, topraklarımızın düşman çizmelerin'den.; kurtarıl
masında ve Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasında hayatlarını istihkar etmek suretiyle çalışmış 
ve kurtuluş savaşındaki bu vartam hizmetlerinden dolayı T. B. M. M. tarafından İstiklâl madal-
.yasiyle taltif edilmiş olan İstiklâl Savaşı muharip gazilerine, şeref tahsisatı olarak yılda bin lira 
serilmesi halinde İstjiklâl .Savaşı muharip gazileri manen tatmin edilmiş olacaklardır. 

5. Üzerine emniyetle bastığımız ve hür havasını teneffüs ettiğimiz aziz yurdumuzu düşman 
istilâsına karşı korumada ve düşman işgalinden kurtarmada gerelken hizmetleri yapmaktan çe
kinmemiş olan muûıarip gazilerimize daha ziyade mânevi bir şeref payı verilmesini hedef tutan 
feu .kanun telâfimizin J l̂bniüiRÜn gelecek nesillerimize huzur vereceğine inanıyoruz; 

(îstanoul Senatörü Mebrure Aksoley, Kontenjan Senatörü Zerin Tüzün ve Muğla Senatörü 
Muallâ Akarca tarafından yapılan) 

Muharip Gaziler hakkında kanun teklifi 

MADDE ,1. — Savaşlarda .bilfiil birliklerde düşmanla savaşmış veya o bMi>gin geri • hizmetle
rinde görevlendirilmiş olan muharip gaziler aşağıda yazılı haklara saMbolur : -' 'l 

MADDE 2. — Muharip gaziler, Devlet veya belediyeler tarafından işletilen taşıt-araçlarında 
jtenzilâtl*ı tarifeye tabi tutulur. 

MADDE "3. — Muharip gazilerden yaşlı ve kimsesiz olanlar için Devlet tarafından dinlenme 
yurtlan açılır. Ve bu yurtlarda asgari ücretle veya ücretsiz bakımları sağlanır. 

MADDE 4. — Muharip' gazilerden İstiklâl Savaşma katılmış ve T. B. M. M. tarafından İstik
lâl Madalyası ile taltif edilmiş olanlara, yaşadıkları müddetçe, şeref tahsisatı olarak yılda bin lira 
ödenir. 

.MADD.E 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. —- Bu kanunu Bakanlar ıKurukı yürütür. 

E-iMetcl&i (S. fcayssı : 439) 



Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri Kaplan'ın, Millî Kurtuluş Savaşına iştirak etmiş olan
lara vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına ve Devlet hastaneleriyle askerî hastanelerden 
ücretsiz istifade edebilmelerine dair Jkanun teklifi (2/289) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği , • 3.5. 1966 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6353-1446 

MÎLLET MECLlSÎ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri Kaplan'ın, Millî Mücadeleye iştirak etmiş olanlara va
tanı hizmet tertibinden aylık bağlanmasına ve Devlet hastaneleri ile askerî hastanelerden ücretsiz 
istifade edebilmelerine dair kanun teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gerekli işlemin yapılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. Kadri Kaplan 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı yerine 
Başkan vökili 

2.5. 1966 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

«Millî Mücadeleye iştirak etmiş olanlara vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına ve Dev
let hastaneleriyle askerî hastanelerden ücretsiz istifade edebilmelerine dair kanun» teklifimiz ve ge
rekçesi ilişikte sunulmuştur gereği arz olunur. 

Saygılarımla. 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 

Kadri Kaplan 

GEREKÇE 

Bu kanun teklifi, modern Türkiye'nin kuruluşunu temin eden Kurtuluş Savaşında hizmet etmiş 
•gazilerden kimsesiz ve her hangi bir gelirden yoksun olanlara hayatlarının şu devresinde memuri
yet bareminin asgari nisbetinde vatani hizmet tertübinden aylık bağlanmasını ve yatılı muayenele-
riyle tedavilerinin Devlet hastaneleri ve askerî hastanelerde ücretsiz yapılmasını öngörmektedir. 

Kanunun uygulanması bu kanun gereğince çıkartılacak bir yönetmelikle düzenlenecektir. 
Bu kanun teklifi, Türk milletine bugünleri bahşedenlere imkânlar dâhilinde ödenebilen bir vefa 

borcundan başka bir şey değildir. 

M, Medisd (S. Sr<7i» : 439) 
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(Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri Kaplan'ın teklifi) 

Millî Kurtuluş Savaşına iştirak etmiş olanlara vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına ve 
Devlet hastaneleriyle askerî hastanelerden ücretsiz istifade edebilmelerine dair Kanun 

ıMADDE 1. — Millî Kurtuluş Savaşına iştirak edip, olumlu hizmetleri sabit olanlardan, kanu
nen bakacak kimsesi bulunmıyan ve her hangi bir geliri de olmayıp yoksul düşenlerden, bu durum
larını, ikinci maddede belirtilen yönetmelikte gösterilen yerlerden alacakları ıbelgeler ile tevsik 
edenlere, üç aylığı birlikte ödenmek üzere vatani hizmet tertibinden aylık bağlanır ve bunların 
ayakta ve yatılı her nevi muayene ve tedavileri Devlet hastaneleriyle askerî hastanelerde hiçbir 
ücrete tabi olmaksızın yapılır. 

Sözü edilenlere bağlanacak aylığın tutarı 14 Temmuz 1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanunu uyarınca tek dereceli ve kademeli olarak tesis olunmuş 70 göstergenin, aynı kanunun 
155 nci maddesi gereğince uygulanmış miktarıdır. 

MADDE 2. — Bu kanunun uygulanması, kanunun Resmî Gazete ile yayımını takkeden bir ay 
içinde Millî Savunma ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken hazırlanıp yürürlüğe konulacak bir 
yönetmelikle düzenlenir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hasan Kangal'ın, istiklâl Madalyası almış bulunan vo yadları 60 ı ge
çenlere maaı bağlanması halikında kanun teklifi (2/336) 

Cumhur'.yet Senatosu 
Genel Sekreterliği 25 . 6 .1966 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı -.6499/1792 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hasan Kangal'ın, istiklâl Madalyası almış bulunan ve yadları 60 ya
şını geçenlere maaş bağlanması hakkındaki kanun teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gerekli işlemin yapılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 

istiklâl Madalyası almış bulunan ve yaşları 60 yaşını geçenlere maaş bağlanması için hazırlamış 
bulunduğum kanun teklifi ile gerekçesi ilişikte sunulmuştu:'. 

Gereken işlemin yapılmasını derin saygılarımla arz ve rica ederim. 
Y. T. P. Senatörü 

Hasan Kangal 

M. Meclisi (S. Sayası : 439) 
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G E E E K Ç E 

Türk Milletinin -Kı^tubtş Savaşımda 'büyük hizmetleriyle İstiklâl Madalyası ile taltif edilen vatan
da şiarımızdan bir kısmı ••gemi y&flartodavatanın kurtuluşu için mücadele ederken istikballerini temin 
sadedinde tedarikâtta bulunamamışlardır. Bugün esefle müşaihade etmekteyiz ki, göğüslerinde İstiklâl 
Madalyası bulunan bir kısım kahramanlarımız malî muza yaka içinde kıvranmaktadırlar. Göğüslerin
de bu büyük şeref madalyasiyle dolaşan vatandaşlarımızın durumu milletçe üzüntümüzü mucibol-
•maktadır. Her ne kadar bunlardan bir kısmı Türkiye Büyük Millet Meclisine müracaatla vatani hiz
met babından maaş almakta iseler, mühim bir kısmı bu yolu tercih edememiş bulunmaktadır. Türk Mil
letinin kara günlerinde büyük -hizmetleri sepkeden ve bu günlerimize borçlu bulunduğumuz bu vefa
kâr ve kahraman vatan evlâtlarına maaş bağlanması bir mecburiyet haline gelmiş bulunmaktadır. 

Bu bale göre:,00 yaşım geçen ve Devletten her hangi bir şekilde maaş almıyan veya aldıkları maaş 
ayda 750 liranın altında bulunan İstiklâl Madalyası sahiplerinin dilerlerse en fazla maaşı tercih etmek 
suretiyle kaydı hayat şartiyle kendilerine ve ölümlerini mütaakıp hayatta kalan yalnız eşlerine mah
pus olma'k üzere ve bu ta'hsisj-n de aynen kaydı hayat şartiyle olmak üzere maaş tahsisini arz ve -teklif 
•öderim. 

(Cumhuriyet Senatosu Üyesi Uman Kangal'ın teklifi) 

İstiklâl Madalyası almış bulunan ve yaşları 60 ı geçenlere maaş bağlanması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin karariyle kendilerine İstiklâl Madalyası verilmiş 
bulunanların müracaatları üzerine doğrudan doğruya kendilerine ayda 750 lira maaş bağlanır. 

MADDE 2. — Bu maaştan hiçbir şekilde kesinti yapılamaz. Her türlü vergi ve resimlerden muaf 
olup haczedilemez. 

MADDE 3. — Bu maaş kaydı hayat şartiyle olup miras yoliyle intikal edemez. Ancak, hali hayat
ta olup kendilerinden sonra hayatta kalan eşlerine aynı şartlarla bu maaştan istifade ederler. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerine göre tercih hakkını kullananların Devletten aldıkları maaş 
tutarı 750 liranın altında ise ölümleri halinde daha evvel kendilerine Devletçe bağlanan maaş miras
çılarına intikal eder. 

MADDE 5. — Halen Devletten maaş almakta bulunanların maaşları 750 liraya iblâğ olunur. 

MADDE 6. — Bu kanun ilân tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, İstiklâl Madalyası sahiplerine vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında kanun teklifi (2/418) 

16 . 1 . 1967 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

istiklâl Madalyası sahiplerine vatani hizmet tertibMden aylık bağlanması hakkındaki kanun 
te'klifi'rn. gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğine yüksek müsaadelerinizi saygılarımla dilerim. 
Ordu Milletvekili 

Ferda Güley 

H ^ e c l M ' ' J (S . Say^i : İ39) 



GEREKÇE 

Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, istiklâl Savaşımızda elde edilen büyük zaferin üstünde 
kurmuş- ve yükseltmiştir. Bu savaşta üstün yararlık gösterdikleri veya bu savaşa katılıp vatanın 
kurtarılmasında hizmetleri geçtiği için -kendilerine (istiklâl Madalyası) verilmiş bulunanların; istik
lâl Savaşında temiz kanları vatan topraklarına karışmış şehitlerimizin mübarek ruhları ile birlikte : 
(Türkiye Cumhuriyeti Devleti) nin birinci «1-sahipleri oldukları açık bir gerçektir. 

Bir Devlet ve bir millet kahramanlık ve fedakârlıklariyle kendi varlığına vücut veren evlâtla
rını Badece birer hizmet ve şeref madalyasiyle ^oftilkâfatlandırmakla yetinemez; o hizmet ve şeref ma
dalyasını kendisine verdikleri - eğer fakir ve yoksul düşmüşler ise - Devletin ve milletin onlara gü
cü nisbetindo yardım elini uzatması, göğsünde istiklâl Madalyası ile bu istiklâl ve vatan kurtarıcı
larının gelip geçene avuç açmak zorunda kalmalarım önlemesi baş görevi olmak gerekir. 

Kanun teklifim bu gereğin Devletin ve milletin malî gücü ölçüsünde yerine getirilebilmesi için 
hazırlanmıştır. 

(Urdu MilletvĞküi Ferâa trüley'in teklifi) 

İstiklâl Madalyası sahiplerine Vatanî Hizmet Tertibinden aylık bağlanması hakkında kanım 
teklifi 

MADDE 1. — 66 veya 869 sayılı kanunlar gereğince İstiklâl Madalyası saihıbi bulunanlardan 
yardıma muhtaç halde oldukları ve İstiklâl Madalyası salhibi bulundukları Millî Savunma ve 
Maliye bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak ibir yönetmelikteki usule göre yapılacak soruş
turma sonunda sai'bit görüleceklere aşağıdaki şartlar ve nidbetler dâhilinde aylık bağlanır : 

1. Bizzat İstiklâl Savaşma katılıp kendilerine 66 sayılı Kanun gereğince (İstiklâl Madalyası) 
verilmiş olanlara, madalyanın şerit rengine bakılmaksızın, ayda 500 (beşyüz) lira. 

2. iBizızaıt İstiklâl Savaşma katılıp kendilerine 869 sayılı Kanun gereğince (İstiklâl Madalyası) 
verilmiş olanlara, madalyanın şerit rengine bakılmaksızın, ayda 350 (üıçyüzelli) lira. 

3. İstiklâl Savaşma katılıp da şehit olmak veya Ölmek suretiyle hayattan ayrılanlardan 
66 ve 869 sayılı kanunlar gereğince kendilerine (İstiklâl Madalyası) intikal etmiş olanlara, ma
dalyanın şerit rengine bakılmaksızın, ayda 260 (ikiyüzelli) lira. 

MADDE II. - İstiklâl Madalyası sahiplerine öd«a©o^k bu aylıktan hiç bir ad altında kesinti 
yapılamaz. 

MADDE III. - Bu aylıklar Maliye -Bakanlığı (Bütçesinde açılan (Vatana hizmet) bölümüne 
konulacak tahsisattan ödenir. 

MADDE IV. - Bu kanun 1 . 3 . 1968 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE V. - Bu kanunu Millî Savunma ve Maliye bakanlıkları yürütür.. 

M> Mfcelfci (S. B&ym :443â) 
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Kastamonu Milletvekili t. Hakkı Yılanlıoğlu vo Mardin Milletvekili Rifat Baykal'm istiklâl 

Madalyası taşıyanlara aylık ücret bağlanması hakkında kanun teklifi (2/423) 

18 . 1 . 1967 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İstiklâl Madalyası taşıyanlara aylık ücret ballanması hakkında gere/kçe ve kanun teklifi ilişik
te sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini saygılarımla rica ederiz. 

Mardin Milletvekili (Kastamonu Milletvekili 
Rifat Baykal 1. Hakkı Yılanlıoğlu 

GEREKÇE 

İlişik olarak sunduğumuz kanun teklifine uzun bir gerekçe yazmayı utanç verici bir hal 
telakki ettiğimiz için kısaca maksadımızı izah etme yolunu tercih ettik. 

Uzun yazmayı utanç verici bir hal telâfoki edişimizin söbe6i; 'bu memlekette 2 nci Cihan Har
bini mütaakıp başarılan İstiklâl Savaşının özellik ve önemini bilmiyen 'bir Türk'ün ve hele Türk 
münevverinin mevcudolduğuna kaani olmadığımızdandır. 

İstiklâl Savaşı Tür'k Milletinin Kuvayı Millîye ruıhu ile başardığı bir mucizedir. 
Savaşı kazanan kahramanlara mânevi mükâfat olarak o zaman B. M. M. si tarafından (İstik

lâl Madalyası) verilmişti. 
B. M. Meclisince İstiklâl Madalyası verilenlerin yekûnu 125 000 kişi idi. Bugün bu 125 000 

•kişiden ancak 6 5O0 kahraman sağdır ve bunlar maalosef kurtardıkları vatanda .'geçim sıkıntısı 
içinde hayat mücadelesi yapmaktadırlar. Bu bizim için, Türk Milleti için utanılacak durumdur. 

Vatanı en büyük tohlikelerden kurtaranlara ıbu vatanın gocuklarını sıntmı çevirip, yardım 
elini uzatmazsa, onları yaşlı hallerinde geçim sıkıntısı içinde bunalırsa tarihine ve atalarına iha
net etmiş sayılabilir. 

îşte biz Yüce Meclise sunduğumuz ve Yüce Meclis tarafından kaıbul edileceğinden bu ka
nun teklifi ile millî ve vatanî bir vazifeyi yaptığımıza kaani bulunmaktayız. 

Halen İstiklâl Madalyası taşıyan bu 6 500 kahramandan : 

2 030 Kişi 70 yaşında 
1 700 » 75 » 
1 500 » 80 » 
1 000 -.» 85 » 

300 » 90 yaşma gelmiş bu
lunmaktadır. ömürlerinin sonuna yaklaşmış olan ıbu zevata Yüce Meclisin uzatacağı yardım eli şe
refli bir vazifenin yerine getirilmesinden ibarettir. 

Keyfiyet saygiyle arz olunur. 

(Kastamonu Milletvekili t. II. Yılanlıoğlu ve Mardin Milletvekili Rifat Baı/kal'm teklifi) 

İstiklâl Madalyası taşıyanlara aylık ücret bağlanması hakkındaki kanun teklifi 

MADDE 1. — 66 ve 869 sayılı Kanun gereğince kendisine İstiklâl Madalyası verilenlere ayda 
•beşyüz lira ücret verilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

M.; Meclisi (S. Sayısı : 439) 
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Kütahya Milletvekili Mesut Erez ve ? arkadaşının, İstiklal Madalyası ile taltif edilmiş olup 

muhtaç durumda bulunanlara aylık bağlanması hakkında kanun teklifi (2/449) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İstiklâl Madalyası sahiplerinden muhtacolanlara aylık bağlanmasına dair teklif ve gerekçesi ekli 
olarak takdim edilmiştir. 

Gereğine delâletlerinizi arz ederiz. 
Kütahya • Gümüşane İstanbul 

Mesut Erez Sabahattin Savacı Nuri Eroğan 

GEREKÇE 

İstiklâl Harbine iştirak eden ve İstiklâl Madal/ası ile taltif edilecek derecede hizmet ve feda
kârlık etmiş olanlara vatani hizmetten maaş bağlanmalı. 

Böyle bir maaş verilmesinin sebepleri cümle nizce ve evleviyetle kabul edilebilirse de kısaca izahı 
faydalı olacaktır. 

Anayurdun düşman işgalinden kurtuluşu ve Türkiye Cumhuriyetinin doğuşu ile kumlusunda 
kanlarım akıtan gazilerimizin, seve seve canlarını veren şehitlerimizin fedakârlıkları, kahramanlıkları 
bütün. dünya milletlerinin takdirine, hayranlıkla *ma mazhar olmuş ve Büyük Atatürk de bunun için 
«Bir Türk cihana bedeldir» sözü ile asîl milletim lâyık olduğu şekilde övmüştür. 

Millî Mücadele savaşlarında gözlerini kırpmada \ kendilerini ateşten ateşe atan, bu ölüm kalım sa
vaşlarında düşman mermilerine tunç göğüslerim hedef eden • kahramanlarımızdan bugün havatta 
kalanlar o günkü fedakârlık, vatanperverlik ve kah 'amanlıklannın en büyük mükâfatı olarak İstiklâl 
Madalyalarını şerefli göğüslerinde taşımaktadırlar. 

Artık bugün yaşlanmış bulunan bu kahraman vatan çocuklarının birçoğunun maddi durumları da 
bozulmuş bulunmaktadır. 

Hürriyetimizin, istiklâlimizin ve bugünkü varlığımızın temelini atan bu mukaddes insanlara karşı 
bugüne kadar sadece ihmalden başka bir şey yapılmamıştır. Padişah fetvalarına rağmen binbir teh
like ve fedakârlığa karşılık bizim bu muhterem kimseleri ihmalimiz affedilecek: günâhlardan değil
dir. Kaldı ki Türk Milleti kendisine bir vatan ve istiklâl veren, namusunu ve şanlı mazisini kurta
ranları unutacak kadar nankör ve kadirbilmez deyidir. Türk Milleti asildir. Asaletinin tezahürle
rinden olan kadirbilirlik Türk Milletinin hasletlerinden birini teşk'l eder. 

Hizmetleri unutan, fedakârlıkları küçümsiyen ve nihavet yurt için, hürriyet için fedakârlık eden, 
kan ve can verenlere sırt çevirmiş olan milletlerin kahramanlar yetiştirmesine imkân olmadığı hem 
tarihî, hem sosyal bir hakikattir. 

İsimlerini saymaya lüzum görmediğim yabancı memleketlerde gazilere, madalya ile taltif edilmiş 
olanlara gösterilen hürmet ve rağbet kendilerine verüen yaşama imkânı cidden bizi utandıracak 
kadar büyüktür ve bizden çok farklıdır. 

Asîl Türk Milletinin göğsünde kahramanlık nizamları taşıyan evlâtlarının yaşlı, sefil ve perişan 
bir halde dolaşmalarına gönlünün asla rıza göster diyeceği muhakkaktır. Onun için maddi durum
ları bozulmuş bulunan bu cengâverlere Devletin yardım elini uzatması lâzımgelmektedir. Çünkü 
mâa'.de hizmet edenleri değerlendirmek âtiye emniyetle bakabilmenin de teminatıdır. Genç nesiller 
kendilerine örnek olan önceki nesillere verilen de 'er nişbetinde fedakârlık ederler, bu ruhla vet'sirler. 

Bu itibarla ve netice olarak miktarları esasen çö\ mrJıdudolan İstiklâl Ha^bi gazilerinden İstiklâl 
Madalyası ile taltif edilmiş olup da muhtaç durunda bulunanlara havatta kaldıkları müddete şâmil 
olmak kaydiyle vatani hizmet tertibinden seyyanen aylık bağlanması hakkındaki kanun teklifini ilişik 
olarak sunuyoruz, Saygılarımızla. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 439) 
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ffiitfc^a MVie&tâkiUMesut Erez tıe 2 vrkmfa&atm ıkrf&fty 

İstiklâl Madalyası ile taltif edilmiş olup muhtaç durumda bulunanlara aylık bağlanması hakkında 
j&aaam 

MABÖE 1, — îEfitiklal.̂ Iftialîrafâi îte taltif edilaıiş olup hake®, faa&satfea itoalıaa» <ate &S§& «ayılı 
Kanunun 108 nci maddesinin tarifine uygun şekilde muhtaç durumda olduğunu rteff̂ f»edsafcfefl«e -!»t«ai 
hizmet tertibinden (250) lira aylık bağlanır. 

MADDE İS. —"Bu kanun yayımı tarihinde yürürli|ğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı Uzuı&aaasıgğkı ;ve 13 arkadaşının, Vatani hitemet tertibinden 
maaş tahsisi hakkında.kamın teklifi. (2/54.6) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Yatani hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkındaki kanun teklifimiz İlişik olarak sünıömujtur. 
'Gereğinin İfasına delâlet ve müsaadeleriniz saygı ile rica olunur. 

*Bölu Senatörü 
IStrrı 'yjzuilhascmoğlu 

tJEREKJJE 

1908 yılından itibflren'ıher cephede açılan rsavaşlar ive £ürk YımftiRun M$m&m -mÂ^^my^ 
itilâf devletlerine son Osmanlı Hanedenınca teslim edilmesi ve Şark bölgesimn *J& töisöfliı «feftHİ 3tÜök 
Yurdunda -gözü dhtn JKus Ordusu taraf mdan işgali k&rşısmete. ıteşkUâjfcteö&çök iâwen.as*e egÜAÜAÜ Jtaılla-
nan Türk Milleti neticedefdüşmanı Anadolu'nun\taîrniiissraetffiâe fesifluış ,ve ıgge&l İsurçgtosi&i 
büyük bir hezimetle'yıırftundankovımıştu. 

Atatürk'ün önderliğini yaptığı bu savaşlarda Mrlc'im gücünü ccibflöa fkir silela t$afca fbpuraöfc 
hasta adamdan yepyeni ve 'taptaze i.bir'Millet-yara1;manm:müe^l^nirh^itüdü^ 
gönüllü veya muharip subay ve -erlerden halen rpek mahdut raefelde jfc&3S&tteı ifeöİBrtifttla ılöinlafda» 
şehit veya malûl olanların eş ve gocuklarından hiçbir yerden .-geliri colraîsan, İktjp^lıkvY^risâiuli-
yetleri sebebiyle çalışamîyeafflk tduruma geleliler ^ m t i y s ı B ü ^ M ü & t ^ e j f ^ i ^ ^ 
vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmasını istemektedirler. 

Bu kahraman ̂ muhariplerden "Ulus meydanında heykeli n3Uİuffîm.^vuşfÖlhililiJffli«ttl«rîa»wr«Bİtur. 
Dilekçe Karma Komisyonunca münferit müracaatler Mîllî Savunma BakanbğıotugöodegillBükfce 

ise de; bugüne kadar savaşlarda fevkalâde ve emsaline nazaran üstün başarı*gösier»d«£;i4iE^ -bİ8J&t 
sabık Millî Savunma bakanı Orgeneral Kâzım 'öaalp taraimdan t̂ezkijEe rfdüçıiier «Öâftil ?h^jirine 
vatani hizmetten maaş tahsisi için "Millî Savunma ıîfe^nlığıu©atbiw 
üslere sevkfedîlmemiştir. 

Karma 'Dilekçe "Komisyonu--da'MO^^yılı'Kauunk •bunnevzuâa <y»etkİ8îzMıniifiitöâanto^ 
racaatleri münferiden veya toplu^şekilde -takip ve neticelendirme imkânı T êya aaattmi Aulmamaamaş-
tır. 

İşte bu sebepledirîki, yu*dun kurtuluşunda yapı'an büyük ^hizmetterinm •buçime dcadar, ^Jaşeoâk 
durumda .olup tlmrşilığmı 'Mtlemiyeülerin ihtiyarlıyarak >e>İJşaraaz**eya *mihteç (duruma .âüfüa» 
uğruna her şeyini çekinmeden verdikleri Milletinin Yüce Meclisinin lÛtetf,.î*â*fft|t.tSRe iföflHgpaitaMİ&te 
etmekten başka çareleri kalmamıştır. 

Miüeclisi; - : .$B. iSayısr ^m9) : 



ti 
lö* bifttifr ç$lışa$E]?aritt Kayat ve mematı işçi mevzUati ve sigortaları ile garanti altına alınmış 

iken ve AnayasaSftîz, (iTer 1*ürk vatandaşı doğumundan ölümüne kadar Devletin sosyal güvenliğinin 
garantisi altında) bulunacağı hükmünü vazetmesine rağmen bu vatandaşlarumz her hangi bir suret
le kendi yoksul durumlarını düzcnliyceek bir kanun hükmünden veya garantisinden faydalandırılmıya-
rak kendi kaderlerine terk edilmişlerdir". 

Bugün Milletçe ulaştığımız seviye; işgal altındaki bir milletin en acı mezahim ve mezalimine göğüs 
ger©» evlâtlarının kanlan pahasına sağladıldan ve neslimizin en geniş istifadesine terk ettilderi bir 
vediasıdır. 

Halbuki; bize bu kurtuluşu, refah ve saadeti sağlıyan zümrenin muhtaçolanlanna Devlet ve Mil
let olarak yardım eli uzatılmamış ve himayesiz bırakılmışlardır. 

İşte huzurlarınıza getirilen bu kanun Devlete malî bir külfet yüklemesine rağmen onlann geçmiş 
haklarının ve perişan durumlarının da yegâne- kurtuluş-çaresi olmaktadır. 

îşbu kanunun belirtilen önemine binaen öncelik ve ivedilikle görüşülmesi de arz ve teklif edilir. 

Solıis seaBtörti öümüşane Milletvekili 
N. Akagün 

Izrtir Milletvekili 
O. Z. Efeoğlu 

Eskişehir Senatörü 
ö. Ucuzal 

mzbtnm Milletvekili 
M' (tifom 

Msâmm-- Milletvekili 

izmir Milletvekili 
C. H. Selek 

Mardin Senatörü 
A. Bay ar 

Konya Senatörü 
M\ Dinekli 

Siirt Senatörü 
A1. Kavak 

Kütahya Milletvekili 
//-. Erdoğmuş 

Trabzon Milletvekili 
Ötrter Vsta 

Kütahya Milletvekili 
K- Kaçar 

Adana Senatörü 
M, Y. M<tie 

(Bolu Senatörü Sırrı Uzunhasanoğlu ve 13 arkadaşının teklifi) 

Vatani hiamet tertibinden maaş tahsisi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türk yurdunun kurtuluşu için 1908 yılından itibaren yapılan bilûmum savaşlara 
W bü-' savaşın " sottttdtt olarak işgal kuvvetlerimin yurttan atılması için vâki harekâta iştirak eden^ 
İlerden veya aynı maksatla düşmana karşı Milis Kuvvetlerinde veya gizli emniyet teşkilâtlıda ça-
hf*aİBrdan' balen hayatta bulunanl'ann muhtaç durumda olanlanna hayatları boyunca ayda 600 
liıv a$clwk bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu maaşa müstahak olup da hayatta bulunnıryan veya şehMolanlarm muhtaç 
eçletfyltt'-kı» evlâtları ve mâllûl çocuklanna da ha yatlan boyunca ayda 400 lira aylık verilir 

M^fDDE 3. — Bu kanunla maaş bağlananlardan her hangi bir şekilde evvelce emekli, harb 
mâlulu1 maaçı̂  bağlananların maaşları bu kanundaki miktarların dûnunda ise bu maaşlara iblâğ 
edilerek tahsisi yeniden yapılır. 

MADDE 4. — Bu kanunla bağlanan maaşlar her türlü vergi ve resitalden istisna edilmiştir. Bu 
kanunun meriyet tarihinden evvelki borçlarından dolayı haczedilemez. 

MADDE 5. — Evvelki kanunlara istinaden emekli ve malûl maaşı bağlananlarla 5434 sayılı 
Emekli Sandığı Kanununa göre aylık bağlananlara veya dul ve yetimlerine sağlanmış olan maaş 
alma yaş hadleriyle iîgili hükümler mahfuzdur. 

MADDE 6. — Bu kanunu Maliye Bakanı- yürütür. 

*® 7» — 3?u kanım neşri tarihinde yürürlüğe giî«r\ 

m Meclisi- (S, Saym ; 430) 
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Antalya Milletvekili Ahmet Torgay'm, İstik1. îl Savaşma fiilen katılıp İstiklâl Madalyası 

alanlardan muhtaç durumda olanlara maaş tahsi A hakkında kanun teklifi (2/547) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlişik kanun teklifimin gereğine (müsaadelerinizi arz ederim. 
Antalya Milletvekili 

A. Torgay 

GEREKÇE 

İstiklâl Savaşma fiilen katılarak canları ve kanları bahasına vatanımızı kurtaran ve bizlere 
yeni ve müstakil bir Türkiye kazandıran kahra nanlarımıza milletimizin şükranlarının ifadesi 
olarak 29 . 11 . 1336 tarih ve 66 numaralı Kanun'a ve bu kanunun çeşitli ekleri ile İstiklâl Madal
yası verilmişti. Bu asil kahramanlarımız sonrala 'i unutulmuş ve ihmal edilmiş, çoğu fakirlik ve 
sefaletin içine yuvarlanmış, hattâ, göğüslerinde büyük nişanları olduğu halde sakaklarda aç peri
şan dolaşarak dilenmek «orunda bırakılmışlardır. Bu acı manzarayı görmek asil .milletimizin vic
danını sızlatmaktadır; bu itibarla çeşitli sebep'erle yoksulluğa duçar olmuş kahramanlarımıza 
Devletimizin vatani hizmet tertibinden gerekli yardımı yapması büyük milletimiz namına ger
çek bir alicenaplıik teşkil edecektir.. Bu konuda hazırladığımız teklife göre kendilerine ömür bo
yunca maaş bağlanacak kahramanların, İstiklâl Madalyası beratlarını ibraz etmeleri, beratın 
kaybı halinde, madalyayı almaya hak kazandık'arını tevsik etmeleri, yardıma kavuşmaları için 
yetişir. Madalyanın şerit rengi, kahramanın o sı -adaki rütbesi bu konuda bir ayrıma sebep ver
memelidir. Ayrıca yapılacak yardımın kahraman'arımızın eline kesintisiz geçmesi şarttır. Bu hu
susları düızenliyen kanun teklifimi saygılarımla arz ederim. 

(Antalya Milletvekili Ahmet Torgay'tn teîdifi) 

İstiklâl Savaşma fiilen katılıp İstiklâl Madalyası alanlardan muhtaç durumda olanlara maaş bağ
lanması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 29 . 11 . 1333 tarih ve 66 nııma alı Kanunla ve bunun ekleri ile istiklâl Savaşı
na fiilen katılmasından dolayı kendilerine İstiklâl Madalyası verilen kişilere ölünceye kadar her 
ay 1000 (Bin) lira maaş bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı olan maa^a halk kazanalbilmek için sözü geçen kişile
rin yoksulluklarını belinterek şahsan Millî Savun na Bakanlığına müracaat etmeleri ve madalya 
beratını ibraz etmeleri gerektir. Beratlarını kaybedenler, kendilerine berat verildiğini tevsik et
melidirler. • . 

Bakanlık tarafından, müracaatçının yoksulluk durumu tahkik edilmez ve derhal maaş bağ
lanma işlemi yapılır. 

MADDE 3. Maaşa hak kazanmak için madalyanın şerit rengi veya madalya alanın savaş
taki rütbesi bakımından bir ayırım yapılmaz. 

MADDE 4. — Sözü geçen maaş büıtün vergi ve sair kesintilerden muaftır. 

MADDE 5. — Bu kanun yayınlandığı tarih'e yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

M. Meclisi i (S. Sayısı ; 439) 
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Millet Meclisi Geçici Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 

Esas No. : 1/372, 2/197, 18 . 7 . 1967 
2/241, 2/289, 2/336, 2/418, 
2/423, 2/449, 2/546, 2/547 

Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

İstiklâl madalyası verilmiş bulunanlardan muhtaç durumda olanlara vatani hizmet tertibinden 
•aylık bağlanması hakkındaki kanun tasarısı ile aynı konuda : Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
nın, muhtacıolan İstiklâl madalyası sahiplerine ayda bin lira yardım yapılması hakkında; Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure. Aksoley ve 2 arkadaşının, muharip gaziler; Cumhuri
yet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri Kaplan'ın, Millî Kurtuluş Savaşına iştirak etmiş olanlara vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına ve Devlet hastaneleriyle askerî hastanelerden ücretsiz isti
fade edobilmolerine dair; Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hasan Kangal'ın, İstiklâl madalyası almış 
bulunan ve yaşları 60 ı geçenlere maaş bağlanması hakkında; Ordu Milletvekilli Ferda Gü-
ley'in,- İstiklâl madalyası sahiplerine vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında; Kas
tamonu Milletvekili 1. Hakiki Yılanboğlu'nun, İstiklâl madalyası taşıyanlara aylık ücret bağlan
ması hakkında; Kütahya Milletvekili Mesut Erez ve 2 arkadaşının, İstiklâl Madalyası ile taltif 
edilmiş olup muhtaç durumda bulunanlara aylık 'bağlanması; Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi 
Sırrı Uzunihasanoğlu ve 13 arkadaşının, vatani hizmet tertibinden maaş tahsisi hakkında; Antal
ya Milletvekili Ahmet Torgay'ın, İstiklâl Savaşma fiilen katılıp İstiklâl madalyası akınlardan 
muhtaç durumda olanlara maaş tahsisi hakkında Ikanun tekliflerini görüşmek üzere Genel Ku
rulun 21 . 6 . 1967 tarihli 122 nci Birleşiminde kurulması kabul edilen Geçici Komisyonumuz 
5 . 7 . 1987 tarihinde Başkanlık Divanı seçimini yaparak çalışmalarına başlamıştır. 

İlgili Bakanlık temsilcilerinin ve bâzı teklif sahiplerinin iştirakiyle tasarı ve teklifler komis
yonumuzda ıtotklk ve müzakere edilmiş ve neticede görüşmelere esas olarak Hükümet tasarısı ele alın
mıştır. 

Tümü üzerinde cereyan eden uzun müzakerelerden sonra prensip olaraık kabul edilen tasarı
nın daha da şümullendirilmesi kararlattın diktan sonra maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1 nci maddesinde, Millî Mücadeleye iştirak edip İstiklâl Madalyası ile taltif edilen ve 
yardıma muhtacolanlara 250 lira aylık bağlanmam hükmünü Geçici Komisyonumuz yerinde görmi-
yerek; 4 Nisan 1337 tarihli ve 66 sayılı Kanunla İstiklâl Madalyası verilmiş olanlara ayda 500, 
30 Nisan 1926 tarihli ve 869 sayılı kanun gereğine İstiklâl Madalyası alanlara ayda 250 lira aylık 
bağlıyarak iki kısma ayırmayı uygun mütajâa ctm*ş ve ayrıca özel bir kanunla vatani hizmet terti
binden aylık bağlanmış olanları da maddenin kap 'amma alınmadığından; 66 sayılı Kanunla vatani 
hizmet tertibinden aylık ücretleri 500 liradan az olanların ücretlerini 500 liraya yükselterek eşitli
ğin sağlanması cihetine gidilmiş ve bu sebeplerle 1 nci maddeyi değiştirerek kabul etmiştir. 

Tasarının 2 nci ve 3 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
İstiklâl Madalyası ile taltif olunan ve muhtaç, /durumda bulunan zevata, geçim sıkıntıları nazarı 

itibara alınarak, bâzı sosyal haklar tanınmış Dev H v.o Belediye ulaştırma vasıtalarında yarı ücret
le seyahatleri, Devlet hastanelerinde ücretsiz teda -ilerini sağlamak gayesiyle tasarıya 4 ncü madde 
ilâve edilmiştir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ö ""I krmunlarla vatani hizmet tertüYnden aylık bağ
lanmış olan dul ve yetim aylıkları toplamı 250 li adan az olanların aylık ücretlerinin asgari sınır 
olan 250 liraya çıkarılmasını tenraı etmek için ta arıya geçici madde 1 ilâve edilmiştir. 

Tasarının geçici maddesi, geçici madde 2 olarak aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi .(S. Sayısı : 439) 
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Tasarının yürürlük ve yürütme ıftaâdBİe*I dan? 4 ÎKSÜ vê  5' nci maddeleri de 5 nci ve 6 ncı mad-

do olarak aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü 
Burduk Ordu Edirne istanbul 

F. Kırbaşlı F. Guley Muhalifim, muhalefet Muhalifim, muhalefet 
şerhi eklidir şerhi eklidir 
N. özoğul II. Ataman . 

Rize Sivaa Uşak 
1. Sarıgöz O. Kabibay Söz hakkım mahfuzdur 

Îftî2&fa»; itfe'UöaıaiKh O. Dengiz 

Mahaîefttş«rM 
Kanun taisanlsının ve (bir (kısmı teJküifleırin rnıhu İstiklâl Mücadelesi gazilerinden muhtacı mua

venet olup hayatta olanlara yardım etmektir» Bir kısım tekliflerde ise İstiklâl Madalyasını hâmil 
olanlara, bir şeref tahsisatı vermektir. Hal böyle olduğuna göre İstiklâl Madalyasını ortaya koyup. 
yardımı madalya üzerinden yapmaya lüzum yokt ir. Çünkü, İstiklâl Harbine iştirak edenlerin hep
sine (sivil - asker) İstiklâl Madalyası verilmiştir. 

{Bu gazilere yardım edilmek isteniyorsa İstiklâl Madalyası olduğu için değil, İstiklâl Mücadelesi
ne iştirak ettiği için yardım edilmelidir. Kanunun ruhu da budur. O halde İstiklâl Mücadelesine iş
tirak edip muhtacı muavenet olduğunu ispat eden1 ere (İstiklâl Madalyası ortaya konmadan) mev-
zuubahis. esaslar dâhilinde hidematı vataniye tertibinden aylık bağlanmalıdır. Bu suretle İstiklâl-
Madalyası, onu şimdiye kadar şerefle göğsünde tanımış,-olanlar için ilerde bir yoksulluk ve muhtacı 
muavenet vesikası olmaktan kurtulur. 

Hükümetin verdiği bilgiye göre İstiklâl Madalyası sahibi olup hayatta olanlar 14 bin kadar tah
min -edilmekte ve bunlardan 10 bin kişinin muhtası muavenet olduğu kabul edilmektedir. Bizim gö
rüşümüze göre de muhtaç sayısı 12 - 13 bine yükselmekte ve bundan ancak bin kişi kadar istifade 
etmemektedir. Bunlar da daha ziyade böyle bir vesikayı muhtardan almayı izzeti nefsine yediremi-
yecek olanlarla halen hayatta kalmış pek az sayıdaki emekli subaylar olacaktır. Eğer İstiklâl Madal
yasına bir .şeref tahsisatı verilecekse o halde bu madalyaya sahip ve hayatta olanlara aylık 200 lira 
şeref tahsisatı vermekle sosyal adalet tecelli edeeek'ir. Bu taıkdirde bütçeye konacak tahsisat Hükü
metin düşündüğü miktarı geçmiyecekfcir.' 

İstanbul Milletvekili 
H. Ataman 

Muİıalefet jtt&İ 

1. İKorran tasanisimm geıpetâçfeısliîfde 13 - 1*060 Rintti tifcarî•kapsamına gireceği tahmin edil
mektedir. Halbuki Genelkurmay Başkanlifmiltf döfrtile* askerlik şubelerince köylere kadar gidile
rek hayatta olanlar tesbit edilmiştir. Bu rfc&ötn'ff 500f dür: Bunlarîn yaş ve miktarı şöyledir : 

Rütbe Miktarı Ym Miktarı 

1. 
2, 
3. 
4. 
5. 

General 
Albay - Yarbay 
Binbaşı - Teğmen 
Astsubay 
Er 

100 
1 900 
ı om 
1 000 
2 500? 

-TTlıll'lrtf 1 —it 1 'i lı ~' 

70 
75 
m> 
m 
m 

2 000 
1 700 
1 500 
1 000 

300 

Toplam 6 500 6 500 

Mİ Ms<Ai& (S. SayıÖK: HÖ)1 
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Bu kanun tasarısı Millet Meclisine geldikten sonra Madalya almıyanlardan 1 000 kişi müracaat 

etmiş bunlardan 650 kişi yeniden İstiklâl Madalyası almıştır. Bu neticeye göre 7 500 civarında hide-
matı vataniyeden maaş bağlanacaktır. 

a) istiklâl Madalyası alanlar senelerce ihmal edilmiş ve bu yüzden malî imkânsızlıklardan çok 
müşkül duruma düşmüşlerdir. 

ib) 70 - 90 yaşları arasında olan bu kahramanlardan muhtacı muavenet belgesi aramak madalya
nın sahiplerine gösterilmesi lâzımgelen saygıya muhalefettir. Bunlardan geçimi çok fena olsa da 
muhtaçlık vesikası almıyanlar olacaktır. Kanunun (başlığından ve 1 nci maddeden muhtaç teriminin 
çıkarılması lâzımdır. 

2. İkinci ve üçüncü maddelerin tasarıdan çıkarılması ica'beder, hayatlarınım son demlerinde 
muhtaçlık vesikası almaları kendilerine yapılan saygıya aykırıdır. 

3. Tasarının 4 ncü maddesinden, «yeni ücret» kelimelerinin kaldırılması gösterilen saygıyı artı
rır ve Hazineye de büyük bir malî külfet yüklemez. 

4. Tasarının geçici maddesi ile Maliye ve Sayıştay da yapılacak çalışmalar için fazla mesai öden
mesi hükme bağlanmıştır, oysa ki, normal çalışmalarla bu iş kısa zamanda bitirilebilecektir ve böy
lece tasarruf sağlanabileceği gibi her çıkacak kanunun tahmil ettiği mükellefiyetleri yerine getir
mek için de fazla mesai ödenmesi yoluna gidilmemiş olacaktır. 

Edirne Milletvekili 
N. Özoğul 

M. Meclisi (S. Sayısı : 439) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İstiklâl Madalyası verilmiş bulunanlardan muh
taç durumda olanlara vatani hizmet tertibinden 

aylık bağlanması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millî Mücadeleye iştirak eden, 
ve bu sebeple kendilerine İstiklâl Madalyası ve
rilmiş olanlardan yardıma muhtaç durumda bu
lunanlara, hayatta bulundukları sürece, vatani 
hizmet tertibinden 250 lira aylık bağlanır. 

15 . 7 . 1965 tarihli ve 669 sayılı Kanunla 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa eklenen «Ek madde» uyarınca alt sı
nır aylığı artırıldıkça bu aylıklar da yeni alt 
sınır miktarına yükseltilir. 

MADDE 2. — Geliri, aylığı, taşınır veya ta
şınmaz malı veya kazancı, kendisini ve Türk 
Medeni Kanunu hükümlerine göre bakmaya 
mecbur olduğu ailesi fertlerini geçindirmeye ye
tecek miktarda olmıyan kişiler bu kanunun uy
gulanmasında «Muhtaç» sayılır. 

Muhtaçlık, ilgililer tarafından tanzim ve im
zalan ihtiyar heyetlerince tasdik edilecek beyan 
kâğıtları üzerine daimî olarak oturdukları yer
lerin bağlı bulundukları il veya ilçe idare kurul
ları tarafından muhtaçlık sebepleri açıkça gös
terilmek suretiyle verilecek tutanaklarla belir
tilir. 

MADDE 3. — Kendilerine aylık bağlananlar
dan veraset, bağış, vasiyet yoliyle veya başka 
suretlerle muhtaçlık durumları zail olanların; 

a) Bu durumları kendileri tarafından bildi
rildiğinde, bildirim tarihini takibeden aybaşın
dan, 

b) Muhtaçlığın kalmadığı ifkinci maddede 
sözü edilen kurullar tarafından yapılacak tahki-

M. Meclisi 

GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTÎRİŞİ 

İstiklâl Madalyası verilmiş bulunanlardan muh
taç durumda olanlara vatani hizmet tertibinden 

aylık bağlanması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millî Mücadeleye iştirak eden
lerden muhtaç durumda olanlara hayatta bu
lundukları sürece : 

A) 4 Nisan 1337 tarihli ve 66 sayılı Kanun 
gereğince İstiklâl Madalyası verilmiş olanlara 
ayda 500 lira, 

B) 30 Mayıs 1926 tarihli ve 869 sayılı Ka
nun gereğince İstiklâl Madalyası verilmiş olan
lara ayda 250 lira, 

Vatani hizmet, tertibinden aylık bağlanır. 
özel bir kanunla vatani hizmet tertibinden 

aylık bağlanmış olanlar yukardaki fıkralar hü
kümlerinden faydalanamazlar. 

(A) fıkrası kapsamına girip de kendilerine 
daha evvel vatani hizmet tertibinden 500 lira
dan az aylık bağlanmış olanların aylıkları da bu 
miktara çıkarılır. 

(B) bendi gereğince kendilerine aylık bağ
lananların aylıkları 15 . 7 . 1965 günlü ve 669 
sayılı Kanunla 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa eklenen «Ek madde» 
uyarınca alt sınır aylığı artırıldıkça bu aylıklar 
da yeni alt sınır miktarına yükseltilir. 

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

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

(iS. Sayısı : 439) 
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Hükümetin teklifi 

kat sonunda verilecek kararla tesbit edildiğinde, 
bu kararların verildiği tarihi taMbeden aybaşın
dan, 

itibaren aylıkları kesilir. 

GEÇÎCÎ MADDE — Bu kanunun uygulan
masına ait belgelerin incelenmesini, işlemlerinin 
tamamlanarak ödemenin zamanında yapılmasını 
sağlamak maksadiyle Maliye Bakanlığında ve 
Sayıştayda çalışma saatleri dışında görevlendi
rilmesine ihtiyacolan personele verilecek fazla 
çalışma ücretleri, bütçenin ilgili bölümlerinden 
karşılanmajk üzere, Bakanlar Kurulunca tesbit 
olunur. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımlandığı tarihi 
takibeden malî yıl başından itibaren yürürlü
ğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

8 . 6 . 1967 

(Geçici Komisyonun değiştirişi) 

MADDE 4. — istiklâl Madalyası sahibi ol
duklarını tevsik edenler Devlet ve belediye 
ulaştırma vasıtalarında yarı ücretle seyahat 
ederler ve Devlet hastanelerinde ücretsiz tedavi 
edilirler. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce, özel kanunlarla vatani 
hizmet tertibinden bağlanmış olan dul ve yetim 
aylıkları toplama 250 liradan az olanların bu 
aylıkları 250 liraya çıkarılır ve 1 nci madde ge
reğince alt sınır hükümleri bunlar hakkında da 
uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. -
desi, geçici 2 nci madde 
edilmiştir. 

Tasarının geçici mad-
olarak avnen kabul 

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

MADDE 6. —< Tasarının 5 nci maddesi 6 nci 
madde olarak aynen, kabul edilmiştir. 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 
Devlet Bakanı 

8. T. Müftüoğlu 
Millî Savunma Bakanı 

A. Topaloğlu 

Duşişileri Bakanı 
/. 8. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakanı 
/. Ertem 

Devlet Bakam 
8. Öztürk 

Devlet Balkanı 
K. Ocak 

Adalet Balkanı 

H. Dinç§r 
içişleri Bakanı 

F. Sükan 

Maliye Bakanı 
^C. Bilgehan 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/ . Tekin 

Ulaştırma Bakanı 
S. Bilgiç 

Sanayi Balkanı 
M. Turgut 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Tarım Bakanı 
B. Dağdaş 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

En. ve Ta. Kay. Balkanı 
R. Sezgin 

Turizm ve Ta. Bakanı İmar ve îskân Bakanı 
N. Kürşad H. Menteşeoğlu 

Köy İşleri Bakanı 
T. Toker 

)>&« . . < . . . . 
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Dönem : 2 
Toplantı : S MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 4 3 9 & I H C İ © ^ 

İstiklâl Madalyası verilmiş bulunanlardan muhtaç durumda olanlara 
vatanî hîzmet tertîbînden aylık bağlanması hakkında kanun tasarısı 
ve Mîllî Savunma, Maliye ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1 /372, 2/197, 2 /241, 2/289, 2/336, 

2/418, 2/423, 2/449, 2/546, 2/547) 

Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 

Esas No. : 1/372, 2/197, 
2/241, 2/289, 2/336, 
2/418, 2/423, 2/449, 

2/546, 2/547 
Karar No. : 2 

10 . 1 . 1968 

Yüksek Başkanlığa 

İstiklâl Madalyası verilmiş (bulunanlardan muhtaç Uurumda olanlara vatani hizmet tertibinden 
aylık Ibağlanması hakkındaki kanun tasarısı ile 'bu konuda muhtelif milletvekilleri tarafından ve
rilmiş hulunan kanun tekliflerini görüşecek olan Geçici Komisyonumuz, Genel Kurulun 2 1 . 6 .1967 
tarihli 122 nci Birleşiminde kurulmam kabul edilmiş bulunan Geçici Komisyonun 18 . 7 . 1967 
tarih ve 2 sayılı raporunu 'görüşerek aynen benimsemiştir. 

Genel Kurulda öncelikle görüşülmek üzere Yüksek (Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Burdur 

F. Kırbaşlı 

Bolu 
H. 1. Cop 

Erzurum 
G. Karaca 

Sözcü 
Balıkesir 
A. Akın 

Çorum 
N. Yücer 

Kâtip Balılkesir 
Edirne S. Koç 

N. özoğul îmaalda (bulunamadı 
İmzada bulunamadı 

Rize (Sakarya 
C. Yalçın E. AUcan 

Tekirdağ 
Söz hakkım saklıdır 

K. Nebioğlu 





Dönem : 2 / C C 
Toplantı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 4 0 0 

3017 sayılı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Teşkilât ve Memurin 
Kanununun 24 ncü maddesinin 2 nci fıkrasında ve bu kanunun ekleri 
olan 3820, 4929 ve 7138 sayılı kanunlara bağlı kadro cetvellerinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım 

ve Plân komisyonları raporları (1 /416) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi ' 7 . 10 . 1967 

Sayı : 71 - 582/6349 

MİLLET I M E G L İ S İ IBAŞKANLIĞUNA 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı 
Bakanlar Kurulunca 30 . 9 . 1967 tarihinde kararlaştırılan «3017 sayılı Sıhhat ve İçtimai Muave
net Vekâleti Teşkilât ve Memurin Kanununun 24 ncü maddesinin 2 nci fıkrasında ve bu kanu* 
nun ekleri olan 3820, 4929 ve 7138 sayılı Kanunlara bağlı Kadro Cetvellerinde değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarısı», gerekçesi ve ilişikleriyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

ÖNSÖZ 

18 . 5 . 1940 tarihinde 3820 sayılı Kanunla alınan kadrolara, Yeşilköy ve Esenboğa ile 
Adana Hava alanlarının milletlerarası trafiğe açık sıhhi lıava alanı ilân edilmesi üzerine anılan hava 
alanlarında kurulmuş bulunan Hava istasyonu Sağlık denetleme merkezleri için 12 . 6 . 1946 
tarihimde 4929 sayılı Kanunla 3820 sayılı kanunla alman kadrolara paralel kadrolar alınmış an-
ca'k tı'kanıklık sebebiyle diğer kuruluşlara başlamış olan akışın önlenebilmesi için sözü 'ge
çen kanunlarla alman kadrolardan bâzıları 25 . 6 . 1958 tarihinde 7138 sayılı Kanunla birer 
derece yükseltilebiılmiştir. 

3820 ve 4929 sayılı kanunlarla alman kadrolar ile sadece sahillerde ve bu kanunun eki 
4929 s'ayılı Kanunla alman kadorlarla Yeşilköy - istanbul, Esenboğa - Ankara, Adana Hava 
istasyonlarında hizmet ifa edilmekte iken mevcutlara ilâve olarak sih'hiı ilân edilen hava 
alanlarından Çiğli - İzmir, Antalya, Diyarbakır veya Erzurum'da halen teşkilâtımız olmadı
ğından bu'gün için 6245 sayılı Harcırah Kanununun 42 nci veya 3017 sayılı' Kanunun 78 nci 
maddesi gereğince sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesinden tabiplerle sıMıi işlem ya-
plımakta olduğu için bu hava alanlarında Sağlık Denetleme merkezlerinin açılması ve bun
lara ilâveten Sağlık 'Bakanlığı (bünyesinden Sağlık memurları ile yürütülen Kapıkule - Edir
ne, iskenderun Sahil Sağlık Merkezine bağlı Cilvegözü Hudut Kapısı ile henüz Sağlık Ba
kanlığı Ibünyeslndeıiı sağlık memuru temin edilemediği için 'hizmete açılamamış bulunan 
Tibil - Gaziantep, Gürbulak - A£n Hudut kapılarında 4 aded Hudut Sağlık idaresinin kurul
ması, bugüne kaklar 1 ımüdür, 1 kaliem şefi, 1 fi e tahakkuk mümeyyizi tarafından tedvire çalı-
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şıhnası işleri içinden çıkılmaz hale getirdiğinden yazı işleri şubesinin muamelât mümey
yizi sicil ve kıdem mümeyyizi kadrolarının ilâvesi, 1 kâtibin kaldırıl ara!k bunun yerine ge
len ve giden kayıt işlerinde kullanılmak üzere 2 memur kadrosunun verilmesi suretiyle tak
viye edilmesi, katına !bütçeli diğer idarelerdeki emsalleri seviyesine çıkarılmak gayesi ile 
Hesap Işlerj Şubesinin Müdür kadrosunun 1 100 liradan 1 250 liraya yükseltimesi ve yüklü olan 
muhaselbe şefine ait işlerden Ibir kısmı verilmek üzere 1 servis şefi, genel müdürlük emlâki 
ile ilgili iş ve işlemleri ifa etmekle görevlendirilmek üzere 1 emlâk memuru ihdas edilmek 
suretiyle 'hesap işleri şuibesinin takviye edilmesi, bugüne kadar 1 sorumlu sayman, 1 tetkik ve ta
hakkuk mümeyizi, 1 hesap momuru ve kâtip ve 1 kâtip ile ayniyat talimatnam esiyle ilgili iş 
ve işlemler ile onarım, inşaat ve alım, satım işleriyle ilgili tahakkukların yapılması G-enel Mü
dürlük Merkez İller Teşkilâtının ihtiyacının toptan alım ve satımı işlerinin yürütülmesi imkân
sız hale geldiğinden yukarıda sayılı işleri yapmakla görevli Donatım Şubesinin kurulması ve 
dolayısiyle Ayniyat Sünesinin kaldırılması, doğrudan Genel Müdürlüğe bağlı 2 muavin tabip 
kadrosu ile tedviri imkânsız hale gelen Dünya Sağlık Teşkilâtınca -enfekte ilân edilen mem
leket ve bölgeler geleceklerine gerelkli tedbirlerim konulup yürütülmesi, fenni işlerin ya
pılması işiyle görevli Karantina Şubesinin kurulması, ile 'birlikte ekli gere'kçede arz ve 
izah olunduğu üzere persenölimizdcın yetişmiş elemanların terfi im'kânları ve 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun malî hükümlerinin yürürlüğe giı'mesini beklemeye tahammülleri kalma
dığı için diğer kuruluşlara geçmelerini önlemek üzere 'bağlı 3 sayılı cetvelde derece, unvan, 
aded ve miktarları gösterilen değiştirilmesi ihdas edilmesi ve yükseltilmesi teklif 'olunan kadro
lara şiddetle ihtiyaç duyulmaktadır. 

Genel Müdürlüğümüzün gcnişliyon hizmetleri göz önünde bulundurularak teklifimiz kabul 
olunduğu takdirde 3 No. lu cetvelle alınmasına en kısa sıüre içinde şiddetle ihtiyaç duyulan 
kadroların yıllık tutan 908 0'10 liradan kaldınlmalsı istenen \ No. lu cetvelde gösterilen kadro
ların 461: 700 ve 2 N'o. lu cetvelde gösterilen kadroların 68 040 lira olmak üzere toplamı 529740 
lira düşüldükten sonra 'bütçemize' yılda 378 270> liralık bir külfet tahmil edecektir, ki, bu miktarın 
da Maliyenin yardımına ihtiyaç kalmadan Genel Müdürlüğümüz mevcut ve gelirlerini rahatça kar-
şıhyalbilmek mümkün olacaktır. 

GEREKÇE 

Merkez Teşkilâtı 

Karantina şubesi 

Doğrudan genel müdürlüğe bağlı 10 derece 500 liralık 2 aded tabib kadrosu ile; uluslar
arası deniz, hava ve kara trafiğinde günden güne önemli artışlar kaydedilmiş olması sebebiyle 
Dünya Sağlık Teşkilâtınca enfekte ilân edilen memleketler veya bölgeler geleceklerine gerekli 
tedbirlerin konulup yürütülmesi âdeta imkânsız hale geldiğinden bu kadrolar kaldırılarak aynı 
hizmetin daha iyi bir şekilde yürütülebilmesi için 6 derece 950 liralık 1 aded müdür (tabib) 7 de
rece 800 liralık 1 aded tabib, 8 derece 700 liralık ve 9 derece 600 liralık, birer aded sağlık memu
ru kadrolarından ibaret karantina şubesinin kurulması gerekli görülmüştür. 

Yazı işleri şubesi 
11 derece 450 liralık dosya memuru kadrosunun aynı derece ve maaşlı dosya ve arşiv memuru 

olarak değiştirilmesi, genel müdürlüğün gelen ve giden yazılarının kayıt işlerinde çalıştırılmak 
üzere 12 derece 400 er liralık 2 aded memur kadrosunun ihdası teklif edildiğinden 12 derece 400 
liralık 1 aded kâtip kadrosunun kaldırılması, yazı işleri şubesinin her türlü muamelâtım yürüt
mekle görevlendirilmek üzere 10 derece 500 liralık 1 aded muamelât mümeyyizi ile memur hiz-
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metlilerin kıdemlerini takibetmek memurların sicil suretlerini tutmak, 5434 sayılı Kanunla hiz
metleri emekliliğe tabi bir hale getirilmiş bulunan hizmetlilerin sicillerini tutmak, emeklilik iş
lerini takip ve neticelendirmekle görevlendirilmek üzere 500 liralık 1 aded sicil ve kıdem mümey
yizi kadrosunun ihdas edilmesi zaruri görülmüştür. 

Hesap işleri şubesi 

Esasında müstakil bir hüviyet arz eden genel müdürlüğünün hesap işleri şubesinin katma büt
çeli diğer idarelerdeki emsalleri seviyesine çıkarılmak gayesi ile hesap işleri şubesinin müdür 
kadrosunun 1 100 liradan 1 250 liraya yükseltilmesi ve müdür yardımcısı mesabesinde olup mü
tenevvi muhasebe işleri ile yüklü bulunan 9 derece 600 liralık 1 aded muhasebe şefi kodrosunun 
8 derece 700 liraya yükseltilmesine, yükünün normal hale getirilebilmesi için de muhasebe şefine 
ait görevlerden. 

1. Mülhakat ve taşra hesabı carilerini ihtiva eden genel müdürlüğümüz muhasebe kadroları
nın maaş ve tealdül kanunlarına mıütabakatini tamin etmek ve tediye lömirlerini imza, ihzar et
me, 

2. Harcırah Kanunu ile ilgili hükümlerin ve harcırah ödeme emirlerini imza ve ihsar etme, 
3. İdari dâvalarda eşhas borçları dâvaları ve vergi dâvalarının lâyihalarını tanzim ve ma

halline irsali ile vergi, itiraz, tetkik mercilerine intikal ettirmek suretiyle (icabında temyiz etme 
gibi işler verilmek üzere 9 derece 600 liralık 1 aded servis şefi kadrosunun ihdasına, 

Tahsilat ve irsalât memurluğu görevlerinden; genel müdürlük merkez memur ve hizmetlileri
nin maaş ve ücretlerinin bankadan alınıp dağıtılması işinin âmiri ita tarafından tensip kılman 
bir başka memur tarafından ifa edilmekte olduğu, iller teşkilâtına ait havalelerin hazırlanması 
işinin ihtiyaca göre bir başka memura tevdi edildiği, iller teşkilâtımızın bulunduğu mevkilerden 
hepsinde banka mevcudolduğundan para gönderme işinin eskiden olduğu gibi posta vasıtasiyle 
değil T. C. Merkez Bankası aracılığı ile yapılmakta olduğundan paraya el koyma keyfiyeti 
kendiliğinden kalkmış olduğu için öteden beri bu kadroyu işgal eden memurlar muhasebe 
II nci mümeyyizliğine uyan iller teşkilâtımızdan İnebolu, 'Tekirdağ, Edremit, Bozcaada, Ordu, 
Gelibolu, Kaş ve Antalya Sağlık idarelerinin hesaplarını tetkûk ve mahsup verile emrine rap-
detme işleriyle görevlendirilmiş bulunduğundan 11 derece 450 liralık 1 aded tahsilat ve irsalât-
memuru kadrosunun kaldırılmasına ve yerine aynı derece ve maaşlı 1 aded muhasebe II nci 
mümeyyizliğinin ihdasına, 

Genel müdürlük gelirleri her sene muntazam artış gösterdiğinden bilhasa fSahü (Sağlık İdare 
merkezlerimiz ile İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçen gemilerden tahsil olunan Rüsumu 
Sıhhiyenin tevhidedilmesi aybaşlarmı takibeden hafta içerisinde (Gelirler genel müdürlüğü, mu
hasebat Genel Müdürlüğü) ne gönderilmesi gereken aylık cetvellerim bir istatistik servisi gibi ça
lışılıp hazırlanması için 11 derece 450 liralık 1 aded varidat II nci mümeyyizliği kadrosunun ih
dasına, 

'Hususi bir kanununa sahip bulunmıyan ve fakat tüzel kişiliği ile gayrimenkul iktisabına sa-
lâhiyettar bulunan genel müdürlüğümüzün adına bugün takriben kıymeti 15 milyon liraya baliğ 
olan müseccel 44 gayrimenkulun vergi, icar ve isticar, defteri kebir (Emlâk defter, tapulama, 
ecriimisil, konturat ve mukavele akdi, takip ve merciine dâva açılması icra v.s. iş ve işlemlerinin 
kolaylık ve vuzuh içerisinde yürütülebilmesi ve Devlet emvalinin tekelden idare edilebilmesi içdn 
9 derece 600 liralık 1 aded emlâk memuru kadrosunun ihdasına, 

Hâlihazır yıl ve gelecek yıllar ihtiyacını karşılamak üzere katî zaruret görülmektedir. 

Donatım şubesi 
Aşağıda tadadedilen hizmetlerin bir sorumlu sayman 1 tetkik ve tahakuk mümeyyizi, 1 hesap 

memur ve kâtip ve 1 kâtipten kurulu ayniyat şubesi ile artık yürütülmesi imkânsız hale geldiğin-
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den genel müdürlüğümüzün merkez ve iller kuruluşlarının tekmil ihtiyaçlarının toptan temin edil
mesi için 11 derece 450 liralık 1 aded satmalma memuru, taşınır mal ve araç ve gereçlerin ba
kım ve onarım işlemlerini takip için 12 derece 400 liralık bir aded bakım memuru ve alım, sa
tım, bakım ve onarımlarla ilgili bilcümle tahakkukların yapılması için 10 derece 500 liralık 
1 aded tahakkuk 1 nci mümeyyizi, pazarlıkla alışlarda mutemet ve ihale işleriyle yapılan alım ve 
satım ve onarımla ilgili komisyon işlerini yürütmek için 11 derece 450 liralık 1 aded mutemet 
ve komisyon kâtibi, ayniyat şubesinin 7 derece 800 liralık 1 aded mesul muhasip kadrosunun kal
dırılarak yerine konulması gerekli görülen aynı derece ve maaşlı ayniyat sorumlu saymanı, 10 
derece 500 liralık 1 aded ayniyat 1 nci mümeyyizi, 12 derece 400 liralık 1 aded ayniyat memuru 
ile 6 derece 950 liralık 1 aded müdür kodrasundaıı ibaret 1 donatım şubesinin kurulmasına ve 
dolayısiyle ayniyat şubesinin diğer kadrolarının da kaldırılmasına şiddetle ihtiyaç duyulmakta
dır. 

Genel Müdürlük tephircileri ve sağlık zabıta memurları 

3820 sayılı Kanunla alınışlarından bu yana hiç yükseltilmediklerinden kâtip seviyesinde kal
mış bulunan 12 derece 400 liralık 3 aded baştephirci kadrosunun 10 derece 500 liraya 13 derece 
350 liralık 9 aded tephirci kadrosundan illeır teşkilâtı için lüzumu kadar sağlık memuru kadro
su alıındığı için 3 adedinin kaldırılması ve 6 adedinin 12 derece 400 liraya ve 13 derece 350 lira
lık 3 aded sağlık zabıta memıunu kadrosunun 12 derece 400 liraya yükseltilmesi 14 derece 300 
liralık 5 aded sağlık zabıta memuru kadrosunun kaldırılması, bunlara karşılık genel müdürlüğün 
lüzumlu gördüğü mevkilerde çalıştırılmak üzere 11 derece 450 liralık ve 12 derece 400 liralık 
1 er aded memur kadrolarının ihdası uygun mütalâa olunmuştur. 

İller teşkilâtı İstanbul Limanı Sahil Sağlık Merkezi 

Üçüncü üst derece maaşta terfi sürelerini tamamla;nmış, ihtisaslaşmış tabip ve memurların 
terfilerinin sağlanması suretiyle diğer kuruluşlara geçmelerini' önlemek amacı ile 6 derece 950 
liralık 1 aded tabip, (Büyükdere) kadrosunun 5 derece 1 100 liraya, 7 derece 800 liralık 1 aded 
tabip kadrosunun 6 derece 950 liraya, 10 derece 500 liralık 1 aded veznedar kadrosunun 9 de
rece 600 liraya ve 10 derece 500 liralık 1 aded tahsilat ınakliye memuru kadrosunun ismi tah
silatı nakdiye memuru olarak değiştirilmek suretiyle 9 derece 600 liraya yükseltilmesi, 3820 sa
yılı Kamuna bağlı 2 sayılı cetvelle alman daimî ücretli memur kadrolarınım kaldırılması düşü
nüldüğünden bu cetvelde mevcut 8 derece 700 liralık bir aded daimî ücretli tahaffuzhane ta
bibi kadrosu yerine aynı maksatla kullanılmak üzere 8 derece 700 liralık 1 aded tahaffuzhane 
tabibi kadrosu ile halen 3017 sayılı Kanunum 78 nci .maddesi gereğince Sağlık ve ıSosyal Yar
dım Bakanlığı bünyesinden sağlık memurları ile tedvir edilen aşı, dezenfeksiyon, deratizasyon 
ve dezeınsektizasyon işlerinde çalıştırılmak üzere 8 derece 700 liralık, 9 derece 600 liralık, 10 
derece 500 liralık birer aded sağlık memuru kadrosunun ihdas edilmesi lüzumlu görülmüştür. 

İstanbul liman ve şehir Bakteriyoloji Müessesesi 

Üçüncü üst derece maaşta terfi süresini ikmal eden memurların diğer kuruluşlara geçmesi
ni önlemek ve açık kadrolara talip bulabilmek maksadiyle 12 derece 400 liralık 1 aded müstah-
zır kadrosunun 11 derece 450 liraya ve 13 derece 350 liralık 1 aded diğer müstahzır kadrosu
nun 12 derece 400 liraya yükseltilmesi ve şimdiye kadar müstahzırlardam biri tarafından tedvir 
edilmekte olan ayniyat mutemetliği işleri için 12 derece 400 liralık 1 aded ayniyat mutemedi 
kadrosuınıun ihdas edilmesi gerekli görülmüştür. 

İzmir liman ve şehir Bakteriyoloji Müessesesi 

Terfi imkânları kalmıyan menfurların terfi ettirilmeleri maksadiyle 11 derece 450 liralık 
1 aded kâtip kadrosunun ismi ayniyat mutemedi ve kâtip olarak değiştirilmek suretiyle 10 de-
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rece 500 liraya, 12 derece 400 liralık 1 aded müstahzır kadrosunun 11 derece 450 liraya yüksel
tilmesi gerekli görülmüştür. 

Hava istasyonu sağlık denetleme merkezleri 

a) Hava trafiği günden güne arttığı için işlerin mevcut personelle yürütülmesi imkânsız 
hale geldiğinden 3017 sayılı Kamunun 78 nci maddesi gereğince, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı bünyesinden sağlık memurları ile takviye edilmek zorunluğunda kalman Yeşilköy Hava 
İstasyonu Sağlık Demetleme Merkezi Tabipliğinin 6 derece 950 liralık 1 aded baştabip, 7 dere
ce 800 liralık 1 aded tabip ve 7 derece 800 liralık, 8 derece 700 liralık, 9 derece 600 liralık bi
rer aded sağlık memuru kadrolarının ihdas edilmesi ve 11 derece 450 liralık 1 aded kâtip ve 
tephirci kadrosunun 10 derece 500 liraya yükseltilmesi suretiyle unvanının baştabipliğe çevril-
ımesi. 

b) Adana Hava İstasyonu Sağlık Denetleme Merkezinde çalışan personelin terfimi temin 
gayesiyle 11 derece 450 liralık 1 aded kâtip ve tephirci kadrosunun 10 mcu derece 500 liraya 
yükseltilmesi, 

Hava trafiğinin günden güne artmış olması neticesi 3017 sayılı (Kanunun 78 nci maddesi ge
reğince Sağlık ve Sosyal Yardım 'Bakanlığına ait sağlık memurları ile takviye edilen Escn-
boğa Hava İstasyonu Sağlık Denetleme Merkezine 8 derece 700 liralık 1 aded ve 9 derece 600 
liralık 1 aded sağlık memuru kadrolarının ilâve olunması. 

1. Çiğli - İzmir, 2. Antalya, 3. Diyarbakır veya 'Erzurum'da açılması kararlaştırılan hava 
istasyonu sağlık denetleme merkezleri için 7 derece 800 liralık 3 aded tabip kadrosu ile 10 de
rece 500 liralık 3 aded sağlık memuru kadrosunun ihdası, 

Zaruri görülmüştür. 

I nci sınıf sahil sağlık merkezleri 

Maaşları kadrolarının üçüncü üst derecelerine yükseltilmiş ihtisaslaşmış tabip ve memurla
rın başka kuruluşlara geçmelerini önlemek ve birer derece daha terfilerini sağlamak amacı ile 
I nci sınıf sahil sağlık merkezlerinden, 

a) Çanakkale Sahil Sağlık Merkezinin 6 derece 950 liralık 1 aded baştabip kadrosunun 
5 nci derece 1 100 liraya 10 derece 500 liralık 1 aded muhasip mutemedi ve veznedarı kadrosu
nun 9 nou derece 600 liraya, 

b) İzmir Sahil Sağlık Merkezinin 6 derece 950 liralık 1 aded baştabip kadrosunun 5 nci de
rece 1 100 liraya ve 10 ncu derece 500 liralık 1 aded muhasip mutemedi ve veznedarı kadrosu
nun 600 liraya 11 nci derece 450 liralık 1 aded kâtip kadrosunun da 10 mcu derece 500 liraya, 

Çıkarılması zaruri görülmüştür. 

II nci sınıf sahil sağlık merkezleri 

Kanuni sürelerini ikmal etmiş ehliyet ve liyakati sabit görülen tabip ve memurların terfileri
ni sağlamak ve ihtısaslastığı memuriyet mevkilerinden ayrılmalarını önlemek amacı ile I I nci 
sınıf sahil sağlık merkezlerinden, 

a) Samsun Sahil Sağlık Merkezinin 7 derece 800 liralık 1 aded tabip kadrosunun, ağır 
Demir - Çelik sanayiinin kurulmuş olması sebebiyle faaliyet ve geliri I nci smıf sahil sağlık 
merkezleri seviyesine ulaşmış bulunduğu için Ereğli Sahil Sağlık İdaresine merkez haline ge
tirildiğinde verilmek üzere alınması, Samsun Sahil Sağlık Merkezinin tabibinin terfi ettirilmesi
ni sağlamak gayesi ile de alman 7 derece 800 liralık 1 aded tabip kadrosu yerine 6 derece 950 
liralık 1 aded tabip kadrosunun ihdas edilmek suretiyle verilmesi, 

b) Samsun, Zonguldak, Mersin ve İskenderun Sahil Sağlık Merkezlerinin 11 derece 450 
liralık birer aded muhasip mutemedi ve veznedar kadrolarının 10 derece 500 liraya çıkarıl
ması, 
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Ereğli'nin, Demir ve 'Çelik Fabrikasının kurulması sebebiyle bir sanayi merkezi haline gel

miş olduğundan bu ilçede bulunan iş hacmi I nci sınıf sahil sağlık merkezleri seviyesine ulaşmış 
bulunan Ereğli Sahil iSağlık İdaresinin merkez haline getirilmesi zaruri görüldüğünden, bu 
idarenin merkez haline getirilebilmesi için Samsun Sahil Sağlık Merkezinden alınıp verilecek 
7 nci derece 800 liralık 1 aded tabip kadrosuna ilâveten 10 derece 500 liralık 1 aded muhasip 
mutemedi ve veznedar kadrosu ile 13 derece 350 liralık 1 aded kâtip kadrosunun ihdas edilmesi, 

Zaruri ve elzem mütalâa olunmuştur. 

I ve II nci sınıf sahil sağlık idareleri 

Maaşları kadrolarınım 3 ncü üst derecelerine yükselmiş bulunan memurların terfilerinin sağ
lanması ve dolayısiyle yetişmiş elemanların idareden ayrılmalarının önlenmesi için I nci sınıf 
sahil sağlık idarelerinden a) Bandırma, b) Ayvalık, c) Fethiye, d) Antalya, e) Ereğli 
sahil sağlık idarelerinin 11 derece 450 liralık birer aded memur kadrolarınım 10 ncu derece 500 
liraya, f) Ordu, g) Rize, h) Giresun, i) İzmit, j) Tekirdağ, k)Edremit, 1) Kuşadası, 
m) Alanya sahil sağlık idarelerinin 12 nci derece 400 liralık birer aded memur kadrolarının 11 
derece 450 liraya ve II nci sınıf sahil sağlık idarelerinden: a) Çeşme, b) 'Bodrum, c) Marmaris, 
sahil sağlık idarelerinin 13 derece 350 liralık birer aded memur kadrolarının 12 derece 400 liraya 
yükseltilmeleri gerekli görülmüştür. 

Hudut sağlık idareleri 

Halen İskenderun ıSahil Sağlık Merkezine bağlı ıCilvegözü hudut kapısı ile Kapıkule - Edir
ne hudut kapısında hizmete açılmış bulunan' kadroları alınmadığından 3017 sayılı Kanunum 
78 nci maddesi gereğince Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesinden sağlık memurlarının 
çalıştırıldığı Cilvegözü ve Kapıkule hudut sağlık idareleri ile yine henüz kadroları alınmadığı ve anı
lan kanun ve madde gereğince de sağlık memuru temin edilemediğinden henüz hizmete gireme
miş olan Gürbulak - Ağrı, Tibil - Gaziantep hudut kapılarında hizmete girmesi takarrür eden 
Gürbulak ve Tibil Hudut Sağlık idareleri içim 9 derece 600 liralık birer adeddem 4 aded ve 
10 ncu derece 500 liralık birer adedden 4 aded sağlık memuru kadrolarınım ihdası lüzumlu ve 
zaruri mütalâa olunmuştur. 

Daimî ücretli memurlar 

Hizmetin 3 sayılı cetvelle talebolunan kadrolarla yürütülmesi mümkün görüldüğünden 3820 
sayılı Kanuna bağlı 2 ısayılı cetvelle alman daimî ücretli kadroların kaldırılması uygun müta
lâa olunmuştur. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu 12 .12 . 1967 

Esas No: 1/416 
Karar No: 2 

Yüksek Başkanlığa 

3017 sayılı Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti Teşkilât ve Memurin Kanununun 24 ncü mad
desinin 2 nci fırkasında ve bu kanunun ekleri olan 3820, 4929 ve 7138 sayılı kanunlara bağlı kad
ro cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı, Komisyonumuza havale olunmakla, il
gili bakanlıklar temsilcileri de hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdrülüğünün uluslararası deniz, hava ve kara trafiğinde gün

den güne önemli artışlar kaydedilmiş olması sebebiyle Dünya Sağlik Teşkilâtınca enfekte ilân edi
len memleiketler veya bölgelerden geleceklere gerekli tedbirlerin konulup yürütülmesi âdeta im
kânsız hale geldiğinden bu kadrolarla hizmetin yürütülmesi kabil olmadığından bâzı şubelerin ku
rulması ve (bâzılarının kaldırılması (gerekli görülmüş ve mezkûr Genel Müdürlüğe tasarı metnine 
bağlı' kadroların ilâvesi yukarda serd edilen sebepler muvacehesinde kanun tasarısının eetvelleriyle 
birlikte aynen kabulüne Komisyonumuzca karar verilmiştir. 

Havalesine uyularak Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üezre Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Bu Rapor Sözcüsü Kâtip 
izmir Tokat 

Muzaffer Döşemeci Cevdet Ayhan 
Maraş Ankara 

Kemali Beyazıt Becai Ergüder 
Samsun 

Namıh Kemal Tülezoğlu 

Başkan Y. Sözcü 
Balıkesir 

A. İhsan Kırımlı 
Diyarbakır 

Tarih Ziya E hinci 

Bitlis 
C. Geboloğlu 

Konya 
Sait Sına Yücesoy 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No: 1/416 
Karar No: 115 

Bütçe Plân Komisyonu Raporu 

18 .12. 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 

3017 sayılı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Teşkilât ve Memurin Kanununun 24 ncü mad
desinin 2 nci fıkrasında ve bu kanunun ekleri olan 3820, 4929 ve 7138 sayılı kanunlara bağlı 
kadro cetvellerinde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı Hükümet temsilcilerinin de katıl-
masiyle incelendi, görüşüldü : 

Tasarı, gerekçesinde (belirtildiği igibi, Bakanlığın Merkez Teşkilâtında, limanlar sağlık merkez
lerinde, hava istasyonu sağlık merkezlerinde, hudut sağlık idarelerindeki kadro tıkanıklıklarını gi
dermek amacı ile bağlı 1 ve 2 sayılı cetvellerdeki kadrolar kaldırılarak 3 sayılı cetveldeki kadrola
rın 'eklenmesini öngörmektedir. 

Komisyonumuzca tasarı yerinde görülerek eetvelleriyle 'birlikte aynen kabul edilmiştir. 
Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş

kanlığa sunulur. 
Başkan 
Aydın 

1. Sezgin 

Adıyaman 
M. A. Atalay 

Çanakkale 
Ş. tnan 
İstanbul 

N. Eroğan 

Başkanvekili 
Rize 

E. Y. Akçal 
(İzinli) 

Ankara 
/. S. Hatip oğlu 

Erzurum 
C. Önder 
İstanbul 

M. Güven 

Niğde 
R. Soyer 

Sözcü 
Sakarya 

İV. Bay ar 

Ankara 
M. K. Yılmaz 

Eskişehir 
1. Angı 
Kütahya 
M. Erez 

Trabzon 
A. R. Uzun er 

Kâtip 
Bolu 

/ / . 1. Cop 

Burdur 
/. / / . Boyacıoğlu 

Gümüşane 
S. Savacı 

Muğla 
T. Şahin 

İmzada bulunamadı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3017 sayılı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Teşkilât ve Memurin Kanununun 24 ncü madde
sinin 2 nci fıkrasında ve bu kanunun ekleri olan 3820, 4929 ve 7138 sayılı kanunlara bağlı kadro 

cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 3017 sayılı Kanunun 24 ncü maddesinin 2 nci fıkrasında yazılı kuruluşlardan 
Ayniyat Muhasipliği kaldırılmış ve bu kuruluşlara Karantina Şubesi ile Donatım Şubesi eklen
miştir. 

MADDE 2. — 3820 sayılı Kanun ile ekleri olan 4929 ve 7138 sayılı kanunlarla alman kadro
lardan, (1) ve (2) sayılı cetvellerde gösterilenleri kaldırılmış ve yerlerime (3) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar konulmuştur. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakanları yürütür. 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
8. T. Müftüoğlu 

Dışişleri Bakanı V. 
F. Sükan 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Ulaştırma Bakanı 
S. Bilgiç 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Kürşad 

Devlet Bakanı 
S. öztürk 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

Maliye Bakanı V. 
A. Topaloğlu 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
/ . Ertem, 

Gfüm. ve Tekel Balkanı 
/ . Tekin 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

30 . 9 . 1967 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

Tarım Bakanı 
B. Bağdaş 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
B. Sezgin 

Köy İşleri Bakanı 
T. Toker 

D. Unvan 

(Hükümetin teklifine bağlı cetveller) 

[1] SAYILI CETVEL 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

MERKEZ TEŞKİLATI 

Aded Maaşı 

10 

11 
12 

5 
9 

11 

Muavin Tabip 

Yazı İşleri Şubesi 
Dosya Memuru 
Kâtip 

Hesap İşleri Şubesi 
Müdür 
Muhasebe Şefi 
Tahsilat ve İrsalât Memuru 

M. 

2 

l 
1 

1 1 
1 
1 

Meclisi 

500 

450 
400 

100 
600 
450 

D. Unvan Aded Maaşı 

Ayniyat Şubesi 
7 Mesul Muhasip 1 800 

10 Tetkik ve Tahakku'k Mümeyyizi 1 500 
11 Hesap Memuru ve Kâtip 1 450 
12 Kâtip 1 400 

Genel Müdürlük Memurları 
Tephirci ve Sağlık Zabıta Memurları 

12 Baştep'hirci 3 400 
13 Tephirci 9 350 
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13 
14 

6 
7 

10 
10 

12 
13 

11 
12 

Unvanı 
~ 9 — 

Aded Maaşı D. 

Sağlık Zabıta Memurları 2 350 
Sağlık Zabıta Memuru 5 300 

İLLER TEŞKİLÂTI 
istanbul Limanı Sağlık Merkezi 

Tabip (Büyükdere) 1 950 
Tabip 1 800 
Veznedar 1 500 
Tahsilatı Nakliye Memuru 1 500 

İstanbul Liman ve Şehir ve Bakteriyoloji 
Müessesesi 

Müstahzır 1 400 
Müstahzır 1 350 

İzmir Liman ve Şehir Bakteriyoloji 
Müessesesi 

Kâtip 1 450 
Müstahzır 1 400 

Unvanı Aded Maaşı 

Hava İstasyonu Sağlık Denetleme 
Merkezleri 

11 Kâtip ve Tephirci 2 450 

I nci Sınıf Sahil Sağlık Merkezleri 
6 Baştabip 2 950 

10 Muhasip Mutemet ve Veznedar 2 500 
11 Kâtip 1 450 

II nci Sınıf Sahil Sağlık merkezleri 
11 Muhasip Mutemet ve Veznedar 4 450 

I nci Sınıf Sahil Sağlık idareleri 
11 Memur 5 450 
12 Memur 8 400 

II nci Sınıf Sahil Sağlık idareleri 
13 Memur 3 350 

[2] SAYILI CETVEL 

8 
13 

6 
7 
8 
9 

10 
10 
11 
12 

4 
8 
9 

11 
11 

9 

Daimî Ücretli Memurlar 

Tahaffuzhane Tabibi 
Asistan 

1 
1 

[3] 

Hudut 

Karantina Şubesi 
Müdür Tabip 
Tabip 
Sağlık Memuru 
Sağlık Memuru 

Yazı İşleri Şubesi 
Muamelât Mümeyyizi 
Sicil ve Kıdem Mümeyyizi 
Dosya ve Arşiv Memuru 
Memur 

Hesap işleri Şubesi 
Müdür 
Muhasebe Şefi 
Servis Şefi 
Muhasebe I I nci Mümeyyizi 
Varidat II nci Mümeyyizi 
Emlâk Memuru 

700 
350 

6 
8 

12 
13 

Makina Mühendisi 
Avukat 
Kâtip 
Kâtip 

SAYILI CETVEL 

ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 

MERKEZ 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

950 
800 
700 
600 

500 
500 
450 
400 

1 250 
700 
600 
450 
450 
600 

rEŞKİLÂTI 

6 
10 
12 
11 
11 
7 

10 
12 

10 
12 
12 
11 
12 

Donatım Şubesi 

Müdür 
Tahakkuk I nci Mümeyyizi 
Bakım Memuru 
Satmalma Memuru 
Mutemet ve Komisyon Kâtibi 
Ayniyat Sorumlu Saymanı 
Ayniyat 1 nci Mümeyyizi 
Ayniyat Memuru 

1 
1 
2 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Genel Müdürlük Memurları 
Tephirci ve Sağlık Zabıta Memurları 

Baştephirci 
Tephirci 
Sağlık Zabıta Memuru 
Memur 
Memur 

3 
6 
2 
1 
1 

950 
700 
400 
350 

950 
500 
400 
450 
450 
800 
500 
450 

500 
400 
400 
450 
400 
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ö 
6 
8 
9 
9 
8 
9 

10 

Unvanı 

- 10 — 
Aded Maaşı D. 

İLLER TEŞKİLÂTI 
İstanbul Limanı Sahil Sağlık Merkezi 

Tabip (Büyükdere) 1 
Tabip 1 
Tahaffuzhane Tabibi 1 
Veznedar 1 
Tahsilatı Nafcdiye Memura 1 
Sağlık Memuru 1 
Sağlık Memuru 1 
Sağlık Memuru 1 

1 

istanbul Liman ve Şehir Bakteriyoloji 
Müessesesi 

11 Müstahzır 1 
12 Müstahzır 1 
12 Ayniyat Mutemedi 1 

10 

izmir Liman ve Şehir Bakteriyoloji 
Müessesesi 

Ayniyat Mutemedi ve Kâtip 1 

100 
950 
700 
600 
600 
700 
600 
500 

450 
400 
400 

500 
1 450 

Denetleme merkezleri 
1 
4 
2 
1 
2 
2 
4 

950 
800 
500 
800 
700 
600 
500 

11 Müstahzır 
Hava istasyonu Sağlık 

6 Baştabib 
7 Tabib 

10 Kâtip ve Tephirci 
7 Sağlık Memuru 
8 Sağlık Memuru 
9 Sağlık Memuru 

10 Sağlık Memuru 
I nci Sınıf Sahil Sağlık merkezleri 

5 Baştabib 2 1 100 
9 Muhasip, Mutemet ve Vez

nedar 2 600 
10 Kâtip 1 500 

II nci Sınıf Sahil Sağlık merkezleri 
6 Tabib 1 950 

10 Muhasip, Mutemet ve Vez
nedar 5 500 

13 Kâtip 1 350 

Unvan Aded Maaş 

I nci Sınıf Sahil Sağlık idareleri 
10 Memur 5 
11 Memur 8 

II nci Sınıf Sahil Sağlık idareleri 
12 Memur 3 

Hudut Sağlık idareleri 

9 Memur (Sağlık Memuru) 
10 Memur (Sağlık Memuru) 

500 
450 

400 

600 
500 

Aylık 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 

Aded 

1 
3 
5 
7 
6 

14 
30 
17 
17 
1 

1 aylık tutarı 
Tutarı 

12 aylık 
tutarı 

Toplam 101 
Kaldırılan aylıklı 
kadrolar 

Kaldırılan ücretli 
kadrolar 

Toplam 

1 250 
3 300 
4 750 
5 600 
4 200 
8 400 

15 000 
7 650 
6 800 

350 

57 300 

29 600 

27 700 

4 200 

23 500 : 12 = 282 000 

% 35 zam 8 225 X 1 2 = 98 700 
% 6,5 emekli keseneği 2 062 X 1 2 = 24 744 
% 10 ve % 15 avans 3 456 X 12 = 41 472 

Toplam 37 243 X 12 = 446 916 

..>. *>&<( 
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Dönem : 2 / C f t 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 4 D U 

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) 

T.C. 
Başbakanhk 8 . 11 . 1966 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/443-6313 
MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

içişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
12 . 10 . 1966 tarihinde kararlaştırılan «Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri . ^akainlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetvel ilişik olarak su
nulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 6122 sayılı Kanunla değişen 39 ucu maddesinin 6422 
sayılı Kanunla değiştirilen (B) fıkrasına istinaden re'sen emekliye çıkarılan Bakanlığımız mensupları, 
Anayasa Mahkemesinin 30 . 1 . 1963 gün ve esas : 1962/262, karar : 1963/21 sayılı kararma istina
den, haklarında verilmiş olan re'sen emekliye sevk işlemleri aleyhine T. B. M. M. Dilekçe Karma 
Komisyonu Başkanlığı ile Danıştaya (başvurmuş ve 'bunlardan biı* kısmı haklarında re'sen emekliye 
ayırmada görülen lüzum gerekçesinin objektif vakalara istinadetmemesi sebebiyle emekliliklerinin ip
taline karar almış bulunmaktadırlar. 

İptal kararı almış olanların Danıştay ilâmlarının infazı bakımından yeniden bir göreve atanma
ları zaruri bulunduğundan, durumlarına uygun kadro temini için 630 sayılı Kanunla 1965 senesinde 
15 aded vali kadroları alınmış ise de, bu kadrolara emekliliklerini iptal ettiren valilerden tâyinler 
yapılmak suretiyle tamamen kapatılmış ve halen elde mevcut kadro kalmamıştır. 630 sayılı Kanu
nun yürürlüğe girdiği 1965 senesinden sonra haklarında emeklilik işlemlerinin iptaline karar alın
mış bulunan Bakanlığımız mensuplarının tâyinleri yoluna gidilmesi, hak ve menfaatlerinin ihlâl edil
memesi ve idari yargı mercüerinden sâdır olan ilâmların infazının temin edilebilmesi için vali kad
rolarının bir miktar daha artınlmasına zaruret hâsıl olduğundan bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

İçişleri Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

İçişleri Komisyonu 28 . 12 . 1966 
Esas No. : 1/269 

Karar No, : 11 ...;•.--, \ v . -
Yüksek Başkanlığa , ;,, : . i 

Devlet anemurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkındaki kanun ta

sarısı, ilgili Bakanlık temsücüerinm'iştirakiyle komisyonumuzda.görüşüldü : 
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Tümü üzerinde yapılan müzakereler sonunda, gerekçede de açıkça ifade olunduğu üzere, re'sen 

emekliye sevk edilen memurdan, iptal kararı almış olanların, Danıştay ilâmlarının infazı bakımın
dan yeniden bir vazifeye tâyin edilmelerini temin maksadına matuf olarak hazırlanmış bulunan? 
tasarı Komisyonumuzca da yerinde görülerek cetveli ile birlikte aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yükse Başkanlığa sunulur. 

Eskişehir 
Ş. Asbuzoğlu 

Ordu 
R. Aybar 

Komisyon Başkanı 
Sakarya 

K. Eroğan 
içel 

M. Arikan 

Sözcü 
Anara 

K. Yılmaz 
Mardin 
F. Uluç 

imzada bulunamadı 
Samsun 
M. Gedik 

Balıkesir 
jf. Aytaç 

Muş 
K. Özsarıyıldız 

Trabzon 
H. Orhon 

Bütçe Plân Komisyonu rajporu 
Millet Meclisi 

Bütçe Plân Komisyonu 
Esas No. : 1/269 
Karar No. : Îİ3 

18 . 12 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 

(Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağiı (1) sayılı 
cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı) Hükümet 'temsilcilerinin de katılması ile incelendi ve görüşüldü : 

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 6122 ısayı'lı Kanunla değişen 39 ncu maddesinin 6422 
sayılı Kanunla değiştirilen (B) fıkrasına dayanılarak re'sen emekliye çıkarılan içişleri Bakanlığı men
suplarından bâzılarının Anayasa Mahkemesinin 30.1.1963 gün ve esas 1962/262, karar 1963/21 sayılı ka
rarına uyarak T. B. M. M. Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığı ile Danıştaya 'başvurmaları netice
sinde adı geçen merciler, 'bu kişilerin re'sen emekliye sevklerindeki lüzum gerekçesinin objektif ölçü
lere uymaması sebebiyle emekliliklerinin iptaline karar vermiştir. 

Danıştay ilânılanmn infazı bakımından, iptal kararı almış bulunanların tekrar bir göreve atan
maları zaruri bulunduğu cihette gerek bu gibi kişilerin hak ve menfaatlerinin ihlâl edilmemesi, ge
rekse idari mercÜerin nâmlarının yerine getirilmesini temin amaeiyle yeniden birtakım vali kadro
larının alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Komisyonumuz bu ihtiyacı karşılamak amacım güden ka
nun tasarısını yerinde görerek tasarı ve bağlı cetveli aynen kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
Sunulur. 

Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 

Adıyaman 
M. A. Atalay 

Çanakkale 
Ş. İnan 
istanbul 

N. Eroğan 
îmmâa, bulmuamıadı 

] 
E. 

î^iğde 
Soyer 

Başkanvekilâ 
Rize 

E. Y. Akçal 
(İzinli) 

Ankara 
t. 8. Hattpoğlu 

Erzurum 
C. önder 
istanbul 

M. Güven 

Sözcü 
iSakarya 
N. Bayar 

Ankara 
M. K. Yılmaz 

Eskişehir 
/. Angı 

Kütahya 
M. Erez 

A. 

t. 

Kâtip 
Bolu 

H. t. Cop 

Burdur 
/ / . Boyacıeğlu 
Oüımüşane 
8. Savacı 

Muğla 
T. Şahin 

imzada bulunamadı' 
Trabzon 
R. TJzımer 

M, Meclis* <S. Sayısı r 460) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF 

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 

MADDE 1. — 3656 sayılı Kanuna Ibağlı <1) sayılı cetvel ile tadil ev .eklerimin İçişleri Ba
kanlığı kısmuna ilişik cetvelde .derece, unvan, aded ve aylıkları iglösterilen ûsadrıolaa* .eklenmiştir. 

MADDE 2. — IBu 'kanun yayımı tarihinde yürürlüğe ıgirer. 

MADDE 3. — Bıı kanun hükümlerini Bakanlar (Kurulu yürütür. 

Başbakan 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
A. F. Alişan 

Dışişleri Bakanı V. 
F. Sükan 

Ticaret Bakanı 
8. T. Müftüoğlu 
Ulaştırma Bakanı 

8. öztürk 
Turizm ve T. Bakanı 

N. Kürşad 

Devlet Bakanı 
C. Bilgehan 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

Maliye Bakanı 
/. Gürsan 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Mente§eoğlu 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Güm. ve Tekel Bakanı 
1. Tekin 

Sanayi Bakanı 
M.'Turgut 

12 . 10 . 1966 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

İçişleri Bakanı 
j ^ . Sükam 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdinç 

Tarım Bakanı 
B. Bağdaş 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
/. Deriner 

Köy İşleri Bakanı 
8. O. Avcı 

CETVEL 

tiler 

). Memoıriyetin nev'i 

1 Vali 
2 » 

Aded 

,3 
,2 

Aydık 

2 000 
1 750 

)>&<{ 

M. Meclisi (S. Sayısı : 460) 





OSntm : 2 
Toplantı :3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/380) 

» 

T. C. 
Başbakanlık 20 . 6 . 1967 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/570 - 3659 

MÎLLET MECLÎS! BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisin© ara Bakanlar Ku
rulunca 19 . 6 . 1967 tarihinde kararlaştırılan «Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanu
nuna ek kanun tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetvel ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı gerekçesi 

Ekonomik kalkınmamızda önemli bir yer tutan Yurdumuz hayvancılığının geliştirilmesinde, hay
van hastalıklarından ileri gelen millî gelir kaybının azaltılmasında, gittikçe artan nüfusumuzun 
hayvani gıdalara olan ihtiyaçlarının tam olarak giderilmesinde ve karşılanan diğer çeşitli mesele
lerin çözümlenmesinde; ilmî inceleme ve çalışmaların büyük rolü olduğu malûmdur 

Bu gibi ilmî sorunların çözümlenmesi; bugün birçok ilim dallarında olduğu gibi, hayvan yetiş
tiriciliğinde ve hayvan sağlığının çeşitli sahalarında da derinleşmeyi ve bir özel ihtisası gerektir
mektedir. Tatbikatta bu görevleri yapmakla yükümlü bulunan veteriner hekimlerin fakülteden me
zun olduktan sonra muayyen dallarda özel ihtisas yapmalarını sağlıyacak olan böyle bir yüksek 
ihtisas okuluna ihtiyaç duyulmuş, kuruluş yönetmeliği hazırlanmış ve 4936 sayılı Üniversiteler Ka
nununun 2 nci maddesine istinaden Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesine bağlı olarak «Hay
van Yetiştiriciliği ve Hayvan Sağlığı Bilimleri Uzmanlık Yüksek Okulu> açılmıştır. 

Bu yüksek okulun, tam faaliyete geçmesi ve çalışmalarına normal bir şekilde devam edebilmesi 
için, ihtiyacı olan öğretim üyesi ve personel kadrolarının temini maksadı ile ilişik kanun tasarısı 
hazırlanmıştır. 

MADDELERİN AÇIKLANMASI 

1. Birinci madde, Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna, muh
telif derece ve unvanlarda 30 kadronun eklendiği belirtilmiştir. 

2. ikinci maddede, kadrolara yapılacak atanmaların şekli gösterilmiştir. 

3. Üçüncü ve dördüncü maddeler yürürlük ve yürütme hükümlerine dairdir, 

469 



Millî Eği t in Komisyonunun raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. : 1/380 
Karar No. : 51 

10 . 7 . 1967 

Yüksek Başkanlığa 

Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı Maliye, Millî Eğitim Ba-
kanlı'k temsilcileri ile Üniversite temsilcisinin iştirakiyle tetkik edildi. 

Tasarının '.tifonu üzerindeki görüşmeler neticesinde gerekçe 'benimsenmiştir. Yalnız Tasarı met
ninin ikinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve tasarı bu değişikliği ile Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 

«Madde 2. — Bu yüksek okula ilk görevli e atanan ve hariçte resmî veya özel bir işi bulunmiyan 
üniversite mensufbu öğretim üyelerinin almakta oldukları üniversite tazminatına halel gelmez, 
haklarında 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü uygulanmaz». 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
istanbul 

Prof. Dr. M. Yardımcı 

Adana 
Mahmut Bozdoğan 
İmzada bulunamadı 

Başkan V. 
Yozgat 

Nuri Kodamanoğlu 

Afyon 
Osman Attilâ 

Sözcü 
Gümüşane 

Sabri özcan San 

Afyon 
Muzaffer özdağ 

K M p 
Kırşehir 

Mehmet Güver 

Bursa 
Nilüfer Gürsoy 

Çanakkale 
Ahmet Nihat Akay 

Erzurum 
Nihat Diler 

Gaıziantep 
Naşit Sarıca 

Uşak 
Fahri Uğrasızoğlu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/380 
Karar No. : 119 

Bütçe Plân Komisyonunun raporu 

Millet Meclisi Başkanlığına 

9 . 1 . 1968 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale 'buyurulan (Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları 
Kanununa 'ek kanun tasarısı); ve tasan üzerine, önceden havale eldildiği Millî Eğitim Komisyo
nunca düzenlenen rapor, Millî Eğitim Bakanı, ilgili Rektör ve Hükümet temsilcilerinin de katılma-
Bİyle incelendi, ye g ö r ü ş ü l d ü : , . . . . . 

Topyekûn kalkınmamızda önemli İrir yer tutan 'hayvancılığımızın geliştirilmesi, hayvan hasta
lıkları ile mücadele, hayvani gıda ihtiyacımızın temini ve millî gelirimizin artırılması için karşı
mıza çıkan sorunlann çözülmesi ilmî inceleme ve çalışmayı gerektirmektedir. Bu 'husUs özel bir 
ihtisasa ihtiyaç göstermektedir; ; Bu ihtiyaç yerinde görüldüğünden 4936 sayılı Üniversiteler Ka
nununun 2 nci 'maddesi gereğince Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesine 'bağlı olarak (Hayvan 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 469) 



Yetiştiriciliği ve Hayvan Sağlığı Bilinıleri Uzmanlık Yüksek Okulu) açılmış hulunmaktaldır. Fa
kültelerden (mezun olan veteriner hekimlerin ihtisaslaşmasını sağlıyaeak olan !bu yüksek okul sa
yesinde '.memleketimizin veteriner hizmetleri daha olumlu 'bir yöne sevk edileceği ıgibi sağlanacak 
faydalar da millî gelirimizin artmasını temin edecektir. 

Söz konusu okulun faaliyete geçmesi ve çalınmalarım devam ettireibiimesi için ihtiyaç göste
rilen kadroların verilmesini öngören tasarı üzerimde yapılan görüşmeler ve ilgililerce verilen tamam
layıcı Ibilgiler sonucu gerekçe benimsenmiş, 

Millî Eğitim Komisyonunca tasarının ikinci »maddesinde yapılan değişiklik uygun mütalâa 
eldilerek tasan hu değişik şekliyle ve ''bağlı cetvcliyle aynen ka'bul edilerek öneelik ve ivedilikle 
görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 
Kâtip 

Bolu 
n. î. Cop 

Ankara 
M. K. Yılmaz 

Elâzığ 
K. Nedimoğlu 

Giresun 
/. E. Kıhçoğlu 

istanbul 
N. Eroğan 

Muğla 
T. Şahin 

A. 
Trabzon 

/. Birincioğlu 

Başkan vekili 
Uize 

E. Y. Akçal 
Adıyaman 

M. A, At alay 

Aydın 
M. Ş. Koç 

Erzurum 
C. önder 
Gümüşane 
S. Savacı 

İstanbul 
M. Güven 

Niğde 
R. Soyer 

Trabzon 
A. R. Uzuner 

Sözeü 
Sakarya 

N. Bayar 
Ankara 

/ . S. Hatipoğlu 

Burdur 
/ . / / . Boyacıoğlu 

Eskişehir 
/ . Ang\ 
İstanbul 

Söz hakkım mahfuz 
S. Ar en 

İzmir 
L. Yurdoğlu 

Samsun 
8. Kılıç 

Hükümetin Teklifi 

Ankara Üniversitesi Kuruluş 
Kadroları Kanununa ek kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 4936 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 2 nei 
maddesi uyarınca, Ankara Üni
versitesi Veteriner Fakültesine 
Ibağlı tolarak kurulmuş bulunan 
«Hayvan Yetiştiriciliği ve Hay
van Sağlığı Bilimleri Uzmanlık 
Yükssek Okulu» <na ait 'bağlı (1) 

Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştirişi 

Ankara Üniversitesi Kuruluş 
Kadroları Kanununa ek kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının bi
rinci maddesi aynen ka'bul edil
miştir. 

Bütçe Plân Komisyonunun 
değiştirişi 

Ankara Üniversitesi Kuruluş 
Kadroları Kanununa Ek kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci 
maddesi aynıen kalbul edilmiş
tir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı ; 469); 
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Hükümetin teklin 

sayılı cetvelde yazılı kuruluş 
kadroları 5239 sayılı Ankara 
Üniversitesi Kuruluş Kadroları 
Kanunundaki (il) sayılı cetvele 
eklenmiştir. 

'MADDE 2. — Bu yüksek 
idkula ek ıgörevle atanan ve ha
riçte resmî /veya özel bir işi bu-
lunmıyan Üniversite mensubu 
öğretim üyelerinin almakta ol
dukları üniversite tazminatına 
(halel gelmez. 

MADDE 3. — Bu kanun ya
yımı 'tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun 
hükümlerini (Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

19 . 6 . 1967 

Başbakan 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
S. öziürk 

Devlet Bakanı 
II. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Devlet Bakanı 
S. Tekin Müftüoğlu 

Adalet Bakanı 
//. Dinçer 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

İçişleri Bakanı 

Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştirişi 

MADDE 2. — Bu Yüksek 
Okula ek görevle atanıan ve ha^ 
riçte resmi veya özel bir işi bu-
lunmıyan Üniversite mensubu 
öğretim üyelerinin almakta ol
dukları üniversite tazminatına 
halel .gelmez, (haklarında 7244 
sayılı Kanunun 3 ncü madde
si hükmü uygulanmaz. 

MADDE 3. — Tasarının 
üçüncü maddesi aynen kabul 
'edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının dör
düncü maddesi aynen kalbul 
edilmiştir. 

Bütçe ve Hân Komisyonunun 
değiştirici 

MADDE 2. — Millî Eğitim 
Komisyonunun değiştirişi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 
ncü maddesi aynen kalbul edil
miştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 
ncü maddesi aynen kalbul edil
miştir. 

Dışişleri Bakam -
/. 8. Çağlayangü 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Millî Eğitim Bakanı 
1. Ertem 

Bayındırlık Babanı 
O. Alp 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
/. Tekin 

Tarım Bakanı 
B. Dağda$ 

Ulaştırma Bakanı 
8. Bilgiç 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Enerji ve Talbiî Kay. Bakanı 
Refet Sezgin 

Turizm ve Tanıtma Bakam 
N. Kürşad 

İmar ve tokan Babanı 
//. Menteşeoğlu 

Köy İşleri Bakanı 
Turgut Toker 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 469) 
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(Hükümetin teklifine bağlı cetvel) 

[1] SAYILI CETVEL 

D. 

1 
2 
3 
4 
5 
5 
6 

7 
8 
9 

10 

4 
'5 
5 
6 
7 

Görevin çeşidi 

a) Öğretim 

Profesör 
» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 

b) 

Asistan 
» 
» 
» 

Müdür 
Sekreter 
Kütüpane 
idare şefi 

üyeleri 

Aded 

öğretim yardımcıları 

c) Memurlar 

müdürü 

İdare memuru 

1 
2 
2 
2 
2 
3 
3 

2 
2 
3 
3 

1 
1 
1 
1 
1 

Aylık 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
1 100 

950 

800 
700 
600 
500 

1 250 
1 100 
1 100 

800 
600 

(Bütçe ve Plân Komisyonunun değiştiricine bağlı 
cetvel) 

Tasarıya bağlı (1) sayılı cetvel aynen kabul 
edilmiştir. 

i>m<i »<«. 
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Dfinem ' & 
Toplantı -3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

İstanbul Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkındaki 5247 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 

raporları (1/452) 

T. C. 
Başbakanlık 21 .12 .1967 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

8ay% : 71 - 654/8289 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Sğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku
rulunca 21 . 13 . 1967 tarihinde kararlaştırılan «İstanbul Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkın
daki 5247 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı» ve gerekçesiyle eki cetveller üjgik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında İstanbul'da îstanbul Üniversitesi potansiyelinden istifa
de ederek kurulması öngörülmüş olan «İkinci Tıp Fakültesi» ni gerçekleştirmek gayesi ile İstanbul 
Üniversitesi bünyesi içinde, «Cerrahpaşa Tıp Fakültesi» kurulmuştur. Esas gaye hazır bulunan 
öğretici gücden istifa/Ie etmek, Ibir fakültenin içine sıkışmış olan öğrencilere yeni yerler temin ede
rek öğretim ve eğitimi daha olumlu şartlar içine sokarak öğrencinin başarısını artırmaktır. Fa
külte bültün sınıflannı tesis ettmiş olup 1968 öğretim yılında 180 yeni öğrenci kabul ederek, bütün 
sınıflar bakımından toplam 1 200 ün üstünde öğrenci adedi üe öğrenime başlamış bulunmaktadır. 

Millî Eğitim Komisyonunun raporu 

MİUet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 27 . 12 . 1967 

Esas No. : 1/452 
Karar No. : 7 

Yüksek Başkanlığa 

İstanbul Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkındaki 5247 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı, Millî 
Eğitim Bakanı ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanının iştirakiyle tetkik ve 
mlüızakere edildi. 

Tdklifin gerekçesinde izah edilen hususlar Komisyonumuzca benimsıenaniş ve istenilen kadro
ların verilmesi aynen kabul eüikııiştir. 
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Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Başkanlığa sunulur. 

•': Başkan Sözcü 
Çanakkale Antalya 

'\ A.'JV*. Akay t. Ataöv 
,•- Afyon Karahisar. Amasya 

O. Atillâ A. Demiray 

Gaziantep 
N. Sanca 

Yozgat 
N. Kodamanoğlu 

İmzada bulunamadı 

Manisa 
N. Ağaoğlu 

İstanbul 
M. Yardımcı 

Ankara 
A. R. Çetine" r • -

Bursa - , 
M. Tayyar 

İmzada bulunamadı 
Uşak 

F, Uğrasızoğlıı 
Bitlis 

Z. Koçak 

Bütçe Plân Komisyonunun raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/452 
Karar No. .• 118 

9 . 1 . 1968 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tetkiki 'hususu Komisyonumuza havale edilen (İstanbul Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkın
daki 5247 ısayılı Kanuna ek kanun tasarısı) ve tasan üzerine, önceden havale edildiği Millî Eği
tim Komisyonunca düzenlenen rapor, Millî Eğitim Bakanı, ilgili Üniversite Rektör ve dekanları 
ile Hükümet temsilcilerinin de katılmasiyle incelendi ve görüşüldü: 

İRirinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında öngörülmüş olup, hazır bulunan öğretici gücden yararla
narak İstanbul Üniversitesi bünyesi içinde «Cerrahpaşa Tıp Fakültesi» adı ile kurulan ve 'bütün sı-

.nıflan teısis./edilerqk 1968 öğrenim yılında 1 200 ün üstünUe öğrenci ile ders yılına giren s;öz konusu 
fakültenin öğretim kadrosunun tamini amaciyle hazırlanan tasarı, üzerinde yapılan göriişme ve 
tamamlayıcı ibiİgilçır, isonünida, Ibağlı cetvelleri ile birlikte aynen kabul edilerek öneelily ve ivedi-
likle'/görusültmek ve 'GenelKurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 
Kâtip 
Bolu 

H. t Cop 
Ankara 

M. K. Yılmaz 
Elâzığ 

K. Nedvmoğlu 
Giresun 

/. E. Kılıçoğlu 

İstanbul 
AT. Eroğan 

Kayseri 
A. Hacıpaşaoğlu 

A. 
Trabzon 

/. Birincioğlu 

Başkanvekili 
Rize 

E. Y. Akçal 
Adıyaman 

M. A. At alay 

Aydın 
M. §. Koç 
Erzvıram 
C. önder 

Gümüşane 
S. Savacı 

İstanbul 
M. Güven 

Muğla 
T. Şahin 

Sözcü 
Sakarya 
N. Bay ar 
Ankara 

/. S. Hatipoğhı 

Burdur 
/ . II. Boyacıoğlu 

Eskişehir " 
/ . An'gı 
İstanbul 

Söz hakkım jnahfuz 
S. Aren 

İzmir 
L. Yurdoğlu, 

Samsun 
S. Kılıç 

Trabzon 
A. R. Vzuner 
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HÜKÜMETlN T E İ O J M 

istanbul Üniversitesi kuruluş kadroları hakkın
daki 5247 sayılı Kanuna elk kanun tasarısı 

MADDE 1. ^ - Bu kanuna 'bağlı 1 sayılı cet-
'•V'&elin (A) işaretli kısmında yazılı kadrolarla, 
Ç 4#36 sarılı Üniversiteler Kanununun 2 nci mad-
v;:$jesi uyarınca istanbul Üniversitesine 'bağılı ola-
• J?ak açılan «Cerrahpaşa Tıp Fakültesi» başlığı 

altında ..(B) kısmında yazılı kadrolar 5247 sayılı 
.Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele ve ilişik (2) sa

yılı cetveldeki kadro da aynı kanuna 'bağlı (2) 
sayılı cetvelebeklenmiştir. 

'MADDE 2. — 5247 sayılı Kanuna <bağlı (1) 
sayılı cetvelden ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı 

*• kadrolar çıkarılmıştır. 

OEÇİCl MADDE — tstanlbul Üniveristesi 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ile bu Fakülteye bağlı 
ikurumlarda görevli öğretim üyeleri ve öğretim 
.yardımcıları yeniden^ tâyine lüzum olmaksızın 
yeni kadrolara geçerler ve aylıklarını bu kadro
larda almaya devam ederler. 

• MADDE 3. — Bu kanun yayımlandığı ayın 
son gününde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
;; ';• S: Demirel 

; Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

ı. Devlet Bakanı 
'. S. T, Müftüoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
/ . S. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakanı 
/ . Ertem 

21 . 12 . 1967 

Devlet Bakanı 
S. Öztürk 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Adalet Bakanı 
/ / . Dinçer 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONUNUN 
DEĞIŞTlRlŞl 

istanbul i Üniversitesi kuruluş kadroları hakkın
daki 5247 sayılı Kanuna ejk kanun tasarısı 

MADDE 1. ~ Tasarının 1 nci -maddesi -ay
nen kaibul edilmiştir. 

MADDE 2. —- Tasarının 2 iıci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇlCl MADDE — Tasarının geçici mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

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

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

Ticaret Bakanı 
A. Türk el 

Öüm. ve1 Tekel Bakanı 
/ . Tekin 

Ulaştırma Bakanı 
S: Bilgiç 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Turizm ve Ta. Bakanı 
. İV. Kürşad 

Sağ. ve Sos. Y. Bakam 
V. Â. özlcan 

Tarım Bakanı * 
B. Dağda§ 

Çalışma Bakanı 
A. N.,Erdem . 

En; ve Ta. Kay. Baltanı 
R. Sezgin 

imar ve iskân Bakanı 
H. Mentcşeoğlu 

Köy işleri Bakanı 
8. O. Avcı 
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D. Görevin çeşidi 

(Hükümetin teklifine bağlı cetveller) 

[1] SAYILI CETVEL 

(ihdas edilen kadrolar) 

Aded Aylık | D. Görevin çeşidi 

A) İstanbul Tıp Fakülten 

6 Uzman 
7 » 
8 » 

B) Otrrahpaga Tıp Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

1 Profesör 
2 » 
3 w 
4 * 
5 * 
5 Doçent 
6 » 
7 » 
& > 

6j öğretim yardımcıları 

950 
800 
700 

7 Asistan 
8 » 
9 » 

10 » 
6 Uzman 
7 » 
& * 

ĉ | Memurlar 

4 Sekreter 1 1 100 
7 öğrenci işleri Şefi 1 800 

9 
5 
10 
20 
27 
14 
18 
30 
10 

n 
20 
30 
54 
93 
4 
10 
10 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
1 100 
950 
800 
700 

800 
700 
600 
500 
950 
800 
700 

Aded Aylık 

7 Büro Şefi 2 
9 Ayniyat Memuru 2 
9 Dosya Memuru 2 

10 Memur 3 
6 Kütüphane Müdürü 1 
9 Kütüphane Memuru 2 

Hastane işletme hizmetleri 

5 Başhekim 1 
5 Başeczacı 1 
7 Hastane Personel Şefi 1 
6 İdare Memuru 1 
7 Ayniyat Mutemedi 1 
9 Mutemet 1 
8 Ambar Memuru 1 
9 Hasta Kabul Memuru 1 

10 İaşe Memuru 1 
10 Hesap Memuru 1 
10 Muamelât Memuru 1 
10 Ayniyat Kâtibi 1 
11 Kütüphane Memuru 1 
10 Tahsilat Memuru 1 
11 Müracaat Memuru 1 
11 Arşiv Memuru 1 

Hastane sağlık hizmetleri 

5 Başhekim 
6 Eczacı 
7 » 
8 ı» 
6 Başhemşire 
8 Hemşire 
9 Karantina Memuru 

1 
1 
3 
2 
1 
15 
2 

800 
600 
600 
500 
950 
600 

100 
100 
800 
950 
800 
600 
700 
600 
500 
500 
500 
500 
450 
500 
450 
450 

1 100 
950 
800 
700 
950 
700 
600 

D. Görevin çeşidi Aded Aylık 

[2] SAYILI CETVEL 

Dekan 1 210 

Millet Meclisi (Ş. Sayım : 470) 
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[3] SAYILI CETVEL 

(ilga edilen kadrolar) 

D. Görevin çeşidi Aded Aylık 

istanbul Tıp Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

5 Doçent 
6 » 
7 » 

b) Öğretim yardımcıları 

7 Asistan 

(Bütçe Plân Komisyonunun değiştirişine bağlı 
cetveller) 

5 
8 
29 
3 

5 
10 
13 
56 

80 
70 
60 
50 

60 
50 
40 
35 

CETVELLEE 

Tasarıya bağlı (1), (2) ve (3) sayılı cetvel
ler aynen kabul edilmiştir. 

»&<{ 
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