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Sayfa 
•'•!. Cumhuriyet Senatosu İzmir Üye

si I Ti I nıi OuaCın, Manisa'ya bağlı Kırk
ağaç ilçesi Bakı rcayı Kanalının meerası-
ııın ne zaırunı teıııizleneeeğine dai r Bayın
dırlık Bakan ından sözlü sumsu (0/02) o29 

•i. - Cumhuriyet Senatosu İzmir Üye
si ffilnıi Onat 'm. Kiraz - Alaşehir ile öde
miş Nazilli şosesinin inşasına hangi tarih
le başlanacağına dai r Bayındır l ık Bakanın
dan sözlü sorulu : (İ.MJo > !>2ü 
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şünülüp düşünülmediğine dai r Ulaştırma 
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7. Cumhur iye t Senatosu İzmir üye
si Hilmi Onat 'm. Orman Genel Müdürlü 
ğü teşki lâ t ına dair- Tfinın Bakanından söz
lü s.tru.su ' 0 '08'ı 

S. Cumhuriyet Senatosu Kayseri 
İ / v s i Hüsnü .Dikeeüiîil'iu, vilâyetler ve 
^evrelerinde hakkaniyet esaslarına daya
nan bir idarenin ihdası yolunda yapılan 
çalışmaların neler o lduğuna da i r içişleri 
Bakanından sözlü sorusu (H/'t>9) 

9. --- Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
iskender Cenap Kremin, Ankara Gençlik 
Parkına dair İçislen Bakanından sözlü 
sorusu ifî./TOi 
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i . — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Bu birleşimde i'ki oturum yapan Genel Ku-
"uîda : 

2 Şubat J929 tarihli ve B)S9 sayılı Kanunun 
bi'-inci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kan un •teklifinin Millet Meclisince reddolunan 
netin üzerinde yapılan görüşme sonunda tekli
fin reddi kabul olundu. 

2(5 . 6 . î962 Sah günü saat 15 te topıaın 
inak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kât ip 
Başkan vekili Niğde 

İhmn ffamit Ti<jr*l Kudret Hay han 
Kâtip 
Ordu 

Şevket Küksal 

SORULAR 

Ya?Ah sorular ; . rirıe ait 'bulunan veya tâyinler i bu makaıniarm 
1, -— Cumhuriyet Senatosu M araş Üyesi ; tasdikiyle tekemmül eden münhal vazifelere tâ 

M'dim Evliya'ııırı, 1 . .12 . J96.1 - 20 . 5 . 1902 | yiu kılman bi lûmum Devlet ve İkt isadi Devlet 
j-ihieri arasında tâyinleri Başbakanl ık , Ba- I Teşekkülleri mensuplar ına dai r yazılı soru öiıer-

, julık ve umum müdüHükler le idare meclisle- yesi, Başbakanl ığa gönderilmiştir . (7/45' ' 

2. — GELEN KAĞITLAR 

Tasanlar 
.1. — 1955 mail yılı Kesinhesap kaamri tasa-

isınırı Millet Meclisince kabul olunan metni 
>r. .Meclisi 1/17. "Ç. Senatosu 1/52) -(Sayıştay 

ve C. Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyo
nuna) 

2. —-Devlet Su İşleri Genel Müdür lüğü 1955 
büt-;e yılı Kesinhesap kanun tasarısının Mil-
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let Meclisince kabul olunan metni (M. Meclisi 
1/48, C. Senatosu 1/53) (Sayıştay ve C. Sena
tosu Hesaplarını inceleme Komisyonuna) 

3. — 1956 bütçe yılı Kesinhesap kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
(M. Meclisi 1/52, C. Senatosu 1/54) (Sayıştay 
ve C. Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyo
nuna) 

4. — Ankara Şap Enstitüsü ve Müştemilâtı 
inşası için gelecek yıllara sâri taahhütlere giri
şilmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul ulunan metni (M. Meclisi 
1/ 147, C. Senatosu 1/55) (Sanayi ve Tarım, 
Bayındırlık ve Ulaştırma ve Bütçe komisyonla
rına) 

5. — Başbakan ve Bakanların temsil ödenek
leri hakkındaki 23 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısının, Millet Meclisince kabul olunan metni 
(M. Meclisi 1/193, C. Senatosu 1/56) (Malî ve 
iktisadi İşler ve Bütçe komisyonlarına) 

6. —• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bir
leşik Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında im
za edilen, «Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik 
Arap Cumhuriyeti (Mısır Eyaleti) arasındaki 
15 . 8 . 1953 tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşma
larına ek protokol» ile eklerinin onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkındaki kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
(M. Meclisi 1/145, C. Senatosu 1/57) (Dışişleri, 
Basın - Yayın ve Turizm ve Malî ve İktisadi 
İşler komisyonlarına) 

7. — Ahvali Şahsiye Konusunda Milletlerara
sı malûmat teatisi hakkındaki 4 Eylül 1958 ta
rihli Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulun
masına dair kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni (M. Meclisi 1/135, C. 
Senatosu 1/58) (Dışişleri, Basın - Yayın ve Tu
rizm ve İçişleri komisyonlarına) 

8. -— Ad ve soyadlarının değişikliğine ilişkin 
4 Eylül 1958 tarihli Sözleşmenin onaylanması
nın uygun bulunmasına dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni (M. Mec
lisi 1/125, C. Senatosu 1/59) (Dışişleri, Basın -
Yayın ve Turizm ve İçişleri komisyonlarına) 

9. —• 6368 sayılı Kanunla onaylanan Milletler
arası Sağlık Tüzüğünün, Uçak Genel Beyanna
mesinin sağlıkla ilgili kısmını değiştiren 19 
Mayıs 1960 tarihli ek tüzüğün onaylanması 
hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince 

kabul olunan metni. (M. Meclisi 1/21, C. Se
natosu 1/60) (Dışişleri, Basın - Yayın ve Tu
rizm ve Sosyal İşler komisyonlarına) 

Teklifler 
10. — Cumhuriyet Senatosu Adana üyesi 

Mehmet ünaldı tarafından verilip bilâhara Di
yarbakır Milletvekili Alp Doğan Şen ile 9 ar
kadaşı tarafından tekabbül edilen 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun 80 ve 92 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna geçici iki madde eklenmesine dair 
kanun teklifi hakkında Millet Meclisi Anayasa 
Komisyonunca hazırlanan raporun Millet Mec
lisince kabul olunan metni (M. Meclisi 2/77, C. 
Senatosu 2/8) (Bütçe Komisyonuna) 

11. —• 1076 sayılı Yedek subay ve yedek as
kerî memurlar Kanununun 3 aıcü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler 
ilâvesi hakkındaki 97 sayılı Kanunun geçici 
ikinci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka 
ıran teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni (M. Meclisi 2/39. C. Senatosu 2/23) (Mil
lî Eğitim ve Bütçe komisyonlarına) 

12. —• Türk vatandaşlarının Türkiye Büyük 
Millet Meclisine Dilekçeyle başvurmaları ve di
lekçelerin incelenmesi ile karara ballanmasının 
düzenlenmesine dair kanun teklifinin Mil'et 
Meclisince kabul olunan metni (M. Meclisi 
2/253, C. Senatosu 2/24) (Anayasa ve Adalet 
komisyonuna) 

13. —• 'Bakanlıklar kuruluşu hakkında Ka
nunun değiştirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ('M. Mec
lisi 2/277, C. Senatosu 2/25) (Anavasa ve Ada
let Komisyonuna) 

Raporlar 
14. — 1076 savılı Yedek subay ve yedek as

keri memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
3 ncü fıkrasının değiştirilmesi hakkında Millet 
Meclisince kabul olunan kanun tasarısı ve C. 
Senatosu Milli Savunma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/177, C. Senatosu 1/51) (Günde
me) 

15. — 7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisi Kanununun 27 nci maddesinin tadi
line dair Millet Meclisince kabul olunan kanun 
tasarısı ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/111, C. Sena
tosu 1/50) (Gündeme) 
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16. — Bakanlıklar kuruluşu hakkında Ka

nunun değiştirilmesine dair Millet Meclisince 
kabul olunan kanun teklifi ve O. Senatosu, Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 2/277, C. Senatosu 2/25) (Gündeme) 

Tezkereler 

• 17. — Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi 
Turhan FCapanlı'nın, yasama dokunulmazlığı 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (H/100) (Ana-

BAŞKAN — Yoklama yapacağız, 
(Yoklama yapıldı.) 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 102 
nci maddesi gereğince hazırlanan Bakanlar Kuru
lu listesinin sunulduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/103) ve eki liste. 

BAŞKAN — Bakanlar Kurulunun listesi tam 
olarak Cumhuriyet Senatosuna sunulmuş bulun
maktadır. Okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 102 nci 

yasa ve Adalet Komisyonuna) 

Is. - - Cumhuriyel Senatosu Sakarya Üyesi 
Turhan Kapanlı'nm, yasama dokunulmazlığı 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (o/l01) (Ana
yasa ve Adalet Komisyonuna) 

I!). — Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi 
Turhan KapanU'nın, yasama dokunulmazlığı 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (.'î/l02) (Ana
yasa, ve Adalet Komisyonuna) 

! BAŞKAN — Yetersayı vardır, oturumu açı-
yorum, 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

, maddesi gereğince hazırlanan Bakanlar Kurulu 
listesinde gösterilen Bakanlıklara seçilen zevat 
atanmış ve listenin ilişikte sunulmuş olduğunu 
arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN - - Bakanlar Kurulu listesini 
okuyoruz, 

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

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Ataîay 
KÂTİPLER : Tarık Remzi Baltan (Zonguldak), Mehmet Ali Demir (Tunceli) 

BAŞKAN •— Birleşim açılmıştır» 

3. — YOKLAMA 
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Başbakan 
Devlet Bakam ve 
Başbakan Yardımcısı 
Devlet Bakanı 
Devlet Bakanı 
Devlet Bakanı 
Devlet Bakam 
Devlet Bakanı 
Adalet Bakanı 
Millî Savunma Bakanı 
İçişleri Bakam 
Dışişleri Bakanı 
Maliye Bakanı 
Millî Eğitim Bakanı 
Bayındırlık Bakanı 
Ticıret Bakanı 
Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 
Gümrük ve Tekel Bakanı 
T iri m Bakanı 
Ulaştırma Bakanı 
Çalışma Bakanı 
Sanayi Bakanı 
Basın - Yayın ve Turizm 
Bakanı 
imar ve İskân Bakanı 

(Umumi ve sürekli alkışlar.) 

C. Senatosu B : 73 
: İsmet İnönü 

26. 6 .1962 O : 1 
Milletvekili (Malatya) 

Ekrem Al i can 
Hasan Dinçer 
Turan Fcyzioğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Raif Aybar 
N'ccnıi Ökten 
Abdiilhak Kemal l rörük 
llhami Sancar 
Salıir Kurut luoğlu 
Feridun Cemal Erkin 
Ferid Melen 
Şevket Raşit Ilatipoğlu 
llyas Seçkin 
Muhlis Ete 

Yusuf Azizoğlu 
Orhan Öztrak 
Mehmet İzmerı 
'Rifat Öçten 
Bülent Ecevit 
Fethi Celikbaş 

O l âl Karasapan 
Fahrettin iverim Gökay 

Milletvekili (Sakarya) 
Milletvekili (Afyon) 
Milletvekili (Kayseri) 
C. Senatosu Üyesi (Ankara) 
Milletvekili (Ankara) 
Milletvekili (Çorum) 
Milletvekili (Ankara) 
Milletvekili (İstanbul) 
0. Senatosu Üyesi 
Eski Dışişleri Bakanı 
Eski Van Milletvekili 
Milletvekili (Manisa) 
Milletvekili (Ankara) 
.Milletvekili (Ankara) 

Milletvekili (Diyarbakır) 
Milletvekili (Tekirdağ) 
C. Senatosu Üyesi (Giresun) 
S. Senatosu Üyesi (Sivas) 
Milletvekili (Ankara) 
Milletvekili (Burdur) 

C. Senatosu Üyesi (Afyon) 
Millet vekil i (İstanbul) 

BAŞKAN — Kıymetli bir arkadaşımızın ve
fatı dolayısiyle Senatomuzu tazim duruşuna da
vet eden bir önerge vardır. Ancak İçişleri Bakan
lığından gelecek yazıya intizaren bu önergenin 
okunmasını tehir ediyorum. 

2. - - Cumhuriyet Senatosu üyeleri Rifat Öç
ten, Sakıp Önal ve Galip Avsar'a izin verilmesi 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi (3/99) 

BAŞKAN —• Tezkereyi okuyoruz, 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhura yel Senatosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
izinleri, Başkanlık Divanının 22. (i. 1962 tarihli 
toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet Yüce tensiplerine arz olunur. 

Cumhuriyet Senatosu Başkam 
Suad Hayri Ürgüplü 

C. Senatosu Adana Üyesi Sakıp Önal, 1 ay, 
hastalığına binaen, 25 . 6 . 19G2 tarihinden it'ha
ren. 

C. Senaton Adana Üyesi Galip Avşar, 15 ^\\n, 
mazeretine binaen, 19 . 6 . 1962 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Ayrı ayrı oylarınıza arz edece
ğim. Sayın Sakıp önal'a tezkerede işaret edilen 
mehil içinde izin verilmesini kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Galip Avsar'a tezkerede işaret edilen 
mehil içinde izin verilmelini kabul edenler... Et-
miyenler.... Kabul edilmiştir. 

Ancak, Riyaset Divanı tezkeresinde adı geçen 
Rifat öçten Bakan olduğu için izin isteği hakkı 
Riyaset Divanı kararı ile geri alınmış bulunu
yor. 
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C. Senatosu B : 73 26.6.1962 0 : 1 
5. — GöRÜŞt 

BAŞKAN — Gündeme ilişkin bir önerge var, | 
okutuvoram. 

j 
Yüksek Başkanlığa 

Bakanlıklar kuruluşu hakkında Kanunun îe-
ğiştirilmcsine dair (68) sıra sayılı kanun teki: fi 
basılmış ve üyelere dağıtılmıştır. 

Mevzuubahis kanun teklifinin gelen kâğıtlar
dan gündeme alınarak gerekçesinde olduğu g'bi 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Bu kanun teklifinin Bşk. Vekili 
Âmil Artus 

BAŞKAN — Bakanlıklar kuruluşu hakkında
ki Kanunun değiştirilmesine dair Adalet ve Ana
yasa Encümendmizee hazırlanmış olan rapor, her 
ne kadar dağıtılmış ise de aradan 48 saat geçme
diği için gündeme alınmak üzere önergeyi oyları
nıza arz ediyorum Kabul edenler.... 

önerge üzerine bahse mevzu olan kanun layi
hası gündeme alınıp görüşülmesi reylerinize bağ
lıdır, reyleriniz eğer müspet şekilde tecelli ederse, 
adı gecen kanunu görüşeceğiz; aradan 48 saat 
geçmediği halde. 

Kabul etmivenler... 29 za karşı 65 oyla kabul 
edilmiş ve lâyiha gündeme alınmıştır. z 

1. — Bal"anlıklar kurulum hakkında Kanu
nun değiştirilmesine dair Millet Meclisince ka
bul olunan kanun teklifi ve C. Senatosu, Anaıa-
sa ve Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 
2/277, C. Senatosu 2/25) (S. Sayısı : 68) (1) 

BAŞKAN —- Gerekçede öncelik teklifi yer 
alıyor, öncelik hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmivenler... Kabul 
edilmiştir. Kanunun gerekçesini okutuyorum. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) -— Gündem 
dışı söz rica etmiştim. 

BAŞKAN — Perşembe günü gündeme geçme
den evvel söz vereceğim. 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla i — Mâru
zâtımın hedefi Perşembeden evvel meselenin ele 
alnım ası mahiyetinded ir, 

(1) 68 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır 

LEN İŞLER 

BAŞKAN — Bu sözleriniz gündem dışı ko
nuşmanızın mahiyetini açıkladığına göre Riyaset 
Divanı bu isteğinizi nazarı itibara alacaktır. 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Söz is
temekte ısrar ediyorum. Gündeme geçmeden ev
vel söz istedim. Yüksek Heyet huzurunda arz et
tiğim hususun Yüksek Huzurda Riyaset Divanı
nın dikkate almasını istirham ederim. Zaten mu
hatabım da o olacaktır. Çok değerli senatör arka
daşlarım da buradalar. Onun için gündem dışı 
söz istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Bütçe Encümeni bir türlü top-
lanamadığı için, istifalar sebebiyle, Bütçe Encü
meni Riyaseti mütaaddit defalar bu iş için top
landı. Bu işin bir an evvel çıkarılması istenmek
tedir. Riyaset Divanı elinden gelen bütün imkân
ları kullanmasına rağmen Bütçe Encümeni top
lanamamış ve bahis mevzuu hususun av başından 
önce bitirilmesi icabettiği halde bir türlü görüş
me yapılamamıştır. Böylelikle, Bütçe Encüme
ninden şimdi çıkmış, gelmiş bulunmaktadır. Per
şembe günkü gündeme alınmasına çalışacağız, 

Ger ekçey i oku t uy om m. 
(68 S. Sayılı basmayazmın 1 nci sayfasındaki 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu okundu.) 

BAŞKAN — Kanun teklifinin tümü üzerinde 
söz istiyen var mı? Söz istiyen olmadığına göre 
maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler,.. Kabul edil
miştir. 

İvedilik hususu da gerekçede talebedilmiş bu
lunmaktadır. Bu sebeple, kanun teklifinin ivedi
likle görüşülmesi hususunu oylarınıza arz ed<70-
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bakanlıklar kuruluşu hakkında Kanunun değiş
tirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 13 Eylül 1946 tarihli ve 4951 
sayılı Bakanlıklar kuruluşu hakkında Kanunun 
1 nci maddesinin 3 ne il fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

«Devlet Bakanlarından bir veya birkaçına 
Başbakan Yardımcısı görevi verilebilir.» 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Buyurun. Sayın Çetintaş. 
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NEŞET ÇETİNTAŞ (Yozgat) — Muhterem 

Başkan, muhterem Senatörler, bu madde aslında, 
Devlet bakanlıklarından bir kısmının Başkan 
yardımcısı görevini alması hususunu içine al
maktadır. Bugüne kadar, «Devlet Bakanlığı» 
olarak ifa edilen bir görevin bugün «Başbakan 
Yardımcılığı» olarak değiştirilmesinin sebebi 
nedir? Acaba böyle bir ihtiyacı mı hissedilmiş
tir? Şayet bu, koalisyonun teşkili için ise, bunu 
uygun görmüyorum. Koalisyona giren parti
lerin sırf sandalya için değil, memlekete hizmet 
için girmeleri lâzımdır. Şayet Başbakan Yar
dımcılığı verilmezse biz koalisyona girmiyeee-
ğiz diyorlar ise hiç girmeseler daha iyidir. 

Sonra, millî iradeyle seçilmiş olan 165 kişi
lik bir partiye neden bu teklif yapılmıyor? Bu 
parti de diğerleri gibi millî iradeyle seçilmiş
tir. Bunun yanında 5 - 10 .kişilik gruplardan 
bakanlar almıyor. Hükümet daha büyük parti-
:°rden teşkil edilirse muhakkak ki, daha ehli
yetli bakanlar bulunabilir. Küçük partilerde 
ehliyetler tablatiyle azdır. Bunun için, şahsi 
görüşüm olarak arz ediyorum, eğer onlar va
tanperver iseler ayrıca bir Başvekil yardım
cılığı istemekten vaçgeçsinler, Devlet Bakanı 
olarak idare etsinler, o zaman Devlet işleri daha 
iyi bir şekilde yürütülmüş- olur. Memleket, 
açlıkla, yoklukla kıvranır, perişan bir halde 
pençeleşirken, bir sandalye için böyle yıldırım 
hızıyla kanunlar çıkarılmamalıdır. Hepinizi en 
derin saygılarımla selâmlarım. (Sağdan alkış
lar). 

BAŞKAN — Parti üyelerinden başka söz 
istiyen var mı?... (Yok sesleri) 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) Komis
yon adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 

BU RAPOR SÖZCÜSÜ KÂMİL COŞKUNOfj-
LU (Uşak) — Muhterem arkadaşlar, bu kanun 
kadroya yeni bakanlık ilâvesini icabettireıı 
bir kanun değildir. Binaenaleyh arkadaşımızın 
imalı bir şekilde konuşmasının mânasını anla
yamadım. 

Bakanlıkların kurulmasına ait 4951 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinde Devlet daireleri 
Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının ona
ması ile Bakanlıklara ayrılır. Bunlara. Başba
kan tarafından tâyin edilecek olan bakanlar-
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dan ayrı olarak Devlet Bakanı da tâyin edile
bilir. Devlet Bakanlarından birisine Başbakan 
yardımcısı görevi verilebilir, denmektedir. İşte 
bu kanunun birinci maddesinin son fıkrasında
ki «Devlet bakanlarından biri» biri yerine Dev
let bakanlarından bir veya bir kaçına Başba
kan yardımcısı görevi verilibilir» şeklinde de
ğiştirerek teklifi getirmiş bulunuyoruz. 

Sebebi : Daha evvel, bunun sebebi belki do 
olmıyabilirdi. Fakat, yeni seçim sistemimiz 
nispî temsil esasına dayandığı için, Mecliste 
muhtelif partiler temsil edilmekte ve Hükü
mette temsil edilen muhtelif partilerden kurul
mak vaziyeti ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu 
itibarla gerek Hükümetin teşkili bakımından ve 
gerekse çift meclis usulünde bakanların mec
lislerle daimî irtibatını mümkün kılmak bakı
mından bu değişikliğe lüzum görülmüş ve bu 
suretle sevk edilmiştir. Esbabı mucibesi kı
saca bundan ibarettir. Kabulü uygun olur 
kanaatindeyim. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

MEHMET İLKUÇAN (Antalya) — Sayın 
Başkan müsaade; ederseniz sözcüye bir sual 
sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET İLKUÇAN (Antalya) — Bu un

vanın eklenmesine 7 ay devam eden koalisyon 
esnasında mı lüzum hissedilmiş ve bundan do
layı teklif edilmiştir, yoksa İkinci Koalisyonun 
meydana getirilmesindeki bâzı şartlar mı bu 
ihtiyacı doğurmuştur? Esbabı mueibeyi bun
lardan hangisi teşkil ediyor? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BU RAPOR SÖZCÜSÜ KÂMİL COŞKUNOĞ-
LU (Devamla) — Efendim, koalisyonun teşki-
lindeki bâzı şartlar da buna lüzum gösterebilir 
bugünün şartları da buna lüzum gösterebilir. 
Binaenaleyh esas mesele : Nispî temsil usulü 
ile yapılan seçimlerden sonra Hükümetin nispî 
seçimle gelen partilerden teşekkül etmiş olma
sıdır. 

BAŞKAN — Sayın Coşkımoğlu, Sayın Te-
vetoğlu'nun komisyona bâzı sualleri var! Bu
yurun Sayın Tevetoğlu. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Mucip 
sebebolarak izah ederlerken, nispî sisteme uy
gunluğu dolayısiyle, buna zaruret görüldüğünü 
ifade buyurdular. Biz bu yeni sistemimizde 
tamamen Batı demokrasilerini. Batı meclisle-
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rini, Batı parlâmentolarını örnek aldığımıza 
göre, acaba 3 partiden müteşekkil koalisyonda 
böyle 3 tane de Başvekil yardımcılığı şeklinde 
bir Batı anlayışı var mıdır! Yoksa, bu bir Doğu 
anlayışı mıdır? Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Coşkunoğlu. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BU RAPOR SÖZCÜSÜ KÂMİL COŞKUNOĞ
LU (Uşak) — Efendim, bu noktainazara Büyük 
Millet Meclisi mazbatasında cevap verilmek
tedir. 

BAŞKAN —- Büyük Millet Meclisi mazbata
sında değil, Millet Meclisi mazbatasında. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BU RAPOR SÖZCÜSÜ KÂMİL COŞKUNOĞ
LU (Devamla) — Affedersiniz, Millet Meclisi 
mazbatasında cevap verilmektedir. Batı anla
yışı da bu mânadadır ve bu mânaya uyularak 
bu teklif yapılmıştır, 

UETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Batıda 
nerede var efendim, nerede i , 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) - - Bir 
soru sormak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bu 

kanun tasarısı Hükümetten mi gelmiştir; yoksa 
Millet Meclisinden mi teklif edilmiştir? Hükümet 
Reisi böyle bir ihtiyaç hissetmiş ise, bu kanun 
teklifinin Hükümetten gelmesi lâzımdı. Kanun 
tekniği de bunu icabettirir zannediyorum. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
Bu RAPOR SÖZCÜSÜ KÂMİL COŞKUNOĞ
LU-(Devamla) — Efendim, kanun teklifi Hükü
metten gelmemiştir. Hükümetten gelmesinin 
icubetmediğini de arkadaşlarım pek iyi bilirler. 
Biz bu kanun teklifini kabul etmekle. Başbakan 
Yardımcısının üç veya iki veya beş olması gih 
bir icbarda da bulunmuyoruz, sadece bir imkân 
veriyoruz. Bu da, biraz evvel arz ettiğim gibi, 
nispî temsil sisteminin tabiî ve zaruri bir netice
sidir. Muhtelif partilerin Hükümette temsil edil
meleri münasebetiyle, icabında, bu partilerden 
Başbakan Yardımcısı alabilme salâhiyetini Baş
bakana tanımaktan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Tigrel, 
İHSAN HAMİT TİGREL (Diyarbakır) — 

Muhle rem arkadaşlarım; hâdiseleri tetkik eder
ken hislerimizin tesiriyle değil, o hâdisenin ışı

ğı altında mütalâa serd edilmesinin icabeti iği 
kanaatin-İteyim. Yozgat Senatörü sayın arkada
şım bu kürsüye çıktığı, zaman «Millet açken, ha
miyet, vatan gibi yuvarlak sözlerle» bunlar ara
sında münasebet tesis ettiler. Başbakan Yar
dımcılığı 2 olmuş, 5 olmuş, bunun milletin aç
lığı ile ne alâkası vardır? (Bravo sesleri) eu 
ufak bir hâdiseyi bu şekilde mütalâa etmeyi bir 
Senatörün ve Senato Meclisinin vekariyle müle-
nasip görmedik. (Bravo sesleri) 

Batı demokrasilerini tetkik eden arkadaşlar 
görürler ki, nispî temsil ile Koalisyon Hükümeti 
kurulduğu zaman partiler bu d. uru m karşısında 
daha çok şahsi birtakım taleplerde bulunurlar. 
Bir sandalya isterim, iki sandalye- isterim, şu 
Bakanlığı isterim, bu bakanlığı isterim derler. 
Demokratik memleketlerde, nispî temsil ile ida
re edilen memleketlerde, istisnasız hepsinde câri 
olan bir usuldür bu. 

Bu itibarla, esaslı meselelerde muhalefete geç
me durumunda olan arkadaşların, bu kanun ve
silesiyle muhalefetlerini hiçbir faydası olmıyau 
sahaya intikal ettirmelerini ben doğru bulma
maktayım. Kanunun kabulünü rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çetini aş. 
NKŞET ÇET.İNTAŞ (Yozgat) ' - Muhterem 

arkadaşlar; evet sayın Tigrel Bey gibi tecrübem 
yoktur, muhtelif yollarla Meclise gelmiş deği
lim. Memleketimin çocuğuyum. Memleketim ba
na teveccüh göstermiş. Memleketimin dertlerini 
burada, söylemek mecburiyet indeyim. 

Hükümet kurulmasının gecikmesi bu meml •--
• ketin zararına değil midir? Bu gecikme piyasa 
üzerine tesir etmez mi? Bir Dahiliye Bakanlığı 
için koalisyon gecikirse tabiî memlekette iktisa
di sıkıntılar devam eder. Ne oluyoruz? Bira/ 
fedakârdık yapalım. Dahiliye Vekili falan filân 
zat olsun diye koalisyonun bozulduğunu biliyo
ruz. Memleketi düişüııerek koalisyonun biran ev 
ve I kurulmasını istiyoruz. Bir Bakanlığın üze
rinde bu kadar durulması doğru değildir. Ban.ı 
da îeklif edilseydi belki beiı de kabul ederdim. 
(Gülüşmeler) Tabiî ederdim. (Gülüşmeler) 
Onun için benim arz etmek istediğim, küçük me
seleler için memleketin dertleri geride kalmasın. 
Ben bunu arz etmek istedim. Yüksek memleket 
meselelerini biz de Sayın Tigrel kadar dile ge 
tirmesini biliriz. Hüruletlerimle. 
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BAŞKAN — Buyurun, Sayın Sarıgöllü. ; 
OSMAN SAÎM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Muhterem Başkan, muhterem Cumhuriyet Sena
tosu üyeleri; mevzuu müzakere olan kanunun 
sureti sevkı üzerinde duran arkadaşımız, hakika
ten isabetli mütalâalarını serd etmiştir. Bu, Baş
bakan yardımcılıkları hakkındaki teklifin Hükü
metten gelmesi iktiza ederdi. Eğer Hükümet Baş
kanı ve kabine böyle bir zarureti hissetmediyse, 
bunu içimizden bâzı arkadaşların hissetmesi ka
naatimce ikinci plânla kalır. 

Kürsüde konuşulurken, belki bugün muhale
fete geçmiş bir partinin mensubu olarak, söz 
hakkımızı kayıt altına sokmak istiyen bir zihni
yetin de aleyhindeyiz. Muhalefete geçince de 
gayet tabiî ki, iktidarda olduğumuz zaman nasıl 
beğenmediğimiz şeylerin reddi hakkında el kal-
dırmışsak, bugün de aynı vicdan rahatlığı için
de mütalâamızı serd ve beyan etmeyi vazife bil
mekteyiz. 

Binaenaleyh, kanunların öncelik ve ivedilikle 
gelmemesi hakkında prensip kararı almamıza rağ
men, Hükümetten de böyle bir teklif gelmediğine 
göre, bu kanun teklifini gece bir komisyon teş
kil etmek suretiyle öncelik ve ivedilikle çıkar
mak vo aynı zamanda acele getirmek, kanaatim
ce, hiçbir ihtiyaca cevap vermez ve vermemekte
dir. Hükümet kurulmuştur. Hükümetin fonksi
yonlarının hiçbirisi aksamamaktadır. Garp tea
müllerine bakarsak sândalyasız bakanlar mev
cuttur. Ama sandalyasız Başbakan yardımcıları
nın nasıl izah edileceğini biz de merakla bekle
mekteyiz. Her halde bu teamül yeni olarak bizde 
tezahür edecektir. Başbakan yardımcılığı bir ih
tiyaçtan doğuyorsa ihdasına itirazımız yoktur, 
yanlış anlaşılmasın. Gönlümüz isterdi ki, daha 
mühim bakanlıklar münakaşa, müzakere ve pa
zarlık konusu olsun. Bir orantının tesisi mevzuu 
her halde eok daha önemli idi ve ilk konu olarak 
ele alınabilirdi. 

Bu itibarla, bu kanunun sureti sevkı ve 
Anayasa Komisyonunun, Hükümet kurulamıya-
cakmış gibi bir bir endişe içinde, gece toplanıp 
böyle bir karar alması üzerinde duruyoruz. Bi
naenaleyh, evvelce aldığımız karara uyarak, artık 
öncelik ve ivedilik gibi mevzuları kaldırıp, Sena
tonun bir mevzuu üzerinde rahatlıkla, düşün
ceyle ve selâbetle eğilmesini ve bu sebeple vaka
ların ve hâdiselerin peşinden gideceğimize, vaka 
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ve hâdiseleri rahat gönüllülük içinde tetkik etme
yi, münakaşa etmeyi hiç olmazsa esas prensipleri
miz arasında kabul ettiğimiz için, ben ve benim 
gibi düşünen arkadaşlarımız sırf bu bakımdan 
bu öncelik ve ivedilikle gelen teklifin reddi hak
kında oy kullanmasını istirham edeceğiz. Saygı
larımla. (Geçti artık, sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Bekata. 
DEVLET BAKANI HIFZI OĞUZ BEK

ATA (Ankara) — Pek muhterem arkadaşlarım, 
huzurunuzda müzakeresi yapılan konu şudur : 
Yürürlükte bulunan 4951 sayılı ve Bakanlar Ku
rulunun kuruluşu ile ilgili Kanunun birinci mad
desinin 3 ncü fıkrası, Başbakana bir yardımcı 
ayırma yetkisini tanıyor. Şimdi değiştirilmesi is
tenen hüküm işte bu hükümdür. Yeni madde 
Başbakana bir veya birkaç yardımcı ayırmak yet
kisini verecektir. 

Bu vesile ile yapılan tenkidler arasında ka
nun teklifinin Hükümetçe getirilmesi lüzumunu 
ileri süren arkadaşlar da oldu. Anayasanın 91 
nci maddesinin sarih hükmüne göre, her hangi 
bir mevzuu Türkiye Büyük Millet Meclisi aza
ları veya Hükümet, kanun teklifi ve tasarısı ha
linde Yüksek Meclise getirebilir. O halde Hükü
metten gelmiş veya bir milletvekili tarafından 
getirilmiş; bu, meselenin mahiyetini değiştirmez. 
Yeter ki, bir ihtiyaca cevap verilmiş olsun. 

Bu kanun teklifi bir ihtiyaca cevap veriyor 
mu? Hükümetin noktai nazarı nedir? Bunu kı
saca arz edeceğim. 

Muhterem Senato üyeleri bilirler ki, nispî 
temsil ile kurulan parlâmento bünyeleri, karma 
hükümetlerin teşkilini zaruri kılmaktadır. Kar
ma hükümetlerse iki parti ile kurulabileceği 
gibi, birkaç paıii ile kurulma zarureti de hâ
sı1 olmaktadır. Karma hükümetlerin bünye
leri ne kadar ahenkli olursa, Hükümetin ça
lışmaları di', o kadar düzenli gider. 

îştc bu kanun teklifi, duyulan bir ihtiyacı 
knışılamak için. yapılmıştır. Teklifin getirdi
ği. teşkili Yüks"ek Senatoda ilân edilen yeni 
Hükümetin bünyesinin icabettirdiği ahenk 
unsurlarından birisini teşkil edecek olan lü
zumlu bir müessesedir. Bu müessese, yalnız bu
günkü Hükümet için değil, bundan sonra -ku
rulacak hükümetlerin de başvuracakları bir 
ihtiyaca cevap vermektedir. Şu halde teklif ka
nunlaşınca, sadece bu koalisyona münhasır de
ğil: nispî temsilin zaruri kıldığı karma hükü-
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metlerin kuruluşları iie ilgili ve noksanlığı 
görülen yeni bir müessese kurulacaktır . 

Bu hususa işaret, ettikten sonra Hükümet in 
de bu teklife katıklısını ve Yüksek Scnetoca 
la Millet Meclisinde olduğu gibi kabul buy 

ru lduğu takdi rde . Hüküme t bünyesinin ça-
I ışına ahengi İş bölümü bakımından bir zaruri 
İhtiyaca cevap vereceğini arz ederim. Bu vesile 
ile bir noktaya dokunacağım : Bu konu. Yeni 
Hükümetle ilgili olarak huy/urunuza, gelen he
nüz ilk kanun teklifidir. Muhalefette kalan 
değerli arkadaşlarımızın, muhalefetin, fonksi
yonu icabı vazifelerini yapmalar ı tabiîdir. An
cak, bu vazife yapı l ı rken, şekilden ibaret , haklı 
meseleleri didiklemekten kaçınırmalıdı r. Mu 
halelerin önüne milletin hayr ı için. gelecek 
birçok meseleler olacaktır . 'Muhalefet mensu
bu arkadaş lar , kendi bilgi ve dirayet ler ini , vu
kuflarını ka t a rak , bunları ikmal etmek ve da 
ha salim is t ikametlere yönel tmek bakımından 
Hükümete yardımcı olmaları , için çok fırsat 
bulacaklardır . Esasen, bugüne k a d a r Senato
nun takibet t iğ i yapıcı , olgun fonksiyon da bu 
idi. 

Arkadaş la r ın ileri sürdükler i bir hususa 
da cevap vermek suret iyle huzurunuzdan ay
rılacağım. Bu hussu Sarıgöllü arkadaşımızın 
bahset t ikleri ivedilik meselesidir. Bu konuşmaya 
cevap vermeye ar t ık lüzum kalmamışt ı r . 
Çünkü, Yüksek Senato reyini izhar etmiş ve 
bu teklifin öncelik ve ivedilikle müzakeresini 
ka ra ra bağlamışt ır . O halde bu mevzu bitmiş 
bulunuyor. Asıl, mesele ise duyulan bir iht iya
cın karş ı lanması için, arkadaşlar ımız tarafın
dan yer inde bir teklifin yapılmış olmasıdır. 
Muhalif a rkadaş la r acele etmesinler, daha önü
müze pek çok mevzular gelecektir. Muhalefet 
denemelerine çok meseleler vesile verecekt i r . 
Bu denemelere, bu ilk hayırl ı işten başlamama
larını a rkadaş la r ımdan rica eder, Yüksek Se
natoyu bir kere daha hürmet le selâmlarım. (Al
kışlar . ) 

BAŞKAN' - Sayın Ozlürkcine. 
R İ F A T ÖZTÜKKOİNE (İs tanbul) ~~ Sayın 

Başkan ve muhterem arkadaş lar , ben de bir se
na törünüz olarak B ü y ü k Millet Meclisine 
25 tane kanun teklifi verdim. Bu verdiğim 
kanun teklif lerinin bir tanesi memleketimizin 
iktisadî veçhesini, değişt irecek Balıkçıl ık Ka

nunudur . Bu Balıkçıl ık Kanunu yürür lüğe ^^ 
diği andan i t ibaren memleketimize her sene 
bir milyar lira döviz sağl ıyacakt i r . Bu gibi 
mühim kanunlar komisyonların dahi gündemi-
ne alınmamış iken, sandelye dâvası için çıkarı
lacak Iröyle bir kanunla Senatonun işgal edil
mesini iizünlü ile karşılar, hepinizi saygı ile 
selâmları m.. 

BAŞKAN • Başka söz istiyen yoktur . Bi
rinci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
"Mİenkv... Ktmiyenler... Kabul edilmiştir. 

.M A DDK i. Bu kanun yayımı tar ihinde 
yü rü r lüğe girer. 

BASK A X Süz istiyen var mı? Yok. Oy 
hırınıza sunuyorum. Kabul edenler.,. Ktmiyen 
le.'... Kabul edilmiştir, 

MADDE o. ••-• Bu kanunu Başbakan yü rü tü r . 
BAŞKAN' Maddi- hakk ında söz istiyen 

yok? Oylarınıza sunuyorum, Kabul edenler,,. 
Khuiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

| Maddelerin okunması bitmiştir . Tümü üze 
j rinde söz istiyen var m ı : Yok. Tümünü oyları 

niza. sunuyorum. Kabul edenler',.. Etmiyenler. . . 
Kabul edilmiştir, 

::'. laiti sayıl i Yedek subay ve yedek as
keri rııenıurlar Kanununun S ncü maddesini)' 
3 ncü pik reisini n değiştirilmesi hakkında Millet 
Meclisince kabul olunan kanun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma Komis 
yonu rıeporu (M. Meclisi 1/177, C. Senatosu 
1/51) (S. Sayısı : 66) [Dağılma tarihi : 23 , 6 . 
1962} (1) 

BAŞKAN - CHindemin sırası ile ilgili ola
rak, Millî Savunma Komisyonu Başkanının ver
miş olduğu bir önerge vardır , onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanl ığa 
Uündemin iki defa. görüşülecek işler kısmın-

da bulunan (iı'i sıra sayılı K a n u n u n öncelikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Millî Savunma 
Komisyonu Başkanı 

Kâ,zT:n Orbay 

.BAŞKAN Oiindeındc bulunan ve ikinci 
görüşülmesi, yapı lacak işlerin birinci sırasını 

(1) 66 S. Sayılı basmetyem tutanağın soıvn-v-
dadır, 
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C. Senatosu 
teşkil eden bu kamın tasarısının öncelikle gö
rüşülmesi komisyon tarafından teklif edilmek
tedir. Öncelikle görüşülmesi hususunu reylerini
ze arz ediyorum. Kabu! edenler... Kabul etmi-
yenhv... Kabul edilmiştir. 

Gerekçeyi okutuyorum. 
(Sıra sayısı 66 olan bu tutanağın sununa 

ekli basmavazmm gerekçesi okundu/; 

BALKAN - - Tümü üzerinde söz istiyeıı?.. 
Vok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmişti i' 

1076 sayılı Yedek subay ve yedek askerî me
murlar Kanununun 3 ncü maddesinin 3 ncü fık

rasının değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE i 1076 sayılı Yedek subay ve 
yedek askerî memurlar Kanununun 11 Ekim 
190C tarihli ve 97 sayılı Kanunla değiştirilen 
üçüncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şe-
ki'do değiştirilmiştir. 

Yedek subay yetiştirileceklerin hizmet sü
releri 2 yıldır. Bu müddetin 6 ayı yedek subay 
adayı olarak Yedek Subay Okul veya talimgah
larında, 18 ayı da subay olarak sınıfları birlik 
veya müesseselerinde eğitim ve hizmette geçer. 
Okul ve talimgahlarda geçen 6 aylık tahsil sü
resi, gerektiğinde. Millî Savunma Bakanlığınca 
lüzumu kadar uzatılabilir ve ihtiyaç halinde ta
bip. »czacL ve diş tabipleri için üç aya kadar 
indirilebilir. Bu uzatma ve kısaltmadan dolayı 
2 senelik hizmet süresi, değişmez. 

BAŞKAN ---• Madde üzerinde söz istiyeıı 1. 
Sayın Baysoy. 

FKHMÎ BAYSOY (Erzincan! — Muhterem 
Senato üyeleri, bu kanunun birinci maddesinin 
son kısmında şöyle bir kayıt var. «Millî Savun
ma 'Bakanlığınca lüzumu kadar uzatılabilir 
ve ihtiyaç halinde tabip, eczacı ve diş tabip
leri için üç, aya kadar indirilebilir. Bu uzatma 
ve kısaltmadan dolayı iki senelik hizmet sü
resi değişmez» Bu tabip kelimesi arasında aca
ba veteriner hekimler düşünülmüş müdür, dü
şünülmemiş midir? Bugün halen orduda atlı 
birlikler bulunmadığına göre ve memlekette 
veterinere geniş mikyasta ihtiyaç, hissedildi ği-
n,1 fîöve, diğerlerinin müddetleri kısaltıldığı 
nazara alınarak bunların da müddetlerinin kı-

Kan a atinde vim. 
B : 73 26.6.1962 0 : 1 

saltılması yerinde olacaktır 
rlürmetl erimle. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; kanun metninde 
tabip denince ekseriyetle hekimler, yani insanla
ra bakan hekimler akla geliyor, veteriner gelmi
yor. Fakat tabip denince bunun içine muhakkak 
veteriner hekimleri de dâhil etmek icabetmekte-
dir. Bu bakımdan, tabip kelimesi yanma bir ker-
re açılarak veteriner hekim veya veteriner tabip 
kelimelerinin ilâvesi zarureti vardır. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Savın Türkoğlu. 
ÂDİL TÜRKOĞLU (Hakkâri) — Muhterem 

arkadaşlar, bu kanunun, şu iki noktayı göz önü
ne almak suretiyle kabul veya reddini sizden bek
liyorum. 

Bunlardan birisi; bu 1076 savılı Kanun Millî 
Birlik Komitesinde bulunan arkadaşlarımız tara
fından çıkarılmış olan bir kanundur. Bundan ev
vel 92 sayılı bir kanun mevcuttur. Bu 92 sayılı 
Kanunda yedek tabiplerin okul devresi 4 ay kn • 
bul edilmiş, 1076 sayılı Kanun ise mezkûr dev-
revi 6 aya çıkarmıştır. Şimdi, tekrar bu kanunda 
tadilât yapmak suretiyle bu devreyi üç aya indi 
receğiz. 

Arkadaşlarım, şöjde bir hesabedelim. Bu za
manın 1,5 aylık devresi temel eğitim devresidir. 
Temel eğitim, askerlik hayatına yeni başlamış 
olan sivillerin askerliğe intibak etmeleri demek
tir. Binaenaleyh, 1,5 ay zarfında yanaşık düzen 
hareketleri ve bütün yakın ve uzak menzilli si
lâhlarla atışlar yapılır. Ayrıca lehizmet talimatı 
da okutulduktan sonra 1,5 aylık devre sona erer. 
Geri kalan 1,5 ay da ikinci safha dediğimiz amelî 
ve meslekî eğitim safhasıdır. Binaenaleyh, bu 1,5 
ay içinde 6 hafta olduğundan 9 gün hafta tatili 
var demektir. O halde bu devreden yuvarlak ola
rak 10 gün çıkarırsak 35 gün kalmış oluyor. 

Şimdi, bugünkü modern otomatik silâhların 
kullanılması bu kadar kısa zaman içinde doktor
larımıza nasıl öğretilecek ve nasıl bunlar bu işleri 
göreceklerdir? Meselâ, bu tabipler en aşağı tabur
larda bulunur. Taburlar bugün pentomik tümen
de en mühim yeri işgal etmektedir. Bu tabip ?ar-
gı yeri açacaktır. Yaralıları toplama yeri açacak
tır. Bütün bu işlerle ilgili bilgileri öğrenmesi lâ
zımdır. Bu bilgiler tabyaya davanır. Tabyalı bil-

I giler 30 - 40 saate sığacak bilgiler değildir, Tatbi-
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kat larda har i ta üzerinde sargı yerleri, yaralı ları 
toplama yerleri tesbit edilir. İlerde haritayı tet
kik ederek bu sargı yerlerini tesbit vı]or. Atomik 
devirde bu bilgileri bu kadar kısa zamanda onla
ra vereceğimizi sanım yorum, 

Arkadaşlar , diğer bir du rumu daha arz etmek 
istiyorum. 

Tabip, dişçi ve eczacılardan gayrı diğer ihti
sas sınıflarında eğitim altı aydır. O halde bımhır 
altı a.y devam ederken, tabipler üç. ayda eğirimi 
bitirecekler ve asteğmen veya, teğmen olarak kira
ya gidecekler ve arkadaşlar ından daha evvel ma
aşa kavuşacaklardır. Bu bakımdan burada b :r 
ikilik yaratı lmış oluyor, kanaatindeyim. Bu l:a 
m m un. şu maddesine bir kelime eklenirse, diğer 
ihtisas sınıfında bulunan Yd. Sb. arkadaşlarımız 
da, belki ilerde istifade edebilir. Bu kanunun bu 
kısmına eklenecek fıkra ile diğer ihtisas sınıflan 
için de Millî Savunma Bakanı yetkilidir, diyelim, 
Böyle olursa, ister 4 aya İndirir, isterse (\ a\ !a. 
bırakır . Ve 2 nci defa tekrar bir kanun gelmemiş 
olur. 

Hürmetler imle. 
B AKKAN •-- Başka söz isi iyen': Buyurunuz 

Kayın Alpaslan. 
FF/FT.MÎ ALPASLAN' (Arivin) O >k ıımh-

terem arkadaşlar, filvaki mevzu askerlikle ilgili 
bir mevzudur, ihtisara taalluk eder. Ama bııgiıu 
kii dünva şartları içinde en hızlı tekâmül ıııutıak-
kakkî askerî alanda olmaktadır. Mesele Bakanlık
tan geldiğine göre; bu konudaki ihtiyacı Bakan 
lığa, elbetteki bu alanda ihtîvacla.fi günü günü
ne takir» ve günü gününe tesbit eden teşkilât ver
miş bulunmaktadır . 

Avrıca, bizim, çok değerli komisyonlarımızda 
da mesele enine boyuna görüşülmüştür'. Ve ka
nun maddesi de esas itibariyle İhtiyaç halindi1 

müddetler in üç aya indirilebilmesi salâhiyetini 
vazetmektedir . 

O halde tatbikata girecek olan bu kanun, lü
zumunda. ihtiyaca istinaden isabetle takdir "e 
tatbik şekli bulacaktır. Arkadaşlarımın izhar e! -
tikleri gibi bir endişe mevcut değildir. Billıas-a 
benden evvel konuşan Türkoğbı arkadaşım, di
ğer sınıflarla tabip ve eczacı sınıfları arasında 
bir avr îhk olacağı ııokfai nazarını ifade eltiler 
Ancak bugünkü modern -'ilâhlar muvacehesinde 
bu bilgilerin altı aydan e\ ve! öğrenilmesi müm
kün değildir. Binaenaleyh bunun münakaşasına 
dahi lüzum yoktur. Ama tabiplerin ve eczacıların 

ihtiyaç halinde müddetler inden tasarruf etmek 
salâhiyetinin tanınması yerinde olacaktır. Bu ba
kımdan kanunun hiçbir değişikliğe uğramadan. 
çıkarılmasını rica ederim, 

BAŞKAN Sayın Kancar, söz istediniz fa
kat Sayın Biranl. da söz işlemişti. O da konuş
tuktan sonra konuşur, hepsine türden cevap 
verirsiniz. 

Buyurun, Sayın Birant. 
lY/AlVV B İ B A \ T (İzmir) Sayın Başkan, 

Savın senatörler , Millî .Müdafaa bütçesi konu
şulurken yine yedek subaylara ait husus dolayı-
siyle bu kürsüden bâzı mâruzât ta ve temenni
lerde bulunmuştum. Yedek subay arkadaşlar ı 
mızın ordunun ihtiva*: kadrolar ından fazla ol
duğu ve bu itibarla lise mezunlarının yedek 
subay olamıyacakiarı , üniversite mezunlarının 
da kadro iiıl iyacıudan fazla olduğu ve binaen-
a.levk fazlalarından hocalık yaparak faydala
nılması ve hizmette emsalleriyle müsavat temin 
edilmesi beyan edilmişti. Bendeniz o vaki t şu 
temennide bu lunmuş tum: Ordunun kadro ih
tiyacı, her .şeyden evvel, ordunun bugünü göz 
önüne alınarak- düşünülmesi, halledilmesi gere
ken bir davadır . Yedek subaylık, bütün yük
sek l a İr:-; i I görmüş ve eskiye göre Mse tahsili 
'•örmüş arkadaşlar ın , ihtiyaç imlinde vatan mü
dafaası hizınei'i için ilk hazırl ıkları temin e t n u k 
amacım güder ve yalnız bu gayeye matuftur , 
diye arz etmiştim. 

Simdi, yedek subay arkadaş lar ın (i ay vey'a-
hn! tabip sınıfı için ,'J ay mektep tahsilinin ki
fayet edeceği ifade edilmiş bulunmaktadı r . Ikı
na kacşılvk, bir bucuk senelik bir ta tb ikat ve 
siaj düşünülüyor , (i aynı vereceği ıııüktesa'ba-
lın bir buçuk senelik ta tbikat la oiguulaştırı l-
nıası biraz uygun düşmez. Bu uzun bir tatbi
kat! ir. Yedek subay mevcudu or'dunun kadro 
ihtiyacının fevkinde olduğu ifade edildiğine 
göre, evvelki, lemenni ve mâruzâtımı t ek ra r 
a r/ edeceğim. 

Bu arkadaşlara yedek subay olma lıavs'iveti 
ile lüzumlu nazari ve amelî bilgi hu- veriledikten 
sonra, ordunun ilıt iya.cıim ^örv -k i bu her za
man için bellidir ve zaman zaman da değişe
bi l i r- yine sayın vekâletin takdir ler i ile, lü
zumu kadarının ayrılara/k. seçilerek, ihtiyaca 
göre müddetleri uzat ı larak ve elbette ki mağ
dur iyet i ' de mahal verilmeden, memleketin bu 

326 

http://vacla.fi


C. Senatosu B : 73 26 . 6 .1962 O : 1 
münevver sınıfının, hizmetin maksadın;! ma! uf 
bir şekilde kadrolar ın ın ayar lanması imkânı 
olacak mıdır. ' Bunun lanzimini 1»iı- kere dalın 
ist irham edeceğim. Lvvelce bu konutum te tk ik 
)m\Tirulduğıınu sayın bnkanlık ifade buyur
muşlardı . Bunun tekrar d ikka te alınmasını is
t i rham edeceğim. 

Hürmetlerimle. . . 

BAŞKAN •— Millî Savunma Bakanı. 
M İ L L Î SAYTN'MA BAKANI İLHAM İ 

SANCAR (İs tanbul Milletvekili) —• Sayın se
na tö r l e r ; hu kanun çok müstacel olduğu ve ih
tiyaca cevap vermesi iein hazır lanmış ve hutu
runuza getiri lmiştir . Ordu sıhhat personeli, a.ded 
i t ibariyle ihtiyacı karş ı iayamıyaeak bir mikîar-
dadır . Bunların, sayısı çeşitli sebeplerle azal
maktad ı r . Bu azalışın sebepleri üzerinde çalı
ş ı lmaktadır . Uelecek sıhhat tablosu buna göre 
ter t iplenip ümidederim ki bütçe ile birlikte hu
zurunuza getir i lecektir . Bugün yedek subayla
ra olan âcil ihtiyacın bir kısmını gidermek için 
bu k a n u n getiri lmiştir . Getiri l irken de yedek 
subaylar ın eğitimlerinin eksik kal ıp kaimıyacn-
ğı meselesi elbette ilgili ihtisas mercilerince dü
şünülmüş bulunmaktadı r , (iiilhane Askeri Tıp 
Akademisi Profesörler Heyeti mevzuu tetkik 
etmiş, meslek bakımından mahzur olmadığını 
bildirmiş, Dene] Kurmayın eğitim isleriyle meş
gul olan dairesi mevzuu tetkik etmiş mahzur 
olmadığım beyan etmiş ve ondan sonra bu ta
sarı hazırlanmış, huzurunuza getiri lmiş bulun-
'tnaktadır. Onun için bu husiisiak.i endişelere 
mahal olmadığı kanaat indeyim. Bir eşiisi/.lik 
de mevzuubahis değildir, nihavei hi/.met her 
ikisi iein de aynıdır . 

B u r a y a veter inerler in ithal edilmemiş olma
sı keyfiyetine gelince : 

Arkadaş la r , biraz evvel işaret et t iğim gibi, 
neye ihtiyaç varsa onun için tadil tasarısıyla 
huzurunuza gelmiş bulunuyoruz. Veter inere ih
t iyaç bulunmadığı için tasar ıda zikredilmem iş
t ir . Ni tekim kimyagere , dişçiye de iht iyaç ol
madığı için aynı şekilde zikredil menıiştir. Şu 
veya bu şokilde iht iyaç olmıyanların tasarıya 
i thal edilmesi iht iyaç kanununu tevsi edecek
t ir . 

İk incis i ; Meclisten çıkmış, fakat burada bâ
zı ilâvelerin yapılması uyuşmazl ığa sebebolacak 
ve zaman kaybedilecektir . Halbuki bu ayba

şında vazifeye baş la tmak zorunda, olduğumuz" 
personel bu lunmaktad ı r . Tasarıyı lütfeder ka
bul buyurursanız , bu arkadaş lara aybaş ında 
yeni hizmetlerine başlamak imkân ım temin et
miş bulunacaksınız, hürmetler imle. 

B A Ş K A N - - Sayın Fehmi Baysoy, buyurun, 
F R H M İ BAYSOY (Lrzincan) Efendim, 

ilenim ifade tarzım zannediyorum yanlış anla
şıldı. Bendeniz şöyle bir şey arz etmiştim, bu
gün Türk iye ' de veterinere çok iht iyaç bulun
makladır . SO bin hayvana bir tek veteriner 
düşmektedir . Lüzumu halinde bu ihtisas erba
bı kimselere de ihtiyaç hâsıl olacaktır . Bu iti
barla ordu birliklerinin elinde bugün hayvan 
mevcudu oldukça azalmış bu lunmaktad ı r . Hat
tâ öyle birlikler vardır ki elinde mevcut bulu
nan pek az bir hayvana rağmen bi rkaç t ane 
veterinerleri vardır . Bu mevzu te tkik h u y u m 
la rak müspet bir sonuca vardırı l ı rca daha fay
dalı olur kanaat indeyim. Ben bu teklifi yap-
mışt ıııı, hürmetler imle. 

BAŞKAN — Başka söz isti'yeıı yok. Değiş
t irge önergeleri var. okutuyorum. 

('. Senatosu Başkanlığına 
1076 sayılı K a n u n u n 3 ııcü maddesinin 3 neü 

fıkrasının aşağıdaki şekilde tadi l ini arz ve tek
lif etleriz. 

«Yedek subay yetiştirileceklerin hizmet sü
releri iki yıldır. Bu müddet in altı ayı yedek su
bay adayı olarak yedek subay okul veya talim
gahlarında, 18 ayda subay olarak sınıfları birl ik 
veya müesseselerinde eğitim ve hizmette geçer. 
Okul ve ta l imgahla rda geçen altı ayl ık tahsi l 
süresi, gerekt iğinde, Millî Savunma Bakanl ığ ın
ca lüzumu kadar uzatı labil i r ve ih t iyaç hal inde 
tabip, eczacı diş tabipler i ve (veter iner hekim
ler) için üç aya k a d a r indirilebilir . Bu uza tma 
ve k ı sa l tmadan dolayı iki senelik hizmet süresi 
değişmez. 

İ s tanbul Bal ıkesir 
Dr. Ei fa t Oztürkçine K a d r i Öztaş 

Balıkesir Erz incan 
Hasan Ali Türke r F e h m i Baysoy 

B A Ş K A N —• Diğer Önergeleri okutuyoruz. 

Divan Başkanl ığ ına 
Tasar ıda tabip, diş tabibi ve. eczacılar meya-

nına k imyager le r in de i tha l edilmesini teklif 
ederim. A d a n a 

Mehmet Nuri Âdemoğlu 
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C. Senatosu Başkanlığına 

1076 sayılı Kanuna aşağıdaki fıkranın eklen
mesini arz ederim. 

Hakkâri 
Âdil Türkoğlu 

Diğer ihtisas sınıfla ritim müddetini İndirme 
ye Millî Savunma Hakanı yetkilidir. 

BAŞKAN —- Efendim, madde üzerinde üy ta
ne değiştirge vardır. Bu değiştirgeleri muhtevi 
önergeleri dinlediniz. Bunların idinde en aykırısı 
•Sayın Kelimi Baysoylinkidir. Ondan sonra sıra 
ile Âdemoğlu ve Türkoğlu'uun önergeleri gel
mektedir. Komisyon hu değiştirgelere iştirak 
ediyor mu efendim ? 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
EMİN ACAR (Manisa) - Hiçbirine iştirak et
miyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Millî Savunma Bakanı? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ÎLHAMİ SAN-

OAR (İstanbul Milletvekili^ İştirak etmiyo
ruz. 

BAŞKAN — Önergeleri tekrar okuyup oyla
rınıza sunacağım efendim. 

(Fehmi Baysoy'un önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon iştirak 
etmiyor, önergeyi oylarınıza koyuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Mehmet Nuri Ademoğlu'nun önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon iştirak 
etmiyor, önergeyi oylarınıza kovuyorum. Kabul 
edenler... Etmivenler... Kabul edilmemiştir. 

(Âdil Türkoğlu'nun önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Evvelce reddedilen iki önerge 
gibi Hükümet ve Komisyonun reddi bu önerge
ye de şâmil bulunmaktadır. Önergeyi oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyent. 
.Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN ----- Madde üzerinde söz ist iyent 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci görüşme için 5 gün sonraya bırakıyo
ruz. 

3. 7oHl sayılı iktisadî ve Ticari İlimler 
Akademisi Kanununun 27 nci maddesinin ta
diline dair Millet Meclisince kabul olunan kanun 
tasarısı r< (Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi 1/111, C. Sena
tosu 1/50) (S. Sayısı- : d?) [Dağıtma tarihi : 
2H . (i . 19(i2] (l) 

BAŞKAN Bir önerge vur okuyoruz. 
Yüksek Başkaıılığa 

Gündemin iki defa görüşülecek işler kısmında 
bulunan 67 sıra sayılı Kanunun öncelikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Cum lı uriyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonu 

Başkanı 
izmir 

Cahit Okıırer 
BAŞKAN — Maliye Bakanı? Buradalar. Ko 

misyon yerini alsın. 
öncelik önergesini oylarınıza sunuyorum. Ka 

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
(rerekçeyi okutuyorum. 
(Millî Eğitim Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyeiı ? Yok. 
Maddeler*; gedilmesini oylarınıza sunuyorum, 

Kabul edenler... Limiyetıler... Kabul edilmiştir. 

7331 sayılı iktisadi ve Ticari ilimler Akademi
leri Kanununun 27 nci maddesinin tadiline dair 

Kanun 
MADDE J. — 7334 sayılı Kanunun 27 nci 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
Madde 27. —-- Profesörler Meclisince verilen 

disiplin kararlarına, dikkati çekmeden başka 
hallerdtk, tebliğ tariiıinden itibaren 10 gün 
içinde ilgililerce itiraz edilebilir. Bu itirazlar 
Akademilerarası Heyette incelenir. Akademi-
lerarası Heyetin kararları kesindir. Ancak, ilgi
lilerin Danıştaya müracaat hakları saklıdır. 

BAŞKAN ~— Madde üzerinde söz istiyeiı? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 67 S. Sayılı basmayuzı tutanağın sonun-
dadır. 
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C. Senatosu B : 73 26.6.1962 O ; 1 
İkinci defa görüşülmeye tâbi olduğu için 

ikinci görüşülmesi bes gün sonraya bira kılmış
tır. 

<!ündemiu sorul ar kısmımı devam edivoruz. 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
i SÖZLÜ ŞORTLAH VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Ca
hit Okurer'in, yedinci Millî Eğitim Şûrasının 
verdiği kararlara dair Mîllî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/60) 

BAŞKAN --- Sayın Okurer buradalar mı? 
Yok. 29 . 5 . 1962 günkü Birleşimde de bulunma
dıkları için soruları düşmüştür. 

2. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Hil
mi Onafın, tütüne tahsis edilen zirai kredilere 
ve, buğday ekimi için kredi kolaylıkları temin 
etmtrıin mümkün olup olmadığına dair Tarım 
ve Ticaret 'Bakan I ar nidan sözlü sorusu (6/61) 

BAŞKAN — Sayın. Hilmi Onat buradalar mı? 
Yok. Soru sahibi bulunmadığından gelecek soru 
gününe bırakılmıştır. 

S. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Hil
mi Onat'ın, Manisa'ya bağlı Kırkağaç ilçesi 
Bakır çayı Kanalının mecrasının no zaman te
mizleneceğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/62) 

BAŞKAN —- Soru aynı arkadaşımızındır. Bu
lunmadıkları için gelecek soru gününe bırakıl
mıştır. 

•/'. --••- Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onafın-, Kiraz - Alaşehir ile Ödemiş - Na
zilli şosesinin inşasına' hangi tarihte başlanaca
ğına dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/63) 

BAŞKAN —- Soru aynı arkadaşımızındır, ge
lecek soru gününe kalmıştır. 

o. - Cumhuriyet Senatosu, izmir İyesi Hil
mi Onafın, Ödemiş ilçesinin Gölcük mevkii şu
huna kanalına., dair Bayındtrlık Bakanından 
fii^lü sorusu ^ 6/6-1) 

BAŞKAN - Bu soru da aynı arkadaşımıza 
aittir, »eleeek soru gününe kalmıştır. 

6. —- Cumhuriyet Senatosu izmir üyesi HU 
mi Onat'ın, Devlet Demiryolları 3 ncü İşletme 
Al sancak inşaat Atelyesinele bulunan demir -
çelik hurdasının satışının düşünülüp düşünülme
diğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/66) 

BAŞKAN —~, Soru yine Sayın Onat'a aittir. 
Bulunmadıkları için gelecek soru gününe kalmış
tır. 

7. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi HU 
mi Onafın, Orman Genel Müdürlüğü teşkilâtı
na dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/68) 

BAŞKAN — Soru yine aynı arkadaşa aittir. 
gelecek soru gününe kalmıştır. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, vilâyetler ve çevrelerimle 
hakkaniyet esaslarına dayanan bir idarenin ih
dası yolunda yapılan, eedismedeırtn neler olduğu
na dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/69) 

BAŞKAN Sayın DikecligU buradalar mı? 
Yok. 29 . 5 . 1962 tarihli Birleşimde de bulun
madıkları için soruları düşmüştür. 

D. —- Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege'nin, Ankara Gençlik Parkına 
dair Jedşleri Bakanından sözlü sorusu (6/70) 

.BAŞKAN — Sayın Cenap Ege buradalar mıî 
Yok. İkinci defa bulumu adıl arı için soru düş
müştür. 

Gündemde görüşülecek başka bir madde bu
lunmadığı için, 28 Haziran 1962 Perşembe günü 
saat \^ t.e toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 16,20 





Dönem : 1 C C 
Toplantı: ı C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : OD 

1076 sayılı Yedek subay ve yedek askerî memurlar 
Kanununun 3 ncü maddesinin 3 ncü fıkrasının değiş
tirilmesi hakkında Millet Meclisince kabul olunan kanun 

tasarısı ve C. Senatosu Millî Savunma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 1/177, C. Senatosu 1/51) 

(Not : Millet Meclisi Sıra Sayısı : 156) 

Millet Meclisi 
(renel Sekreterliği 18 . 6 . 1962 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı- : 1629-7637-1/177 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1076 sayılı Yedek subay ve yedek askeıî 'memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 3 ncü i'ıkra-
sıırm değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının, Millet Meclisi Genel Kurulunca 15 . 6 . 1962 
tarihli 102 nci Birleşimde öncelik ve ivedilikle kabul odi'len metni ile kanun tatsarısı dosyası ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasarı 6 . 4 . 1962 tarihinde Başkanlıkça MUM Savunma Komisyonuna havale edilmiş ve 
Genel Kurulun 13, l.~> . 6 . 1962 tarihli 101, 102 ru:i Birleşimlerinde de öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek kabul edilmiştir. 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma Komisyonu 21 . 6 . 1962 

Esas No: 1/51 
Karar No: S 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Millî Savunma Komisyonunca 9 .5 .1962 tarihinde ve Millet Meclisi Genel Kuru
lunun 13/15 . 6 . 1962 tarihli 10.1, 1.02 nci birleşimlerinde de öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilen, 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakleri ile Ko
misyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Hükümet gerekçesinde arz ve izah edilen hususlar Komisyonumuzca da uygun görülmüş ve kanun 
tasarısı aynen kabul edilmiştir. 



— 2 — 
Cumhuriyet Senatosu Oenel Kurulunun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu 

• i r . 

Başkan 
C Başkanlığınca seçilen 

Üye 
Kâzım Orbay 

C. Başkanlığınca seçilen 
Üye 

Necati Özdeniz 

Sözcü 
Manisa 

Emin Açar 

Üye 
Bingöl 

Sahri Topnı< )ğ!x 

Üye 
Samsun 

Kâtip 
Ankara 

Mansur Tlluaoy 

Üye 
Erzurum 

Rahmi Sanalan 

Cahit Tokgöz 

Söz 
ma 

Üye 
Ta'biî Üye 

Mucip Ataklı 

Üye 
Hakkâri 

hakkı mahfuz kal 
v üzere muhalifim 
Adil Türkoğlu 

MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

1076 sayılı Yedek subay ve yedek askerî me
murlar Kanununun 3 ncü maddesinin 3 ncü fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1076 sayılı Yedek su'bay ve 
yedek askerî memurlar Kanununun 11 Ekim 
1960 tarihli ve 97 sayılı Kanunla değiştirilen 
üçüncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

Yedek subay yetiştirileceklerin hizmet sü
releri 2 yıldır. Bu müddetin 6 ayı yedek subay 
adayı olarak Yedek Subay Okul veya talimgah
larında, 18 ayı da subay olarak sınıfları birlik 
veya müesseselerinde eğitim ve hizmette geçer. 
Okul ve talimgahlarda geçen 6 aylık tahsil sü
resi. gerektiğinde. Millî Savunma Bakanlığınca 
lüzumu kadar uzatılabilir ve ihtiyaç halinde ta
bip, eczacı ve diş tabipleri için üç aya kadar 
indirilebilir. Bu uzatma ve kısaltmadan dolayı 
2 senelik hizmet süresi değişmez. 

MADDE 2. -— Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

14 . 3 . 1902 

MİLLÎ SAVU\MA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askerî Me
murlar Kanununun 3 ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında Kanun 

tasarısı 

MADDİ-] 1. - •- Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDİM 2. - - Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 66 ) 



Dönem : 1 
Toplantı: 1 C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayıs ı : 

7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 
Kanununun 27 nci maddesinin tadiline dair Millet 
Meclisince kabul olunan kanun tasarısı ve C. Senatosu 

Millî Eğitim Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/111, 
C. Senatosu 1/50) 

Not : M. Meclisi S. Sayısı 149 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Miidürlülü 18 . 16 . 196'} 
Sayı : 1132-4816,1/111 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

7r>:>4 saydı İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri Kanununun 27 nci maddesinin tâdiline dair 
Kanım tasarısının Millet Meclisi (renel Kurulunca 1 5 . f i . 19(52 tarihli 102 nci Birleşimde kabul 
edilen metni ile Kanım tasarısı dosyası ilişik olarak sunul muştur. 

Saygılarımla.. 
Millet Meclisi Başkanı 

F. Sirme'n 

Not : Bu tasarı 9.2. 1962 tarihinde Başkanhkca Millî Eğitim Komisyonuna havale edilmiş ve 
Genel Kurulun 7.5. 1962, 15 . 6 . 1962 tarihli 85, 102 nci Birleşimlerinde de görüşülerek kabul 
edilmiştir. 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Esas No. 1/50 22 . 6 . 1962 
Karar No. 6 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından komisyonumuza navaie buyrulan «7:>:>4 sayılı İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademisi Kanununun 27 nci maddesinin tadiline dair kanun tasarısı» ilgili Hükümet temsil
cilerinin iştirakiyle komisyonumuzun 21 . fi . 1962 tarihli toplantısında tetkik ve müzakere edildi: 

Gerekçede serd edilen hususlar hakkında ilgili TTükümet temsilcilerinin vermiş oldukları iza
hat neticesinde, Millet Meclisi (renel Kurulunun 1f> . fi . H)(>2 tarih ve 102 nci Birleşiminde tesbit 
edilen esaslar, komisyonumuzca da müspet mütalâa olunarak Millet Meclisi Genel Kurtulunca ka
bul edilen metin aynen kaimi edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Sözcü Kâtip 

İzmir Muş Elâzığ İstanbul 
C. Okurer 1. Akpolat 7?. ( lir ay Ö. Sakingiray 

Kastamonu Kayseri Trabzon 
M. Çamlıca İT. Dikecligil Y. T) emir dal 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

7334 sayılı iktisadi ve Ticari ilimler Akade
mileri Kanununun 27 nci maddesinin tadiline 

dari kanun tasarısı 

MADDE 1. — 7334 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 27. — Profesörler Meclisince verilen 
disiplin kararlarına, dikkati çekmeden başka 
hallerde, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün 
içinde ilgililerce itiraz edilebilir. Bu itirazlar 
Akademilerarası Heyette incelenir. Akademi-
lerarası Heyetin kararları kesindir. Ancak, il
gililerin Danıştaya müracaat haklan saklıdır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini 
I »akanlar Kurulu yürütür. 

.MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

7334 sayılı iktisadi ve Ticari Akademileri Ka
nununun 27 nci maddesinin tadiline dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecisinin kabul ettiği 
birinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
ikinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
üçüncü madde aynen kabul edilmiştir. 

•m<^m ı • • 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 67 ) 



Dönem : 1 
Topiantıi C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : 

Bakanlıklar kuruluşu hakkında Kanunun değiştirilmesi
ne dair Millet Meclisince kabul olunan kanun teklifi ve 
C. Senatosu, Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

(M. Meclisi 2 /277, C.Senatosu 2 /25 ) 
(Not : M. Meclisi & Sayısı : 225) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 26 . 6 . 196% 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2/277/2523-12218 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bakanlıklar kuruluşu hakkında Kamımın değiştirilmesine dair kanun teklifinin, Millet Meclisi 

Genel Kurulunca 25 , 6 . 1962 tarihli 100 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle kabul edilen metni İle 
kanun teklifi dosyası ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkam 

Fuad Sirmen 

Not : Bu teklif 25 . 6' . 1962 tarihinde Başkanlıkça Anayasa Komisyonuna havale edilmiş ve 
Genel Kurulun 25 , 6 . 1962 tarihli 106 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edil
miştir. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 25 . 6 . 1962 
Esas No: 2/25 
Karar No: 12 

Yüksek Başkanlığa 
Bakanlıklar kuruluşu hakkında Kanunun değiştirilmesine dair kanun teklifinin. Millet Meclisi 

Genel Kurulunun 25 . 6 .1962 tarihli ve 106 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle kabul edilen metni, 
Millet Meclisi Başkanlığının 25 . 6 .1962 tarihli ve Kanunlar Müdürlüğü 2/277-2523-12213 sayılı ya-
zısiyle C. Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuza havale edilmiştir. 25 . 6 . 1962 tari
hinde toplanan komisyonumuz konuyu görüşerek teklifin yapılmasını gerektiren gerekçelere iştirak 
ve Millet Meclisi tarafından kabul edilen metni aynen kabul etmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasvibine öncelik ve ivedilikle sunulmak üzere Yüksek 
Başkanlığa arz olunur. 

Bu raporun Başkanvekilİ Bu raporun Sözcüsü üye 
Âmil Artus Kâmil Coşkunoğlu Ekrem Acuner 

(O. Başkanlığınca Seç, Üye) (Uşak) (Tabiî Üye) 
Üye Üye 

Refet Aksoyoğlu Zeki Kumrulu 
(Tabiî Üye) (Ordu) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTıfll 
METİM 

Bakanlıklar kuruluşu hakkında Kanunun 
değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1, ~ 18 Eylül 1940 tarihli ve -.4-951 
sayılı Bakanlıklar kurulumu hakkında. Kamımın 
I nei maddesinin M ııcii fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

•Devlet Bakanlarından bir veya, birkaçına 
Barbakan Yardımcısı görevi verilebilir.» ' 

MADDE 2. Bıı kanım yayımı tarihinde1 

yiirürlüğe girer. 

MADDE 3. - Bu kanunu Başbakan yürütür. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNU\ 
KABUL ETTİftl METİN 

Bakanlıklar kuruluşu hakkında Kanunun değiş
tirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. - Millet Meclisinin kabul ettiği 
birinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisinin kabul e! t iği 
ikinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE a. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
üçüncü madde aynen kabul edilmiştir. 


