
DONEM : 1 CİLT '. 4 TOPLANTI 

CUMHURİYET SENATOSU 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

Yetnıişsekizinci Birleşim 

6 . 7 . 1 9 3 2 Cuma 

İçindekiler 

Sayla 
448:449 

449 

449 

44ü 
450 

1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Yoklama 
3. — Başkanlık Divanının Genel Ku 

rula sunuşları 
!. — Cumhurbaşkanınca seçilen üye 

lerden Enver Akoğlu'nıtn vefat ettiğim 
dair Başbakanlık tezkeresi (3/106) 

4. — Görüşülen işıer 
1. — Ad ve soyadJai'iıııtı değişikliğine 

ilişkin 4 Eylül 1958 tarihli Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun 'bulunmasına dair 
Millet Meclisince kabul olunan kanun ta
sarısı ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 
.Basın - 'Vaym ve Turizm ve İçişleri ko
misyonları raporları (M. Meclisi 1/125. 
C. Senatosu 1/59) (S. Sayısı : 73) 450,455,456 

465 :467 
2. — Ahvali şahsiye konusunda Millet

lerarası malûmat teatisi hakkındaki 4 
Eylül 1958 tarihli Sözleşmenin onaylan
masının uygun bulunmasına dair Millet 
Meclisince kabul olunan kanun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Basın -
Yayın ve Turizm ve içişleri komisyonla
rı raporları (M. Meclisi 1/135, C. Senato-

7 I 

Sayfa 
su 1/58) (S. Sayısı : 74) 450,455,462,474:476 

o. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Birleşik Arap Cumlhuriyeti Hükümetti 
arasında imza edilen «Türkiye Cumhuri
yeti ile Birleşik Arap Cumhuriyeti. (Mı
sır Eyaleti) arasındaki 15 . 8 . 1953 tarih
li Ticaret ve Ödeme anlaşmalarına ek 
Protokol» ile eklerinin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında Millet Mecli
since kabul olunan kanun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Basın -
Yayın ve Turizm ve Malî ve İktisadi iş
ler komisyonları raporları (M. Meclisi 
1/145, C. Senatosu 1/57) (S. Sayısı : 75) 450, 

455,461,471:473 
4. — 6368 sayılı Kanunla onaylanan 

Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün, Uçak 
Genel Beyannamesinin sağlıkla ilgili kıs
mını değiştiren 19 Mayıs 1960 tarihli Ek 
Tüzüğün onaylanması hakkında Millet 
Meclisince kabul olunan kanun tasarısı ve 
C. Senatosu Dışişleri, Basın - Yayın ve 
Turizm ve Sosyal işler komisyonları ra
porları (M. Meclisi 1/21, C. Senatosu 
1/60) (S, Sayısı : 76) 450,455,461,468:470 



Sayfa 
5. --•- Başbakan ve Bakanla r ın temsil 

ödenekleri hakkındaki 23 sayılı Kanuna 
ek kamın tasarısının Millet Meclisince 
ka'bul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Malî ve İkt isadi İşler ve Bütçe 'ko
misyonları raporlar ı (M. Meclisi 1/193, 
C. Senatosu 1/58) (S. Sayısı : 78) 150.451 

(i. — Ankara »Sap Ens t i tüsü ve müşte
milât! inşası için gelecek yıllara, sâri ta
ahhüt lere girişilmesi hakkında Millet Mec
lisince ka'bul (ılıman kamın tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatonu Sanayi ve Tarım. 
Bayındır l ık ve Ulaştırma ve Bütçe komis
yonları raporları (M. Meclisi 1/147, (\ 
Senatosu \/^) (S. Sayısı : 79) 151:152 

7. —- 1076 sayılı Yedek subay ve yedek 
askerî memur la r K a n u n u n u n 3 ncü mad
desinin 'değiştirilmesine ve bu kanuna ge
çici maddeler ilâvesi hakkındaki 97 sayı
lı K a n u n u n geçici ikinci maddesine bir 
f ıkra eklenmesi 'hakkında Millet Mec
lisince ka'bul olunan kanun teklifi ve ('. 
Senatosu Millî Eği t im ve Bütçe komis
yonlar ı rapor la r ı (M". Meclisi 2/39, C. Se
natosu 2/23) (S. Sayısı : 80) F52:460,462.463. 

177:479 
8. — 5 . J . 1961 tarihl i ve 222 savı 11 

Sayfa 
İlköğretim ve Eğitim K a n u n u n u n 29.5.196'! 
tarihli ve 308 sayılı Kanun l a değiştirilen 
geçici 5 nci maddesinin tadili hakkında 
Millet Meclisince kabul edilen kanun ta
sarısı ve C. Senatosu Millî Eği t im, Ba
yındırl ık ve Ciaştırma ve Bütçe komis
yonları raporları (M. Meclisi 1/176, <\ 
•Senatosu 1/481 (S. Sayısı : Sİ) 161:162 

9. •—•Millî Eğit im Bakanl ığ ına bağlı 
Frt ik okulları mütedavil sermayesi hak
kındaki 3123 sayılı Kamınım 3 ncü mad
desinin değiştir i lmesine dai r Millet 'Mec
lisince kabul edilen kanun teklifi ve Cum
huriyet Senatosu Millî Eğitim, Malı ve İk
tisadi İşler ve Bütçe komisyonları rapor
ları (M. Meclisi 2/12, ('. Senatosu 2 /2 ! ) 
(S. Savısi; 82) 160:16! 

5. — Sorular ve cevaplar 463 

ıı,) Yazıl t sondur rı cevapları 
1. Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi 

Faruk İş ık ' ın , Van iskelesîndeki çelik si
lonun Flâzığ'a. nakli hakkındaki 'haberin 
sıhhat ve mahiyet ine dair, yazılı soru öner
gesi Ticaret Bakanı Muhlis Ete nin cevabı 
(7/47) 463:16-1 

» > • • < « 

GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Bu Birleşimde iki o turum yapan Genei Ku
rulda 

1 . 9 . 1 9 6 0 tar ih l i ve 70 sayılı K a n u n a ge
çici 'bir madde eklenmesine dair Millet Mecli
since kabul olunan kanun tasarısı ile 

Adalet başkâtibi , icra. memuru, zabıt kâtibi 
ve yardımcı lar ına , mübaşir , ceza evi müdür , 
memur ve ga rd iyan la r ına tazminat verilmesi 
hakk ında Millet Meclisince kabul olunan kanun 
teklifi görüşüldü ve kanun la r kabu l edildi. 

K ü t a h y a Milletvekili Rauf K ı r a y ve dör t ar
kadaşının, 1580 sayılı Belediye K a n u n u n u n 15 
nci maddesinin 58 nci. 'bendine tevfikan beledi
yelerce ku ru lan toptancı hal ler inin sure t i ida

resi hakkındaki K a n u n u n 7 nci maddesinin ta
dili hakk ında kanun teklifinin reddine dair 
Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komisyonu rapo
ru kabul olundu. 

Ad ve soyadlarının değişikliğine ilişkin 1 
Mylül 1958 tarihlî Sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunmasına, 

Ahvali şahsiye konusunda Mil let lerarası ma
lûmat teat is i hakkındaki 1 Eylül 1958 tarihlî 
Söşleşmeniu onaylanmasının uygun bulmmıa-
sına, 

Türkiye Cumhur iye t i Hükümet i ile Bir leşik 
Arap Cumhuriyet i Hükümet i aras ında imza 
edilen «Türkiye Cumhuriyet i île Birleşik Arap 
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C. Senatosu B : 78 6.7.1962 O : 1 
' 'umhuriyeti (Mısır Kyaleti) a ras ındaki 1 5 , 8 . 
195:! tarihli Ticaret ve (')deme Anlaşmalarına ek 
Protokol» ile eklerinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna ve 

(>.'M>Ş sayılı Kanunla onaylanan Milletler 
arası Sağlık Tüzüğünün, Uçak CeneL Beyanna
mesinin sağlıkla ilgili kısmını değişt iren İÜ 
Mayıs 1960 tarihli ek Tüzüğün onaylanmasına 
dair Millet MeHisinee kabul olunan kanun tasa
rıları görüşülerek açık oya sutıııldu. Yapılan 
tasnif Delicesinde çoğunluk sağlanamadığından 
taşan la r ın gelecek birleşimde ikinci defa acık 
(•ya sunulacağı bildirildi. 

İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir 
Teknik Okulu açılmasına dai r 6374 saydı Ka
nunun 6 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkm-

| da Millet Meclisince kabul olunan kanun tasa-
I rısı görüşüldü ve tasarının kannnluğu kabul 
| edildi. 
ı Cezayir'in bağımsızlığa kavuşması dolayı-
I siyle. Cumhuriyet Senatosunun tebrik ve ba

sarı dileklerinin kardeş Cezayir .halkına ulaştı
rılmasına dair önerce, alkışlarla kabul edildi 
\ <• Başkanlıkça »ereğinin yapılacağı bildirildi. 

<İ .7.I9(İ2 ( 'uma uiinii saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başka D Kâtip 
Başkan vekili Niğde 

ibrahim Sı.eki Atasalını Kudret Bay han 
Kâtip K â t i p 

Ki i'kl ar el i Tunceli 
Ahmet Naci Arı Mehmet Ali Demir 

» > • • < « 

B İ R Î N C I O T U R U M 
Açılma saat i : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Tank Remzi Baltan (Zonguldak), Mehmet Ali Demir (Tunceli) 

BAŞKAN — 78 nei Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

B A Ş K A N — Yoklama yapı lacakt ı r . 
(Yoklama yapıldı .) 

BAŞKAN — Yeter sayı temin edilmiştir. 
Cründeme geçiyoruz. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden 

Enver Akoğlu'nun vefat ettiğine dair Başba

kanlık tezkeresi (3/106) 

BAŞKAN - - Bir tezkere var , okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanl ığına 

Senatör Enver Akoğlu'nıın, İ s tanbul Kasım
paşa Asker î Deniz Hastanesine rahatsızlığın
dan dolayı 2 2 . 6 . 1 9 6 2 tar ih inde yat t ığ ı ve 
kalb kifayetsizliğinden 24 . 6 . 1962 tar ihinde 
vefat ett iği, İçişleri Bakanl ığ ından a lman 

5 . 7 . 1962 tar ih l i ve 23302-64/5723 sayılı tezke
rede bildiri lmiştir . 

Teessürle arz ederim. 
Başbakan 

tsnıet İnönü 

BAŞKAN — Kıymet l i arkadaşımızın hât ı ra
sını taziz için saygı değer Senatör a rkadaş la r ı 
üç dakika ayakta saygı duruşuna davet ediyo
rum. 

(Üç dakika ayak t a saygı duruşu yapıldı .) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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0. Senatosu 6 : 78 6.1.1062 O : 1 
4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

BAŞKAN — Gündemimizde geçen birleşimde 
oya arz edilip, salt yoğunluk temin edileni iyen 
kanun teklif ve tasarıları mevcuttur. Bunları 
tekrar açık oylarınıza arz edeceğim. 

1. — Ad ve soy adlarının değişikliğine ilişkin 
4 Eylül 1958 tarihli Sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunmasına dair Millet Meclisince ka
bul olunan kanun tasarısı vı Cumhuriyet Sena
tosu Dışişleri, Basın - Yayın ve Turizm, ve İçiş
leri komisyonları raporları (M. Meclisi 1/125, 
C. Senatosu 1/59) (S, Sayısı : 73) (1) 

BAŞKAN —• Tayan ikinci defa acık oyunuza 
sunulmuştur. Oy küreleri dolaştırılacaktır. Oy
larınızı kullanmanızı rica edeceğim. 

2. — Ahvali şahsiye konusunda Milletlerara
sı malûmat teatisi hakkındaki 1 Eylül 1958 ta
rihli Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulun
masına dair Millet Meclisince kabul olunan ka
nun tasarısı ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 
Basın - Yayın ve Turizm ve İçişleri komisyon
ları raporları (M. Meclisi 1/135, C, Senatosu 
1/58) (S. Sayısı : 74) (2) 

BAŞKAN— Tasarıyı ikinci defa ayık oyları
nıza sunuyorum. 

3. -~ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Birleşik Arap Cumhuriyeti Ilükümdi arasında 
imza edilen «Türkiye Cıûınhuriyeti ile Birleşik 
Arap Cumhuriyeti (Mmr Eyaleti) arasındaki 
15 . 8 . 1953 tarihli Ticaret ue Ödeme anlaşmala
rına ek Protokol» ile eklerinin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında Millet Meclisince 
kabul olunan kanun tasarısı ve Cumhuriyet Se
natosu Dışişleri, Basın - Yayın ve Turizm ve 
Malî ve İktisadi İşler komisyonları raporları 
(M. Meclisi 1/145, C. Senatosu 1/57) (S. Sa
yısı : 75) (3) 

(1) 73 S. Sayılı basmayazı 77 nci Birleşim 
tutanağının sonundadır. 

(2) 74 S. Sayılı basmayazı 77 nci Birleşim 
tutanağının sonundadır. 

(3) 75 S. Sayılı basmayazı 77 nci Birleşim 
tutanağının sonundadır, 

BAŞKAN - Tasarıyı ikinci defa açık oyları
nıza, sunuyorum. 

/. —- 6368 sayılı Kanunla onaylanan Millet
lerarası Sağlık Tüzüğünün, Uçak Genel Beyan
namesinin -sağlıkla ilgili kısmını değiştiren 19 
Mayıs 1960 tarihli Ek Tüzüğün onaylanması 
hakkında Millet Meclisince kabul olunan kanun 
tasarısı ve C. Senatosu Dışişleri, Basın - Yayın 
ve Turizm ve Sosyal İşler komisyonları rapor
ları (M. Meclisi 1/21, <'. Senatosu 1/60) (S, 
Sayısı : 76) (1) 

BAŞKAN Tasarıyı ikinci defa açık oyları
nıza, sunuyorum. 

Gündemle ilgili önergeler var okutuyorum. 

;>. •-- Başbakan ve Bakanların temsil ödenek
leri hakkındaki 23 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısının Millet Meclisince kedini olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler 
ve Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 
1/193, C. Senatosu 1/56) (S, Sayısı : 78) (2) 

BAŞKAN — Önergeyi okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
16 Şıra, Sayılı kanun tasarısı tabedilmiş ve 

üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. Alezkûr ka
nun tasarısının gelen kâğıtlardan gündeme alı
narak raporun da yazıldığı gibi ivedilikle görül» 
meşini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Komisyonu Başkanı 
Fikret Kuytak 

Tabiî Vyc 

BAŞKAN — Önergede okunan kanun tasarı
sı, tabı ve tevzi edilmiştir. Ancak aradan 48 sa
at geçmediği için gündeme alınması ve görüşül
mesi reylerinize bağlıdır. Gündeme alınması ve 
görüşülmesi hususunu reylerinize suıuyorum, 
Kabul edenler... Etmiyonler.,. Kabul edilmiştir. 
Kaporu okutuyorum. 

(Bütçe Komisyonu raporu okundu.) 

(1) 76 S. Sayılı basmayazı 77 nci Birleşim 
tutanağının sonundadır. 

(2) 78 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun
dadır 



0. Senatosu B : 
BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen var 

mı"? Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. İvedilik teklifi biraz önce okunmuş 
bulunmaktadır. İvedilikle görüşülmesini oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Başbakan ve Bakanların temsil ödenekleri hak
kındaki 23 sayılı Kanuna ek Kanun 

MADDE 1. — Başbakan ve Bakanların tem
sil ödenekleri hakkındaki 24 . 2 . 1962 tarihli ve 
23 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir, 

Ek madde —• Türkiye Büyük Miller Meclisi 
üyeleri dışından bir bakanlığa atananlara bakan
lık temsil Ödeneğinden başka (1) sayılı Kanunun 
birinci maddesinde tesbit edilen miktarda ödenek 
ve yolluk, görevlendirildikleri bakanlık bütçesi
nin aylık ve yolluk tertiplerinden işe başladık
ları tarihten itibaren ödenir. 

Emeklilik hakkı tanınan bir görevde iken ba
kanlığa getirilmiş bulunanlar asli görevlerinden 
aylıksız izinli sayılırlar. Bunlarla, daha önce 
emekli hakkı tanınan bir görevde bulunmuş*olau-
larm, bakanlıkta geçirdikleri süreler terfi ve 
emekliklerinde sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz ist iyen var 
mı? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunim yayımın
dan önce Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri 
dışından bir Bakanlığa getirilmiş bulunanlar da, 
bu kanun hükümlerinden faydalanırlar. 

BAŞKAN — Okunan geçici madde üzerinde 
söz istiyen? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

78 6.7.1962 0 : 1 
Tümü üzerinde söz istiyen var mı efendim» 

Yok. Tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — Ankara Şap Enstitüsü ve müştemilâtı 
inşası için gelecek yıllara sâri teahhü lere g ri-
şilmesi hakkında Millet Meclisince kabul ou an 
kanun tasarısı ve Cumhuriyet Senatosu Sanayi 
ve Tarım, Bayındırlık ve Ulaştırma ve Bütçe ko
misyonları raporları (M. Meclisi 1/147, C. Se
natosu 1/55) (S. Sayısı : 79) (1) 

Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
79 Sıra sayılı Kamun tasarısı tab'edilım'ş ve 

üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 
Mezkûr kanun tasarısının Gelen Kâğıtlardan 

gündeme alınarak raporunda yazıldığı g.bi ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Komisyonu Başkanı 
Fikret Kuytak 

Tabii üye 

BAŞKAN — Efendim, bu kanun t a sa ı s ı 
tab'edilmiş ve daha önce üyelere dağıtılmış bu
lunmaktadır. Ancak Aradan 48 saat geçmediği 
için gündeme alınıp görüşülmesinin muvafık 
olup olmıyacağı reylerinize bağlıdır. Bunu rey
lerinize sunuyorum. Bu kanun tasarısının gün
deme alınmasını kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi gerekçeyi okutuyorum. 
(Bütçe Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN —• Tümü hakkında söz istiyen ar

kadaş var mı! Maddelere geçilmesini yüksek oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... E ımiyen-
ler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

önergede ivedilik de teklif edilmekledir. İve
dilikle müzakere edilmesini yüksek oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ankara Şap Enstitüsü ve müştem'lâ'ı irşası 
için gelecek yıllara sâri taahhütlere glr'şllmesi 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Ankara'da Şap Enstitüsü ve 
müştemilâtının inşa ve tesis işleri için 7 500 000 
liraya kadar gelecek yıllara sâri taahhütlere gi
rişmeye Bayındırlık Bakanlığı yetkilidir. 

(1) 79 sayılı lasmayazı tutanağın sonundadır. 
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G. Senatosu B ; 
BAŞKA İS .Madde hakkında. söz İstiyen ar

kadaş var ,m.C? Maddeyi oylarınıza, stmuyoi um. 
Kabu l edenler... El Hijyenler... Kabul ed.l.miştiı. 

M A D D E 2. .i»n kainin yayının tar ih inde 
yürü r lüğe girer. 

1 i AŞKA A Madde hakk ında söz isliyeu ar
kadaş var mı '.' Haddeyi, yüksek oylarınıza, sunu
yorum. Kabui edenler... Eluuyenler. . . Kaimi edil-
mişjtii'. 

ALA DOK o. - Bu kanunun hükümlerini 
Maliye, Bayındır l ık ve Tar ım Bakamları yı'L ii-
tür . 

BAŞKAN Madde hakk ında söz i.st iyen ar
kadaş var mı i Maddeyi yüksek oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... 1.1 Hijyenler... Kaimi edii-
mişlii'. 

Tümü üzerinde söz istiyen arkadaş, var mı ! 
Tasar ının kanuniuğunu kabul edenler... Etnıi-
yenler... Kabul edilmişiı*. 

7. — 1070 .sayılı Yedek .subay ve yalak us
ken memurlar Kanununun 3 ucü m..(idesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler Ha
nesi Juıkkmruki 91 saydı Kanunun g.cci ikinci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hukkında Mu I el 
Meclisince kabul ol/anan kanun teklifi ve (J. Se
natosu Millî Eğilim ve lintçc komisyonları ra
porları (M. M erlisi :j/.W, i'. Senalosu :i/:>H) (S, 
Sayı : 80) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var okuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
<S0 Sıra sayılı. Kanun teki ili tab 'edi lm's ve 

üyelere dağıtılmış, bu I un imik ladır. 
Mezkûr kanım ieklii'mîıı Çelen Kiğı l ierdan 

gündeme alınarak raporunda yazıldığı. g.bl ivedi 
likle görüşülmesini, nrz ve lekliı! ederim. 

Bülçe Koalisyonu Başkanı 
hUkret Kuy iak 

Tabiî Üye 

BAŞKA A Teklif, daim önce levzi edil m's 
bu lunmakladı r . Ancak, aradan 48 saat geçmediği 
için gündeme •alınması hususunu oylarınıza arz 
edeceğini. Kabul edenler... lütmiyenler... Kabul 
olunmuş tur. 

(Bütçe Komisyonu raporu olsundu.) 
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| B A Ş K A N Yüksek Senatoya 'bir hususta 

bilgi vermek isterim: Bahis konusu kanını teklifi. 
Millet Meclisince kabul edilmiştir. Bunu, Cum
huriyet Senatosu Millî Eğitini Komisyonu da 
'kabul etmiş ancak, Bütçe Encümenimiz reddetmiş 
bulunmaktadır . Bu hususta salt çoğunlukla, ka
rar verilebileceği için raporu açık oylarınıza 
arz edeceğim. Bu mülâhazadan sonra tümü üze
rinde söz istiyen var mı? B u y u r u n Sayın Giray, 

l iASİM GÎRAY (Klâzığ) Muhterem Bas 
kan, muhterem arkadaşlarını; geçen sene çıkarıl
mış olan bir kanunla (97 sayılı Kanunla) yedek 
subay öğretmen olarak çalışan arkadaşlardan bir 
kısmı Millî Müdafaa Vekâletinin isteği üzerine. 
hem de meslekte mütemayiz olanlar, eğitim mer
kezlerinde öğretmenlik vazifesini yapmak üzere 

görevlendirilmişlerdir. Bunla r ın sayısı 1 004 dür. 
B u n u n dışındaki öğretmen arkadaşlar kendi şe
hirlerinde, köylerindeki okullarda vazifelendiril 
mislerdir. Ve bunların bir kısmı başöğretmenlik 
görevlerine tâyin edilmek suretiyle ek görevden 
faydalanmışlar, kendi evlerinde oturmuşlar ve 
bu suretle eğitim ve öğretim vazifesine devanı 
etmişlerdir. Bu vazifelerine devanı ederken ye 
dek subaylık vazifesini de yapmış bulunmakta
dırlar. Yedek subay öğretmen olarak eğilim mer
kezlerine tâyin edilenlerin maaşlarını Maarif 
Vekâletinden almışlar, fakat yedek subay müta
lâa edildikleri lıalde yedek subaylara kanunen 
tan ınan haklardan faydalanamam ıslardır. Ne 
tayın bedeli almışlar ve ne ikâmetgâhlarda 
oturmuşlar ve ne de yadek subay öğretmenler gi
bi ek görev alınışlardır. Bu iki zümre arasında 
meydana gelen bu bârız fark karşısında kendi 
maaşla riyle eğitim merkezlerinin bulunduğu se
li iri erde ev tu tmak ve bu maaş karşılığında tayın 
bedeli veyahut diğer yedek subaylar ın tâbi lir 
tul d u l d a n şar t lar ın tamamen dışında yalnız ma 

| aşkı fiyle geçinmekte bulunan bu arkadaşlar diğer 
arkadaşlardan farklı durumda mütalâa edildiği 
içindir ki, sayısı ! (104 olan İm öğretmenlerin 
Maarif Bakanlığı bütçesinden ve yapılan tasar 
ruf tan faydalanması ve geçen sene başladıkları 
vazife tarihinden it ibaren -bu güne kadar yani 
terhis aylar ına kadar 'her öğretmene ayda 150 
lira gibi bir meblağ vermek suretiyle, uğradıkları 
haksızlığın telâfisi mevzuunda, Hükümetçe geti
rilmiş olan kanun tasarısı Millet Meclisi Büt
çe, Millî Eği t im komisyonlarından geçmiş. Millet 

(İ) Hû fi. Saydı hasınayazt tutanağın son un
dadır, 
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G. Senatosu B : 
Meclisince kabul edilmiştir. C. Senatosu Millî 
Eğitim. Encümenince de kabul edildikten sonra, 
şimdi muttali olduğumuza göre, C. Senatosunun 
Bütçe Komisyonunda redde uğramıştır. 

Ked esbabı mucibesinde, bunlara, bu arkadaş
lara 150 lira para verilmesi, yedek subaylar ara
sında bir tefrik yaratır, denilmektedir. Halbuki 
is tamamen berakistir, arkadaşlar. Bunlar demin 
de arz ettiğim gibi eğitim görevini yaparken ye
dek subaylara tanınmış hakların hiçbirisinden 
karşıya bırakılmışlardır. Millî Müdafaa tarafın
dan istenen İm arkadaşlar köylere gitselerdi, 
köyde öğretmen için yapılmış evden faydalana
cak ve aynı zamanda köy başöğretmenliği ek gö-
î'ovini de alacaklardı. Binaenaleyh, onlara bu im
kân verilmediği gibi, tâyin edildikleri birliklerde 
her hangi bir imkân da verilmemiştir. Bu ba
kımdan mağdur olmuşlardır. Bütçeye her hangi 
bir yük tahmili de bahis mevzuu değildir. 

Bu bakımdan değişiklik şeklinde iadesine lü
zum kalmadan bütçe komisyonunun raporunun 
reddini ve Millet Meclisinin metninin aynen ka
bulünü istirham ederim. Bu hususta bir de lak-
rir veriyorum. Hürmetlerimle 

BALKAN — Bütçe Küçümeninin bir diye
ceği var mı?... 

BÜTÇE ENCÜMENİ SÖZCÜSÜ XİVAZI 
AfiIRNASlii (Ankara.) — En .sonra. 

BAŞKAN —• Millî Eğitim Encümeni iştirak 
etmiş, Millet Meclisinin metnini kabul etmiş, ay
kırı teklif Bütçe Encümeninkidir. 

BÜTÇE ENCÜMENİ SÖZCÜSÜ NİYAZI 
AĞIRNASL1 (Ankara) — Rfendim; Bütçe En
cümeni, bu arkadaşlar zaten terhis edilmiş ol
duklarından esasta bir adaletsizlik bulmadı. 
Sonradan bir atıfet gibi, vazife bittikten sonra 
ödemek ise bir adaletsizliği tevlideder. Ayrıca 
bütçeye bir külfet tahmil etmiyor mu!.. Elbette 
bütçeye külfet tahmil eder. Onun için komisyo
numuzun teklifinin kabulü ile diğerlerinin red
dini rica ederim. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADİNA KÂZİM 
YURDAKUL (Sakarya) — Efendim; yedek su
bay olan öğretmenlerin eğitim merkezlerinde ça
lıştıkları zamanki mesaileri karşılığı olarak bu 
talep vâki olmuş bulunuyor, öğretmen arkadaş
lar bir şehirde çalıştıkları zaman bir eğitim mer
kezinde çalışan öğretmenden gayrı bir iktisadi 
duruma, bir iktisadi zorluca veya kolaylığa maz-
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har değillerdir. Yani bir öğretmen mektebinden 
mezun olup da bir yere tâyin edildiği zaman 
eğer bu bir köyse köy öğretmenidir, şehirde ise 
şehir öğretmenidir. Bu eğitim merkezlerine gön
derilenler şehirlere tâyin edilmiş bir öğretmen 
gibi vazife görmektedirler. Bu bakımdan kendi 
maaşlarını alırlar. 

Elimizde yine Millî Eğitim Komisyonunun 
son zamanlarda kaoul ettiği bir kanun tasarısı 
var. Bu kanun tasarısında köyde öğretmenlik 
yapanlara bir tazminat verilmesi teklifi vardır. 
Ancak, simdi soruyorum arkadaşlara; köyde va
zife gören bir öğretmene köydeki yokluktan do
layı bir tazminat ödiyeceksiniz. Bu teklifle şehir
de öğretmenlik yapan bir öğretmene de, şehirde 

oturduğu için tazminat vermek durumu hâsıl 
olmaktadır. Bunu telif etmeye imkân var mıdır? 

Köylerde vazife gören öğretmenlerin hepsi
sinin lojmanı yoktur ve başöğretmenlik vazifesi 
de görmemektedirler. Bunlar mütevazi bir oda
da oturmaktadırlar. Kendilerinin ne zorluklar çek
tiğini, köylerde hepimiz dolaştık ve gördük, 
onun için bu 1 004 arkadaşa diğerlerinden tama
men farklı, ayrı, imtiyazlı bir vaziyet ihdas eden 
bu kanunun kabulünü sureti kafiyede doğru bul
mamaktayım. 

Esas itibariyle bu arkadaşlar vazifelerini gör
müşlerdir ve bu vazifeleri bittiği için de terhis 
olmuşlardır. Bu kanun kebul edildiği takdirde 
makabline teşmil edilmiş bir.kanun haline de ge
lecektir. 

Şunu da arz edeyim ki; bu kanunla dokuz 
ayda 1 004 öğretmene ödenecek paranın tutarı 
t milyon :>:>;"> bin liradır. Ye ilâveten şunu da 
arz edeyim; bugün öğretmenler askerî vazifeye 
davet-edildiği zaman -er olarak vazife görecekler
dir. Ei' muamelesi göreceklerdir. 1 004 arkadaşa 
hususi bir imtiyaz tanınmasını Bütçe Encümeni 
haklı mütalâa etmemiştir. (Sağdan, alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Türkoğlu ; sua
linizi sorun. 

ÂDİL TÜRKOÜLU (Hakkâri) - - Askere alı
nan ve şimdi köylerde öğretmenlik yapan bu ar
kadaşlara paraları veriliyor mu? Bu para nere
den çıkıyor, kim veriyor? 

BÜTÇE ENCÜMENİ ADİNA KÂZİM YUR
DAKUL (Sakarya) —- Bunlar öğretmen olarak 
maaşlarını alırlar. Yıl âyette. olsun, böyle olsun 
yine alırlar. 
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BAŞKAN — Buyurun Rasim Giray, 
BASİM GİRAY (Elazığ) —• Bundan sonra 

öğretmen okulu mezunlarının er olarak orduda 
çalışmaları keyfiyeti bugüne kadar yedek subay 
öğretmen olarak çalışan arkadaşların müktesep 
haklarını ihlâl eder mi? 

BÜTÇE KOMİSYONU ADİNA KÂZİM 
YUR.DAKUL (Sakarya) - •- Biz bunu bir mük
tesep hak olarak telâkki etmiyoruz. Yalnız arz 
etmek isterim ki. biz köyde çalışan öğretmenler
le şehirde çalışan öğretmenler arasında haddi za
tında bir fark da görmüyoruz ve teklifi .1 004 öğ
retmene hususi bir muamele bir imtiyaz telâkki 
ediyoruz. 

Demin de arz ettiğim gibi Maliye Komisyo
nunca kabul edilen yeni tasarıya göre köyde ça
lışan öğretmenlere hususi bir tazminat taleb-
edeu teklif de Millî Eğitim Komisyonundan çık
mıştır. 

BAŞKAN Kasiuı arkadaşımızın önergesi 
vardır. Millî Eğitim Komisyonunun teklifinin 
müzakereye esas olmasını teklif etmektedir. Her 
ne kadar sayın üyelerin hakları ise de bunun ra
por okunmadan evvel vermeleri icabederdi. An
cak netice zaten kendi dedikleri şekilde tecelli 
edecektir. .Rapor reddedilirse otomatikman Millî 
Eğitim Encümeninin raporu müzakere edileceği 
için netice itibariyle de değişik bir şey yoklur. 
Bu. sebeple önergenizi oya arz ediyorum. 

Savın Dikecligil. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) - Muhte

rem arkadaşlar; her ne kadar Kâzım Yurdakul 
arkadaşımızın izah ettiği veçhile baktığımız tak
dirde burada 1 004 öğretmen arkadaşımız diğer
lerinden ayrılmış oluyor ve bunlara farklı ola
rak bir para ödenmiş oluyor. Ve bir kısım ye
dek subay öğretmenlerin köylerde vazifelerini 
yaparken bunlar şehirde yaşıyorlar deniyor. Ama 
hakikaten bir öğretmen göziyie bunlar tetkik 
edilirse arada farklar vardır. Biraz evvel Rasim 
Bey arkadaşımızın izah ettiği veçhile, hakikaten 
köydeki yedek subay öğretmen olarak tâyin 
edilmiş arkadaşlarımız, eğer, orada baş öğretmen 
iseler bu başöğretmenlik ücretini alırlar. Bu 
bir, İkincisi, hakikaten bilhassa, ov kirasından 
uzaktırlar. Yeni yapılan köy okulu öğretmen ev
leri, bugün şehirde 300 - 400 lira kira getire
bilir. 

Diğer taraftan bu arkadaşlarımız köylerde 
vazife yapmıyorlar. Askerî kıtalar içinde yedek 

subay öğretmen olarak vazifelerini yapıyorlar, 
Sivil olarak değil, asker olarak. Ve tayın bedeli 
almıyorlar. Madem ki, eğitim alayları içinde as
kerî bir görev görüyorlar, başöğretmenlik vazi
fesi almıyorlar ve aynı zamanda bu arkadaşla
rımız ev kiralarını da almıyorlar, 
« rr;: . 

Yedek subay vazifesi gören bu arkadaşlar 
tayın bedeli, almadıklarına göre, verilen bu par* 
arkadaşlarını izm hakları olsa. gerektir. 

I>ıı arkadaşların yaz tatillerinin de olmadığı
nı nazarı dikkate almak lâzımdır. 

Diğer bir mesele, daha lesbit edilmişti]*, o da 
bunlar terhisten evvel geçen müddet içinde vazi
fe görmüşlerdir. Bence bir eğitim alayının için
de seçkin bir öğretmen zümresinden seçilmiş ye
dek subaylık yapan arkadaşlardan bu para "sir-
genm esin. 

Diğer taraftan bu Maarif Vekâ-letinin min; 
hal kadrolarından veriliyor. Hazinenin bir / iyi 
m da yoktur. Hürmetlerimle efendim. 

BAŞKAN Buyurun. 
MAARİF ENCÜMENİ SÖZCÜSÜ İHSAN 

AKPOLAT (Muş) •-• Muhterem arkadaşlar; 
107(> sayılı Yedek Subay ve Yedek Askerî Me
murlar Kanununun .'î ncü maddesinin değişi iril
mesi hakkında 15 . 12 . Ii)(il tarihinde kanun tek
lifi Mecli.se verilmiştir. Biz Millî Bğitim Komi--
vonu o.'arak uzun uzadıya hakikaieıı düşü'.dük 
Kanunun gerek tedvini bakımından, gerek da
ha önce yedek subay öğretmen olarak askerli 
ğinî bitirmiş öğretmenlerin durumu üzerinde 
durduk. Arkadaşlarımız izah ettiler. '1(1 0(10 öğ
retmen normal olarak ücretlerinden, öğretmenli
ğin nimetlerinden istifade ederlerken, I 004 öğ-
relmen, hem de seçilmiş öğretmen, kurslar
da vazife görüyorlar, k:x!adu nöbcl. Iııluyor-
laı. Ye hakikaten şehirlerin munzam külfet (eri 
ile başbaşa bırakılıyorlar. 

Şimdi arkadaşlar, bu kanunun esasen man
zum geç gelmiş olmasında. Şimdi bunlar asker
liklerini bitirdiler, 

Binaenaleyh vazifeleri bitti hiçbir şek;1 

de ücret, vermiyelim. Bütçe Komisyonunun ka
naati bıı. 

Biz de Millî Kğitim Komisyonu olarak, mm 
hırın hakkıdır. 1 004 arkadaşımız: hiç olmaz 
s a. emsalleri gibi bir muameleye tâbi tutalım. 
dedik ve ittifakla karar verdik ve bu kanun tek
lifini kalın! ettik. 
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Şimdi, ilk teklifte bu arkadaşlara 200 er 

lira verilmesi keyfiyeti kanunda yer almıştı. 
Fakat bilâhara bu çok görülmüş bütçeye yeni 
külfetler tahmil edeceği için 150 liraya indiril
miş ve komisyonca da 150 lira olarak kabul 
edilmiştir. Gayemiz 10 060 kişi içerisinde I 00-1-
öğretmen arkadaşımızı mutazarrır etmemektir. 
Arkadaşlar. milletvekili olarak,, meslekdaş 
olarak türlü şekillerde mektuplar aldık. Hak 
iddia ediyorlar. Haklarının kaybolduğuna ina
nıyorlar. Zamanında .Meclisten çıkmanıışsa. 
bunun acısını bu öğretmenler mi çekecektir. I in 
kanun 15 . 12 . 19(11 tarihinde çıkmış olsaydı 
bu endişeler varit olmıyacaktı. Komisyonu
muz, müttefikan bu 150 liraya, adaletsizliği 
önlemek bakımından karar vermiştir. Takdir 
Yüce Senatonundur. 

BAŞKAN — Sayın O küre r. 
CAHİT OKUR EH (İzmir) - - Sayın 'Baş

kan, muhterem arkadaşlarım. Bütçe Komisyo
nunun yanıldığım zanettiğİm nokta şudur. 
İnsanlar ayrı katagoridelerde birbirleriyle mu
kayese edilemezler. Ancak aynı katagorkle top
lanan insanlar birbirleriyle mukayese edilebilir. 
Şehirde Maarif Vekâletine bağlı olarak her han
gi bir okulda öğretmenlik yapan bir kimse ken
di akranlariyle mukayese edilebilir ve hu ara
da bir adaletsizlik mevzuubahis ise tashih edi
lebilir, yahııtta adaletsizliği icabettirecek bir 
zam bahis mevzuudur, bu red edilebilir. Hal
buki, üzerinde durduğumuz kanunun derniş 
ettiği 150 liralık tazminat, öğretmen olarak 
kasabada vazife gören insanlar için değildir. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeceğini. 
Açık oylarını kullanmıyan sayın üyeler 1 fitren 
oylarını kullansınlar. Açık oylama işlemi İtil
miştir. Buyurun efendim. 

CAHİT OKÜRER (Devamla) Bunlar hu 
katagoriye alınacak ve askerlik hizmetlerini de 
bu vazife şartları içerisinde ifa edeceklerdir. 
Bu halde bu öğretmenleri kendi akranları ile 
mukayese etmek tabiidir, normaldir. Kendi ak
ranları yedek subay öğretmen olarak köylerde 
vazife görüyorlar ve arkadaşlarının iddia ettik
leri şekilde birtakım avantajlara sahip bulu
nuyor] ar. O halde, aynı askerî hizmet faslın
dan, aynı katagorideki insanlardan bir kıs
mı birtakım avantajlara mazhar olacak, diğer 
kısmı mahrum kalacaktır. Asıl. adaletsizliği 
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bu mucip olur. Onun için, okul evinden mah
rum kalan, başöğretmenlik tazminatından mah
rum kalan, yer değiştirmek suretiyle birtakım 
yeni şartlar içerisinde iktisadi sıkıntılarla kar
şılaşan bu 1 004 öğretmene 150 liralık tazmi
natın verilmesi, diğer köylerde öğretmenlik 
yapan yedek subaylarla adaletin gerektirdiği 
seviyeye gelmeleri bakımından tabiî görülme
lidir. 

Deniyor ki. «Bundan sonra gelenler er ola
rak vazife, yapacak» bu, ayrı bir mesele. On
dan sonra gelenler er olarak vazife yapacaklar 
ama. yedek subay öğretmenliği vazifesini gö
renler yine er olarak vazife göreceklerdir. Eğer 
burada dikkati çeken, vatan ve askerlik hiz
meti bakımından üzerinde durulması icaheden 
bir nokta varsa, Yüksek Senatoda bu ayrıca 
mütalâa edilebilir. -Bu itibarla eski şekilde 
kimi köyde, kimi okuma - yazma ocaklarında 
öğretmenlik yapıyorlar. Bunun arkasından ge
lenler er olarak hizmet görecekleri için yine 
ınüsavaat bozulmıyacaktır. Bu itibarla asker
lik vazifesi görülürken farklı bir duruma düş
müş bulunan J 004 öğretmenin bu farklı du
rumlarını izale etmek üzere, bu 150 liralık taz
minatı fazla görmeyeceğinizi zannediyordum. 
Esasen. Yüksek Senatoda bunların müzakere
si .sırasında veya bâzı meselelerle veyahut bu
lun bütçe konuşmalarımda sık sık fırsat bul
dukça öğretmenliğin cazip bir meslek haline 
getirilmesi üzerinde durdum. Bir taraftan mem
leketin öğretmen sıkıntı çektiği için, öğret
menliğin cazibesini gittikçe kaybetmesi kar
şısında, birtakım tedbirler alınması hususu dü
şünülerek belki de bu düşünce ile askerliğini 
er olarak yapan öğretmenler için Yüksek Se
nato ve Meclis birtakım tedbirler almayı lüzum
lu görecektir. Bu itibarla öğretmenliğin ca
zip bir hale getirilmesinde nazara alınması ge
reken maddi ve mânevi olmak üzere iki ana 
unsurdan birini teşkil eden maddi unsur üze
rimi;', bizini bu küçük alâkayı göstermemiz, asıl 
dâvadaki görüşümüz bakımından da bizi müte
canis bir halde tutacaktır. 

BAŞKAN - - Sayın Özerdendi. 
YEYZAT Ö-ZERDBMLÎ (İzmir) - Muhte

rem 1'aşkaıı, muhterem senatörler, Bütçe Ko-
misyutıumın 'haklı olduğu iddiaları aynen ka
bul ederek, bu mevzuda almış olduğum hiv 
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mektubu sizlere okumak ist iyorum. Umulan 
evvel, Senatomuza, gelmiş olan belediye avuka t 
ücretleri kanun 1 aşarisi, üzerinde, Senato hassa
siyetle durmuş ve benzerlerinin üzerinde ya
pılmış olan hataya düşmemek şartını nazarı iti
bar'a alarak, 'kabul etmemişin. Aynı düşünce ile, 
öğretmenler arasında, bir tesanüt meydana be
l i rmek kasdiyle, askerliklerini bilirin iş olan öğ
retmenlere İm tazminatın verilmesini ben ye
rinde 'bulmuyorum. 

Hali 'hazırda mevcut öğretmenlerin geçim 
şar t lar ına göre, bugünkü yaşama seviyesine gö-
re elerine aldıkları paranın kifayetsizliğini he
pimiz takdi r çimekteyiz. Devlet sektöründe ça
lışan, bütün insanların maddi mânevi 'huzur için
de olmalarını hepimiz temenni etmekteyiz. Lâ
kin 'bütçe kifayetsizliği yüzünden muayyen za
manlarda ve muayyen zümrelerin ihtiyaçları
nı belirten 'bu gibi talepler günden güne arta
cak ve 'her zaman karşımıza bu gibi taleplerle 
gelinecektir. Bubime kadar teamıııül hafine 
gelmiş olan bu dilekler .Mecliste 'karşılık gör
düğü müddetçe lekrar lanmış ve muayyen züm
relere muayyen zamanlarda faydalar sağlamış
lardır. Madem ki Devlet Sektöründe çalışan 
bütün müesseselerde uygun bir ücret şeklini te
min etmek arzusunu güdüyoruz. Bunların bir 
sistem haline konulması. Devletin ve Rüküine 
I i u başta »'elen görevlerinden olmalıdır. 19'lil -
19()2 (iğretini yılı ınezuiıu olanlar askere alın
mışlar ve er olarak 'hizmet etmektedir ler . Maa
rif Şûrası, bugün dahi yedek subay öğretmene 
itimat telkin eden Maarif Komisyonu bu mev
zuda acaba neler düşünüyor: ' 'Bugün ıstırap 
içinde olan, askerliğini er olarak yapmakta 
olan öğret menler, askerlik hizmetinin i)ir va
tani vazife olmasına rağmen memur sayılmaması 
ve maaş almamaları bunlarını çoluk, çocuklarım 
perişan etmektedir , Biz, 'bunları düşünmez ve 
bunların dert ler ine çare bulamazken askerlik 
vazifelerini yapmış, maaşlarını almış arkadaş
ların tazminal larını düşünmeyi doğru bulmu
yorum. Şahsi kanaatim ve kararını bu mevzua 
kırınızı oy kul lanmakt ı r . Bunun gibi tekliflerin 
getirilmemesini temenni ederim. 

BAŞKAN - - Ad ve soyadlaruıın değişikli
ğine ilişkin 4- Eylül 197)S tarihli Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunmasına dai r ka
nun tasarısına (112) ov •kullanılmış (112) ka

bul, ret ve çekinser yok, kanun kabul edilmiştir. 

Sayın Yurdakul . 

BÜTOK KOMİSYON! ' SÖZCÜSÜ KAZIM 
Y T R D A K r D (Sakarya) - Muhterem arka
daşlar, üzülerek t e k r a r huzurunuzu işgal edi
yorum. Meselenin elbette ki bir lıissî tarafı sar
dır, bu taraf tan konuşmaya başlarsak, tabiî me
selenin ciddiyetinden uzaklaşılır ve belki de his
s i 'b i r fırtına içinde dâvanın tam olarak anlaşıl
ması imkânına sahibolamayız. Biz 'komisyon 
olarak, arkadaşlar ımızın •düşündüğü bütün par
lak fikirlerin hepisİui düşündük. Yâni öğret
menlik meslekinin ne kadar zor b i r meslek 
olduğunu ve bunu cazip 'bir hale getirmemiz 
îcabettiğini can ve gönülden kaimi edenlerde
niz. Bıı sebepledir ki, yalnız 1004 öğretmene 
150 lii',-1 tazminat verilmesini kabul etmedik, 
Maarif Komisyonunun daha evvelde kabul elli
ğine göre, bir 'köy öğret menine tanıdığı taz
minatı , belki ileride can -ve gönülden kabul ede
ceğiz. Çünkü, tazminatın yalnız köy öğretme
nine yapılması, şehirdeki öğretmene yapılma
sından çok daha farklı olmadığım idrak ediyo
ruz. Oezdiğimiz yer lerde bunların durulularını 
gord.uk arkadaşlar . Bu bakımdan bendimizin 
belki 'biraz daha 'hesabi ve biraz daha kuru 
görünen lâflarım, özür dileyerek, dinlemenizi 
rica ederim. 

Kvvelâ meseleyi şu yönden almak lâzımdır. 
Köy müdür mahrumiyet bögesi, yoksa şehir mi-
dir? 

Arkadaş la r şunu arz tideyim ki, bu mese
leyi müzakere ederken, biz, Maarif Vekâleti 
temsilcisini çağırdık. Kemlisine şu suali sor
duk. Dedik ki, «Köylerden şehirlere naklini ta
lebeden öğretmen var mı:'» Arkadaş la r rakam 
korkuıu;... Şu halde köyde öğretmenlik yapma
nın, şehirde öğretmenlik yapmaktan çok daha 
cazip o lduğunu iddia etmek, yer inde bir şey 
olmıyacaktır . Bu. aynı kategor ide olanların 'mu
kayesesi dendiği zaman, demin arz ettiğim gi
bi, eğer liiz köyün şehre nazaran mahrumiyet 
bakımından bir hükme var ı rsak işte o zaman 
meselenin hal çaresi üzerinde bizim kanaatimiz, 
setlinle bulunmuş olmak, köyde bulunmuş ol
maya nazaran daha imtiyazlıdır, mahrumiyet 
değildir a rkadaş lar . Askerlik vazifesi külfetli 
bîr vazifedir, mahrumiyet i ieabet t i ren bir va
zifedir. Zamarnnda hepimiz bıı gibi mahrumi-
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yel lere kat landık ve ieabettiği zaman da İcat
la nacağız. 

'Bütün bir lu'sii boyunca meydana gelen bıı. 
mahrumiyet le re alışmak zaruret i vardır . .Bugün 
bu bakımdan meselenin t ahakkukuna maddeten 
ve manen imkân yoktur . Bunu da hissî telâk
ki ediyorum. Hazinenin burada zararı var. San
ki arkadaş lar , tasarruf edilen ])aralar verilecek. 
.Bundan Hazinenin zararı yoktur . Hay ı r arka
daşlar tasamı!" olamaz. Hu para lar Hazinede 
kalacak. Hazine bu paralar ı kul lanmadığına 
göre. bunda, zararı vardır . Bunu da böyle kabul 
etmemiz lâzımdır. İkinci defa. sizleri rahats ız 
edişimin sebebi budur, t e k r a r özür d ilerim. 

OELÂL KRITÜ (Elâzığ) - - Bir sual. Bu 
I 004 Öğret men lâyin şekliyle mi. yoksa kur 'a 
ile mi a l ınmaktad ı r? 

SEDAT ÇUMRALİ. (Konya) Bİr sual de 
bendeniz soracağım. Bu 1 00-1- öğre tmen bir 
devrenin öğretmenler i midir, yoksa, şimdiye 
kadar devam eden. devrelerin ini'? 

K ( >Mİ S Y ()'N S( )ZO ÜSÜ KÂZ IM Y UKDA-
K L L (Devamla) — Tek bir devrenin. Bunlar 
bundan sonra, görevlerini er olarak yapaeak-
1 a rdır . 

BALKAN' Buyurun belimi Alpaslan 
LEHMİ A L P A S L A Y (Ar tv in) Muhte

rem arkadaşlar ım, bu. mevzuda bendeniz de 
birkaç; mektup almış arkadaş lar ın ızdan biriyim. 
Oğrr1 menlerden bir kısmı. İçin imtiyaz teşkil 
edeeeklir , yolunda muhterem Komisyon 'Sözcü
sünün görüşüne şahsan işt irak etmek imkânım 
bulamıyorum. 

Muhl ereni Komisyon Sözcüsü, şehirde vazi
fe görenlerin köylerden daha iyi şa r t l a r içinde 
olduklarını söylemek: istedi. Yahut, köylerde va
zife görenlerin birçok şeylerden mahrum ol
duklar ını ortaya at t ı lar . Bunun cevabı olarak 
da, şehirde vazife göı-eıı insanların halinin da
ha. yer inde olacağı yolunda bir neticeye varıla
cağı intibaını ortaya koymuş oldular. 

Aziz arkadaşlar ını , bir vakıa olarak arz ede
bilirim ki ; adanı vardır , köyde vazife görmeyi 
şehirde vazife görmeye tercih vdrv. Yine adam 
vardır, şehirde vazife görmekle, köyde vazife 
görmekten daha çok mahrumiyet içinde kalır. 
Aylarca çoluk çocuğuyla Ankara 'n ın bir 'ma
hallesinde bir odaya t ık ı lmak suretiyle, sinema 
nedir bilmiyen, gözleriyle görüpte oraya gide-
'vıiyen. !>;•• eğlence yerine gidemiyen ve çoluk 

çocuğunu bu büyük mahrumiye t ten kur ta ramt-
yan bir insanın, benim nazar ımda köyde yaşa
ması şehirde yaşamasından çok daha r aha t ve 
eok daha iyidir. Çünkü hiç olmazsa köyde şah
siyetini bulmuş bir öğretmen olarak çalışır ve 
orada bulunabileceklerin, hepsini fazla siyi e bu
labilir. Ama şehirde bilhassa yavru lar ın ın bü
yük mahrumiyetler ini kendisine mesele yap
mak suretiyle ıst ırap çeken öğretmenlere şah
san tesadüf ettim. Bu i t ibarla cevabın bu mü
him meseleyi halle kâfi gel m iveceği kanaat in
deyim. 

Bir diğer mevzu; bunlar esasen terhis ol
muşlardır . Bu a rkadaş la rdan mektup la r .alıyo
ruz, d iyor lar k i ; biz kendi gönlümüzle, kendi 
isteğimizle şehirdeki eğitim kurslar ında vazife 
görmek islemedik. Bizi emsalimize göre daha 
çalışkan, daha 'kabiliyetli te lâkki e t t ik ler i için, 
siz şurada vazife göreceksiniz, diye bize vazife 
tevdi ettiler. Köydeki arkadaşlar ımızın aldığı 
başöğretmen tazminat ından da mahrum kaldık. 

Bu kanunun çıkacağını ümiclederek borca muş
ta ğ rak bir hale. geldik. Simdi vazifemize gide
ceğiz, arkamızdan icra emirleri gelecek. Bizim 
M kuruşluk maaşımıza haciz konursa, o zaman 
meslek haysiyeti ne olacak? Gönül huzuru 
içinde vazife görebilir miyiz, dîye mek tu p ya
zıyorlar. 

Hakikaten 20 - :>0 öğre tmenle 'konuş tum. Bu
radaki a rkadaş la rdan öylelerini gördüm ki, 
memleket ferine gi tmek için. şuna buna. borç 
yapmışlardır , bakkala çakkala. borçlar ı vardır . 
Haysiyetli öğrelmenler borç. alt ında kıvranmak 
istemezler. Köydeki, öğretmen eline geçenle* 

borç yapmadan yaşar, hayatını yü rü iü r . Şehir
de ise zaruret ler yüzünden borçlanmıştır . Bu 
sebeple bu kanun çıkmalıdır . Şahıs lar için de
ğil, onun ileride yapacağı öğretmenlik' vazife
sinin haysiyeti ve huzur içinde yapabilmesi dik
kate alınırsa, cemiyet için lüzumlu v e , zarurî 
bii' kanundur . 

O it ibarla. Milli Lğitim Komisyonunun ka
bul ettiği ve Millet. Meclisinden gelen şeklin 
aynen kabulünü Yüksek Heyetinizden rica edi
yorum. 

MİLLÎ LÜİTtM BAKA Yİ Ş E V K E T RAŞIT 
ILVTÎPOÖLn (Manisa Milletvekili) — Söz is
ti voru m. 
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BAŞKAN — Buyurun, 
MÎLLÎ E JÎTİM BAKANI ŞEVKET RAŞİT 

HATÎPOĞLU (Manisa Milletvekili) — Muh
terem. arkadaşlarım, bu kanun lâyihası Hükü
met tarafından sevk edilmemiştir. Bununla be
raber öğretmenlere taallûk ettiği için Millî 
Eğitim Bakanının duygu ve düşüncesini Yük
sek Senatoda arz etmeme izin vermenizi rica 
ederim. 

Evvelâ burada bahis konusu edilen mevzu
da bir bütçe tasarrufu meselesi mevzuübahis de
ğildir. Ama, yine bir varidat bulma meselesi 
mevzuubahsedilebiiir, kanun çıkarılırken bu 
imkânın olup olmadığı araştırılır. 

Biz Millî Eğitim bütçesinden yapılacak ta
sarruflarla bu 1 004 öğretmene bahis konusu 
olan tahsisatın bulunabileceği kanaatindeyiz. 
Millî Eğitim Bakanı olarak bmıııtı öğretmenler
den esirgen memesini temenni ederim. 

Ayrıca Yüksek Senatoya şu noktaları belirt
mek isterim : Köyde mi kalsa mahrumiyet çeker, 
yoksa şehirde mi? Meseleyi böyle mütalâa (itme
mek lâzımdır. Bu öğretmenler er eğitim merkez
lerine gelmek için bulundukları yeri terk etmiş
lerdir, bir külfete katlanmışlardır. Orada farklı 
bir muamele gören arkadaşlarından ayrı olarak 
hiçbir nimete kavuşmadan bu hizmeti yapma, va
ziyetine geliyorlar. Yalnız şunu da söyliyeyim; 
biz bunu tazminat olarak telâkki etmiyoruz. Bu 
mihnetli meslekin evlâtlarına Yüksek Senatonun 
bir lûtfu olarak kabul ettiğimizi size arz ediyo
rum. Millet Meclisi bunu kabul etmiştir. Yük
sek Senatonun Millî Eğitim Komisyonu da ka
bul etmiştir. Burada bütçe mülâhazasiyJe bunun 
üzerinde fazla durulmamasıııı ben Yüksek Se
natodan niyaz edeceğim. 

Bütçe tasarrufları meselesi üzerinde muhte
rem senatörler durmama! ıdı Har. Öğretmen 1 i k 
gibi şerefi çok ama mihneti de ağır olan bir mes
lek erbabının meseleleri karşısında zannediyo
rum ki, Yüksek Senato böyle bir tedbire gitnıi-
yecektir. Mesele münakaşa, edilebilir. Ama bu 
hizmeti gören arkadaşlara bir lütuf olarak veril
mesi Meclisçe kabul edilmiştir. Bu öğretmenler 
namına Yüksek Senatoca da kabul edilmesini bil
hassa rica ve istirham ediyorum. (Alkışları 

HULÛSÎ SÖYLEM KZOdl.V (Sivas) Bir 
sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HULÛSÎ SÖYLEM LZOuhi -Sivas. Bu 
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yedek öğretmenler birinci parti olarak 20 bin 
kişi sevk edilmiştir. İkinci parti olarak bir o ka
dar öğretmen sevk edilmiştir. Bunların içerisin
de 1 004 kişi ayrılmıştır. 70 eğitim taburu var
dır. Bu eğitim taburlarında bu arkadaşlar mu
vaffak olamadılar. 

BAŞKAN -- Sadee.e sual soracaksınız. Mev
zuun dışına çıkıyorsunuz. 

141 ! /[TSİ SÖYLEMEZOGLU (Devamla) — 
Ben köylerdeki arkadaşların mahrumiyetini ya
kından fakibettim. Kazalarda da böyle arkadaş
lar var. 

BAŞKAN -• Lütfen sual sorun. 
UULÛSİ SÖYLEMEZOClLU (Devamla) — 

Mahrumiyet bölgesinde bulunan bu arkadaşlara 
da bu hak tanınırsa adalet: yerini bulur. Maarif 
Vekâleti bunlar hakkında bir şey düşünüyor mu? 

MİLLÎ EÜİTİM BAKANI ŞEVKET KA
Şİ T HATİPOÜLU (Devamla) — Şimdi, bura
daki mâruzâtım, huzurunuza, getirilmiş olan ka
nun lâyihası üzerindedir. Bunu şehirde veya köy
de mahrumiyet çekilmesi noktai nazarından mü
talâa etmedim. Bir hizmettir. Aynı hizmeti gö
renler, arasında eşitsizlik yapılmamasını rica et
tim. Bu arkadaşlar hepsi bir hizmetin külfetine 
katlanmışlardır. Yüksek Senatonuz bir lütuf ola
rak verecektir. Bunun üzerinde sizi daha fazla 
işgal etmek istemem. Muhterem senatörlerin di
ğer bahsettikleri mevzular üzerinde teker teker 
duruyoruz, aksaklıkları gidermeye çalışıyoruz. 
Bilirsiniz ki, millî eğitim meseleleri öyle süratle 
halledilebilen meseleler değildir. Mazide yapıl
mış yanlışlık, aksaklık varsa, onların düzeltilmesi 
kolay ve çabuk olacak şeyler değildir. Yalnız te
menni olarak arz (deyim, bu nevi müsavatsızlık
ları da ele alıyoruz. İeabedeıı tedbirler alınacak, 
kanun mevzuu olanlar, kanun tasarıları şeklinde 
huzurunuza getirilecekti!'. O zaman bütün esba
bı île huzurunuzda izah edilmiş olacaktır. 

CELÂL EETUO (Elâzığ) - Efendim, be
nim sorularımın bir kısınma cevap verdiler. 
Söv I e bir sorum daha var : Bana intikal ettiril
diğine göre, eğitim alaylarındaki öğretmenler 
henüz terhis edilmemiştir, öteki öğretmenler ter
his edilmiştir. Bu noktanın üzerine eğilmek lâ
zım gelir. Bu husus hukuki bakımdan değer taşı
maktadır, zannediyorum. Sayın Bakan bu hu
susta bilgi verebilir mi? 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ŞEVKET RASİT 

HATİPOĞLU (Devamla) — İzin verirlerse bu
nu başka bir zaman arz edeyim, tetkik edip arz 
.'deyini.. 

NECİP DANİSOĞLU (Rize.) - Bir sual sol
mak istiyorum. 

BAŞKAN -- Buyurun. 
NECİP DANİŞOÜLU (Rize s — 1004 Öğret

meni)) tefrik, şekli nedir, yâni nasıl, tâyin edil
mişlerdir? Kur'a M" mi. yoksa seçimle mi tâyin 
edilmişlerdir?. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ŞEVKET RAŞÎT 
HATPOĞLU (Devamla) Serimle tâyin edil

mişlerdir. 
BAŞKAN — Bir yeterlik önergesi vardır. 

Ancak, bu arada Sayın Demir. Sayın Batur ve 
Komisyon adına Sayın Ağırnaslı ve Sayın Di
ke oligil söz istemişlerdir. Yeterlik önergesini oy
larınıza arz etmeden bir üyeye söz vereceğim. 
Sırada bulunan Sayın Demir şu anda Riyaset 
Divanında bulunduğu için ikinci sırada, bulunan 
Sayın Batur'M SÖZ vereceğim. Buyurun Sayın 
Batur. 

NÎVAZİ AöîRNASL! f Ankara) — Komis
yon adına söz istiyoruz. 

BAŞKAN — Bir üyeye söz verdikten sonra 
yeterlik önergesini veye vaz edeceğim. Hükümet 
ve komisyon da yeterlik Önergesine tâbidir. 

BUYURUN, Sayın Batur. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Muhterem arka

daşlar, evvelâ bir noktaya işaret etmeden geçe-
miyeceğim. Dündenberi kanunlar çıkarıyoruz. 
Ama hepsi ivedilikle çıkıyor. Hatta bâzılarının 
müddeti dahi dolmuyor. Senatör arkadaşlar der
lenip toparlanmadan, içine nüfuz etmeden bir 
kanunu gündeme alıyoruz ve konuşuyoruz. 
Hatta bu kâfi gelmiyormuş gibi bâzı arkadaşlar 
işler süratle bitsin diye yeterlik önergesi de ve
riyorlar. Bu doğru değildir. Evveliemirde 
kanunların müzakeresindeki bu aeelelik halini 
ortadan kaldırmak lâzımgelir. 

Arkadaşlar bir çok noktalara temas ettiler. 
Hepimiz mektup alıyoruz. Hem de tomar, to
mar her gün mektup alıyoruz. Amma, kanunlar 
mektup ile yapılırını? Kanunlar objektif ölçü
lere göre, prensiplere uyularak yapılır. Mektup
la kanun yapılmaz. Bendeniz hiçbir parlâmen
toda bunun usul haline geldiğini görmedim. 
(Alkışlar) 

- - Bunu böylece arz ettikten sonra, bir baş
ka meseleye »'eceyim. 

Efendim bendenizden evvel konuşan Millî 
Eğitim Bakanı. Millî Eğitim Bakanı olarak ko
nuştu. Halbuki görüşülmekte olan kanun tasa
rısı, Millî Eğitim Bakanlığım olduğu kadar, 
mal' hakn-ıdan \" aynı zamanda mevzuat itiba
riyle Hükümeti de yakından alâkadar eder. 

— Demek ki. Millî Eğitim Bakanı pek 
bitaraf olmadı. 

Bir ..Ie lütuf kelimesinden bahsettiler. Ben
deniz, hizmette, bu hizmetin değeri parlâmento 
tara.I'ıudan takdir edildikten sonra, lntfu asla 
kabul edemem. Lütuf, hizmetin mukabili olarak 
tecelli eder. Bunu da ayrı kanunlarda görebi
liriz. 

Şimdi kanunlarda birçok prensipler vardır. 
Bu prensiplerin başında bu kanunları alâkadar 
eden ehemmiyet prensibi, eşitlik prensibi gelir. 
Hemen hemen bütün kanun çerçevesi içine so
kul abileeek şeylerdir. 

Bu kanunda ehemmiyet yok. Ama, ne var? 
1 004 kişiye sadece bir maaş tahsisi, yani Millî 
Eğitim Bakanının buyurduğu bir lütuf meşe 
leşi var. Yahut arkadaşların söylediği gibi mah
rumiyet bölgesindeki arkadaşların vaziyetleri 
v.'p\ Ben size başka bir şey söyliyeyim. Beyoğ
lu'nd a tedrisatta bulunan öğretmenle Kasımpa
şa'da tedrisatta bulunan öğretmen arasında 
bendeniz de kendime göre bir mahrumiyet böl
gesi düşünebilirini. Binaenaleyh, mahrumiyet 
bölgesini Tiyle sadece sübjektif, şahsi bir pren
sibe dayamak, doğru olmaz. 

Bsitlik. prensibine gelelim; 10 000 öğretmen 
İm parayı alamazken 1 004 öğretmen alırsa eşit
lik prensibi mevcudolabilir mi? Olamaz... Ka
nun nereden neş'et ediyor? 97 sayılı Kanun çık
madan evvel lise mezunları ve muadilleri, yedek 
subav olabiliyorlardı. 97 sayılı Kanunun mu
vakkat bir maddesi, bunları yedek subay adayı 
telâkki etti ve maaşlarını verdi. 10 bin küsur 
öğretmen dağıldı. 

Şimdi arkadaşlar yine diyorlar ki, efendim, 
bunların ek türevleri var, lojmanları var. Sora
rını arkadaşlar İni 10 bin öğretmenin dağıldığı 
her yerde ev var mı? (Sağdan. var. sesleri) 
Yok arkadaşlar, ben size tek tek kendi mmta-
kamdan olrmvan yerleri zikredebilirim. Bu bir 
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'- ııfisi : Kar yerde. kar köyde ek apüre\ . 

haşüjrret.menlik vur-;' Ki hin köyde de var mı .* 
Yok arkadaşlar . 

Sonra. !>T sayılı Kanunun nesri tarihinden 
S'inra artık hiiliin Oıı öğretmenler eı- oluyor. W 
sadece er maaşı alıyorlar. 10 lira alıyorlar. N" 
rc<\t> kaldı eşitlik .' 

Arkadaş].-! rım. palyalİf tedbirler ve aoeiei 
kanunlarla bu Devlelin bünyesine bir intizam 
vci'üH'k, sürat vermek. adalet vermek. eşil Mk 
verıuek. olur mu.' «Ihıma/, a rkadaşbı rım. ! > u 11 
hır "sas itibarı ile Hükümetin düşüuecojvi mev 
/u la rd ı r . Hükümet programını okudu. Bonlar 
habis konusu olmadı. 

Bu i t ibarla, bendeniz Bütçe Komisyonunun 
mütalâasına işt irak ediyorum. Bmumiyet pren
sibi i t ibarı ile. eşitlik prensibi, i t ibarı ile. hak
sızlık prensibi d i b a n ile işt irak ediyorum. 

K£oı\ bu kanun Senatodan yeeerse, daha 
büyük haksızlık. müsavatsızlık olur. Mâruzât ım 
hım (lan i İşaret lir, Hürmet I eri m I e. (Alkışla r) 

BAŞKAN Yeterl ik öueraesitıi nkııyonız : 

KOMİSYON AHİN A X İVAZ i AĞİR NASBİ 
! Ankara ) - - Söz istiyorum, efendini. 

BAŞKAN' Efendim. evvelâ yeterl ik öner
gesini okuyup oylarınıza sunacağım, Şayet ka
bul edilmezse komisyona söz vcercearm. 

Şimdi önergeyi okuyoruz : 
Bnşkanlıjja 

Mesele n.yd mlarım'işiır. Müzakerenin ki fa ye 
tinin oya arzım dilerim. Sayınlarımla. 

Aydın 
Fikret Tu rhanad 

BAŞKAN Ve) erlik önergesi aleyhim b 
buyurun Banauninu. 

TAHSİN" B A N m ( H l k ü . E d i r n e "KiiV 
yel aleyhinde konuşacağım. Çünkü. hu paranın 
verilmesi ve verilmemesi hakkında türlü fikir
ler o-laya konuldu. Verilmemesini istiyeıı ar
kadaşlarımızdan bâzıları. bu hizmet hakkında 
yanlış bir fikir oriaya at l ı lar . Şöyle diyorlar : 
* Efendim. bu öğretmenler , git t ikleri yerlerde 
muvaffak olamıyorlar...>• 'Ben. bunların mnvaf 
fak oldukları kanaat indeyim. Bu tın burada be-
T an etmek z;onTnda;\ im, Binaenaleyh. müzake 
"eler kâfi değildir. B ; ' vh hissi tesirlerle dâvayı 
i ersine çevirmek dog-ru d i r i ld i r . 

N. lİksck .Heyetinizin müzakereyi kâfi »•('irme
mesini r ica ederim, 
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BAŞKAN Efendim. yeterl ik üueraesi 

okunmuş ve aleyhinde Sayın Bananoa'hı konuş
muş bulunuyor. Oneraeyi oya sunuyorum, ka
bul edenler... Bl miyoııb-r... .T_' ye karsı I! oyla 
yeterlik üııoraesi kabul edilmiştir. 

Şimdi, ilk defa Yüksek Senato da bir usu I i 
mesele kar.sısındadır, Bu d a ; Millet Meclisi la 
rafından kabul edilmiş olan bir metnin. I'ııııı-
hııriyel Senatosunun bir komisyonu laraf ından 
kabul edilmemesi halinde yapılacak muamele 
d ir. 

Bî'ılee Komisyonunun raporunu önce işari 
oylarınıza arz eedeejj-im. kabul edildiği takdi r 
<|e. Millet .Meclisinin raporunun reddi mahiye -
timle obırajii içiıı ayrıca açık oylarınıza arz 
odeceS'im. 

Simdi. yüksek oylarınıza ( 'umhuriyet Setıa-
tosu !îülee Komisyonunun raporunu arz ediyo
rum. 

BÜTÇE KOMİSYON E ADINA NİYAZİ 
AOlKNASSd fAnkara! Maliye Yokâbuinhı 
mütalâasını arz. edecektim, süz \ermedinix. Kois 
Beyefendi. 

BAŞKAN •— Vaktiyle arz edecektiniz. Ye
terl ik Önera-esi verilmiş ve kabul edilmiştir. 
Bütee Küçümeninin raporunu oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul cvmiyenler.,, 2 
ye karşı 52 oyla kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

Anayasanın !k> m-i maddesi gereğine'1 Büt
çe "Encümeninin raporu ayrıca açık oyları
nıza sunulacakt ı r . Küreler doIaşUrıiueaktır. Oy 
larunzı kullanmanızı rica ederim. 

(iobS sayılı Kannnbı onaylanan Milletlerara
sı Saflık •Tüzüğünün. Uçak Bene ' Beyanname 
sinin saflıkla ilgili kısmın' der i ş t i ren 1°- Ma
yıs 1!)bO tarihli ek Tüzüamn •onaylanması hak
kındaki kanun tasansintı (110) oy kullanılmış, 
(IIO) beyaz oyla Kanun, kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyet i Hüküme t i île Birleşik 
Arap Cumhuriyet i Hükümeti a ras ında imza edi
len «Türkiye Cumhuriyet i ile Birleşik A r a p 
Cumhnriyeii i'Mısır Eyalet i) arasındaki 
i."i.s.!9.">:î tarihli Tie»aret ve Ödeme Anlaşması
na ek Bro tokol ' ile eklerinin onaylanmasına 
dair kanun tasarısına (105) oy verilmiştir . Ret 
ve çek in sor yoktur . Kanun fi 05) oyla kabul 
e di I i iliştir. 

Müzakerelere devam ediyoruz. 
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ö, Senatosu B : 
5.1.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim 

r,\ Eaitim Kamı»un IDI \!9.5.:l<>61 tarihli re 308 
:-uipth Kanunin değiştirdi u geçiri 5 nci madde
sinin tadili hakkında. Millet Meclisince. kabul 
i'lUnı kanun tasarısı re (\ 8<nalosu Milli Eği
tim. Haputıhrld: r< l'laıdırına r< Riitcı ko-
misjionları raporları f V. Mırlisi 11?/), ('. 8e-
nCfiosıı (İ/AH) (S. Sın/ısı ; 81) {1) 

i BAŞKAN --•• P>ir önerce var, okuyoruz. 
Yüksek B-aşkaulığa 

81 Sim Sayılı kanını tasarısı tabedilmiş ve 
üyelere dağıtılın ıs bu lunmaktad ı r . 

Mezkûr kanım tasarısının gelen kâğ ı t l a rdan 
gündeme al ınarak raporunda yazıldığı gibi ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Komisyonu Başkam 
F i k r e t K u y t a k 

Tabiî Üye 
BAŞKAN Efendim, bu kanun tasarısı 

bast ır ı l ıp dağı t ı ld ık tan i t ibaren a r adan 48 sa
at »•ekmediği ir in. görüşülebilmesi. yüksek oy
larınızla mümk.ün<lür. Bn tasar ımlı gündeme 
alınmasını oyunuza sunuyorum. Ka'bul erleri- : 
ler... Etmiyenler. . . Kabul edil iniştir. 

Gerekçeyi okuyoruz. 
'Bü tçe Komisyonu raporu okundu.x> 
Tümü üzerinde söz ist iyen? Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo-

rfiın. Kabul edenler... Etmiyenler. . . Kabul edil
miştir. efendim. 

İvedi l ik teklifi vardır , teklifi oylarınıza su-
riuvorum. Kabul edenler... Etmiyenler. . . Kabul 
edilmiştir. 

5.1.1961 ta r ih l i ve 222 savılı İ lköğre t im ve 
Eği t im K a n u n u n u n 29.5.1961 tarihli ve 308 
Sayılı Kanunla deriştirilen g-eoici 5 nci madde

sinin tadi l i hakk ında Kanım 

ArADDE E - - 222 sayılı K a n u n u n 308 sayılı 
Kanunla değiştir i len geçici o ne; maddesi aşa-
fıd'aki şekilde tadi l edilmiştir : 

G E O î r î M A U U E Y . _ 222 sayılı i lköğre t im 
ve Eğit im K a n u n u bükümler i gereğince; 1971 
yılına k a d a r yapı lacak i lkokul binaları ve te
sisleri ile öğretmen evleri inşaatı , bunlara lü
zumu! yapı aksamının imal ettiri lmesi, her tür 
lü malzemenin "s-bmı. nakil ve depolama işleri i 

j (1.) 81 8, SV.)/ı7-/ h asm ay azı tut analın sonun- \ 
itadır. ! 
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için girişilecek taahhüt le r muvakka t ve ka t ı 
teminat hükümler i mahfuz. k a l m a k şar t iylc 
2490 s;ıyıiı Kanunim diğer hükümler i uygulan
mamak. I0Ö0 sayılı Muha.sebei Umumiye Kanu
nunun 13"> nci ı mı d d esindeki % 20 nisbet i % 30 
olarak uygulanmak sart iyle emaneten, m a h d u t 
eksiltme suretiyle veya birden fazla firmalar 
arasında pazarl ıkla gerçekleştiri l ir . 

B A Ş K A N --- Madde hakk ında söz istiyen 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum. Kabu l edenler.,. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, efendim. 

"M A'BU E 2. I»u kamın varımı tar ihinde 
ı _ ' 

yürür lüğe girer. 
B A Ş K A N 'Madde, hakkında söz istiyen 

I var mi'! Yek. Maddeyi oylarınıza sunuyorum 
i Kabul edenim'... Etmiyenler. . . Kabul edil -
I mistir . 

MAUUE •>. Bu kanunun hükümlerini Ba 
kanlar Kurulu yürü tü r . 

B A Ş K A N Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul ('detı'ler... Etmiyenler.. . Kabul edilmiş
tir. 

Tümü üzerinde söz îstiyen var ııır- Yok. 
Tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 
9. MİUİ Kailhn Hakanlığına hağlı ErW; 

okulları m'ili davil ser-najfisi hakkındaki 34 ^3 
sınıdı Kanunun 3 iıcü maddisinin di giydirilmesi-
ıı' daJr \filr,ef ]f: ••iisiurı kah id idilin kamun 
lı l;ii(l r. C1 mı ıh urlar I 8rnai<wı Mdll Eğitim. 
Mali /•< İktisadi İsl< r >•< 'Bütçe kop) i sn onları ra
porları (M. Meclisi ?/;.•>. r . Senatosu 2/21) 
(8. 8aa>sı : 8.9) (1) 

B A Ş K A N ~-- Bir önerge var okutuyoruz. 
Yüksek Başkanlığa 

<s2 Sır;ı S? avdı k.-'iuuı tekl in i a bediim iş ve 
dağıtılmış imbuımaktadır , .Mezkur kanım tek
lifinin gelen kağıtlardan gündeme alınarak 
ivedilikle görü-ülnıesini arz ve teklif ederim. 

Bütee Komisyoım 
Başkam 

Fikret Kuy tak 
Tabiî Üye 

B A Ş K A N -— Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 
Er l ik okulları müteda'vi! sermayesi hakkında
ki ?A'2'İ] sayılı Kamınım 3 neü maddesinin d.c-

(1) 82 8. 8a adı. has mapası tutanağın so~ 
nuudadir. 
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ğiştirilmesine dair Millet Meclisince ladini edi
len karnın teklifi üzerindeki D. Sena!osu Bü t 
ee Komisyonunun raporları daha Önce basılmış 
ve dağıtı lmış bulunmaktadır . .\ncak, aradan 
!S saatlik müddet «rcı mediğinden. gündeme 
:111M• ı> m'İrüşülmesi yüksek' oylarınıza iıa^lıdır, 
Bu hususla öueryje de okunmuş bulunmaktadır . 

Bu kanun teklifinin de »Tnıdeiııe a l ınarak 
müzakere edilme-ü hususunu yüksek oyla eni r/a a r / 
ediyorum. Kabul edenler... Fdmiyenler.. Ka
bul edilmişin' 

( ierekçeyi okul uyorum. 
• 'Bütçe Komisyonu, raporu okundu. 
B A Ş K A N Tümü ü/erinde söz isi iyen var 

un Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz 
('diyorum. Kabul edenler... Bîmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Önergede ivedilik teklil'i vardır. ivediliği 
oy lannı /a arz ediyorum. Kabul edenler... Bt~ 
miyenler... Kabul edilmişi ir. 

Maddeleri okul uyorum. 

Millî Eğitim Bakanl ığ ına bağlı E r t i k okul lar ı 
mütedavîl sermayesi hakk ındak i 3423 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesinin değişt ir i lmesine 

da i r K a n u n 

M A D D E 1 -U2e sayılı Ramımın H nen 
maddssi aşağıdaki seklide değiştirilmiştir : 

Madde o. V'idelerine ilâve olarak müte-
davi! sermaye muhasinliğİ veya memurluen ve
rilen okulun, maaşlı ' '-ya ücretli memurlarıtıa 
oku! müledavil sermaye -u-e'yelerinu! umumi 
gelirindi1)! ödenmek ü/er-'* is hac ından miz 
önünde iu.iul.'U'a:k Milli "Bğitim Bakanlığının 
tensibi de ayda t'M') İ r e d a n v'iMh liraya' kadar 
ilâve üı-rel yerilir. 

B A Ş K A N Madde ^ 'erinde söz istiyeıı yok. 
Maddeyi oy]?:rmr/a arz "diyorum, Kaini I edon-
ler... Ktmiyenler... Kaim! edilmiştir. 

MADDK '?.. 'VM kanun yayımı tar ihinde 
y ü r ü r i üğe yi rer. 

BAŞKAN' Madde ürerinde söz istiyeu yok. 
Maddeyi oylarnırza sı ımıvarmn. Kabul eden
le!.,. Etmiyenler.. . Kabul edilmişi ir. 

M A D D E 3. --- Bu kanun hükümlerini Maliye 
ve Milli Kğitîm Bakanları yürü tür . 

B A Ş K A N _ Madde üzerinde söz istiyeu 
yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edeni er... Etmiyenler. , , Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerindi' söz istiyeu vok. Tümünü oy-
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lanıii/.a arz ediyorum. Kaimi ><b uler... rTmıyem 
I ev... Kabul edilmiştir. 

Ahvali şahsiyi- konusunda M ilim ierarası ma 
lıımal tealisi hakkında i lyvliii HDs tarihli Söz 
leşmen'uı onaylanmasınıit ıı.vyutı bulunmasını 
dair kanun I asar ısına ıl(!Sı sayın üye o.\ kul 
lanmış, (iOSi kaimi ret ye çeküısor yoklıır. Ka 
nün ılONı oyla kabul edilmiştir, 

Biraz, önce acık oylarınıza arz edilmiş linin 
natı kanun tasarısı hakkında- Alille! Meclisi ra
poru üzer inle muamele yapılmak üzere oyla 
un : kulbıtıııuyaın arkadaşlar, lûti'ejı acık oyları 
ıı- kulla.n.suılar. Oy kulianmıyan var mı,' Acık 
oy işlemi bitmişi ir. 

Bir önerye var, okutuyorum. 
(uımhuriyet Senatosu Başkanlığına 

l.'zuıı ı;aiısmala.rdan sonra yaz tadilinden tay-
damnarak seçin: bölgelerimizde bıdunau seçmen 
Serimizle I "mas çimek ve yeni M ilküima. Proora 
mı üzerinde oörüşiorlmizi aksettirmek maksa 
divie. Senatonun yarından itibaren '•] Kyiüi •• 
kadar Aıuı\ asarım KÖ ncü maddesin* m>:'" ta; ır
ka rar verilmesini arz ve Iei-dii' ederiz. 

6 , 7 , 1:1)02 
Tabii Üye Tokat > V T. l \ ) 

Kâmil Karavelioğlu Osman liambaloğlu 
ralirım i id. 11. i'.' Aydm >.A. t'.': 
Tahsin Banıruoğlu ! r-,\u<\n Saim Sanımda 

!ru|) Baş. V, (C. K. M. V. .- t'- Baş, seçilen ip. e 
Kudret Barkan Burharıe! tin ijlur 

BALKAN Anayasanın *'» ncü madiie-uu' 
<xöre. incelişler beraber lal ile »'irip, beraber iop 
latıdiğiiıa. emre, Kiyaset Divanlarımı! müşterek 
nokiai nazarı ve ınuiaba'katİMn su. ;•. oldadır k-, 
y a r m i a n başlamak ve :} j 'h iüide biimek üzere. 
bir Mccl's tatili hıı.susu düşünülmüştür . Bu hn 
susta verilmiş o-ian önerce okun muştur. Bu ka 
bil önergeler üzerinde konuşmalar yapılabilir. 
Önerye üzerinde söz: istiyeu var mı epmdmı.' 

Buyurun Saym. Özel. Şahingiray. 
ÖZKL SAUTNDÎKAY i'îstsımmh - S?J- m 

Başkan, muhterem Senatörler: önergede ya/.ıh 
bulunan. Meclisin açıldığı »'ünden büyüne kadar 
yapılmış el;m çalışmaları maalvscl' yorucu büken 
y o r u m . D ü n k ü , b i l i y o r s u n u z ki, Meçlıs ie ek -.eri 
\ " t dahi sağlanamamış! ır. Bundan başka, önü 
mü/de yapılması lazımeylm mahallî seçimler 
vardır. Bu yeni bir kanuna dayanacaktır . Bu 
kamus, henüz meclislere gelmemiş ve henüz 
pek tabii olarak kaimi edilmemiş bulun 
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C. Senatosu B* 
maktjadır. Bu ve bunlara 'benzer 'birçok işlerimiz 
ortaçta durmaktadır. Hattâ içtüzüklerimiz dahi 
aylardan 'beri çıkmamış, hâlâ geçici bir içtü
zük^ meclisler çalışmaktadırlar. Bütün bunlar 
duru|rken, yaz tatiline, hele iki ay yaz tatiline 
girile/b ilmesini kabul edemiyorum. 

Bju sebeple; Yüksek Senatonun, meclisleri 
bu kjadar uzun tatillere sokmamasını 'bilhassa 
rica ^derini. (Sağdan alkışlar) 

BJAŞKAN — Önergede, tatile yarın başla
nılması ve 3 Eylüle kadar meclislerin ve bu 
meyaııda 'Cunı'huriyet Senatosunun yaz tatiline 
girmjesi talebedilme'ktedir. Bilâhara birleşimi 
kapatmadan önce, 'bizim, toplanma zamanımızı 
tebliğ edeceğim. 

Önergeyi tekrar okutup oylarımıza arz ede
ceğim. 

(Kâmil Karavelioğlu ve arkadaşlarının öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etnıiyenler... 20 
ye l^arşı 45 oyla önerge kabul edilmiştir. (Ek
seriyet yok, sesleri) 

Huhterem arkadaşlar; Riyaset Divanınız 
;-aJıtiıa, Cumhuriyet Senatosunun komisyoıılan-
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na kendilerine tevdi edilmiş olan bütün işler 
yüzde 95 i aşan 'bir nisbet dâhilinde çıkarmış 
olduklarından dolayı teşekkür etmeyi 'bir va
zife 'biliyorum. (Bravo sesleri) 

Açık oyların neticesini ilân için birkaç, da
kikanızı rica edeceğini. 

1076 sayılı Yedek subay ve yedek askerî 
memurlar Kanununun 3 ııeü nıadesinin değişti
rilmesi ve 'bu kanuna geçici maddeler ilâvesi 
hakkındaki 97 sayılı Kanuna geçici 2 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi
nin reddine dair Bütçe Komisyonu raporu 'hak
kında (98) sayın üye oy kullanmış, (68) kabul 
(26) ret, (4) çekinser vardır. Kabulde salt ço
ğunluk temin edilememiştir. Ancak çoğunluk
la Bütçe Komisyonu raporu kabul edilmiştir. 

Biraz evvel kabul ettiğiniz şekilde 3 Eylüle 
'kadar, Millet Meclisi de aynı şekilde karar 
verdiği takdirde kesinleşme'k üzere, tatile gi
rilecektir. 

Bütün üye arkadaşlara başarılar dilerim. 
4 Eylül 1962 Salı günü saat 15 te toplanıl

mak üzere Birleşimi kapatıyorum. (Alkışlar) 

Kapanma saati : 16,45 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi Faruk 
IşıU'ın, Van iskclesindeki çelik silonun Elâzığ'a 
netkfi hakkındaki haberin sıhhat ve mahiyetine 
dai\, yazdı soru önergesine Ticaret Bakam Muhlis 
Ete\'nin cevabi (7/47) 

26 . 6 . 1962 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Özet : Van is'kelesindeki çelik 
silonun Elâzığ'a nakli hakkın
daki haberin sıhhat ve mahi

yetine dair yazılı soru. 

Aşağıdaki hususların Sayın Ticaret Baka
nınca yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 

buyurulmasını saygı ile rica ederini. 
Van 

Faruk Işık 

1. Van iskel esindeki ofisin çelik silosunun 
Elâzığ'a naklinin mevzuuba'hsolduğu Van'da 
münteşir Kurtuluş Gazetesinin 15 . 6 . 1962 ta
rih ve 61 sayılı nüslıasındaki haber doğru mu
dur? Doğru ise: 

a) Yine aynı gazeteye göre 'bu silonun al
tından su almasının bu nakle sebep teş'Ml etti
ği yazılıdır. Bu sebep doğru ise takviye ve ıs
lahı mümkün değil midir, sebep başka ise ma
hiyeti nedir. 

b) Takviye veya ıslah için sarf edilecek 
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meblâğ ile bu 'silonun sökülüp Elaz ığ ' a k a d a r 
nakli ve Elâzığ'da monte edilmesi için sarf edi
lecek meblâğ ne kadardır. 

2. Bu silo hangi t a r ih te ve ne k a d a r m a s 
rafla kurulmuştur. O t a r ih ten ber i kullanıldı
ğına göre mahzur yeni mi anlaşılmıştır t' 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı .7 . ?' . 1962 

Teşk.Genel Müdürlüğü 
6/878Q 

Şube remzi ve No. IV 

Konu : C. Senatosu Van Üye 
isi F a r u k Iş ık ' ın .yazdı soru 
önergesi Hk, 

Cumhuriyet Senatosu Başkanl ığ ına 
i lg i : 27 . 6 . 1962 Genel Sekreter l ik Ka

nunlar Md. .-937/1270.- 7/47 sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi Fa ruk 
Işık'ın, Van iskelesindeki çelik silonun Elâzığ 'a 
nakli hakkındaki 'haberin sılhhat ve mahiyeti
ne dair yazılı- soru önergesi incelenmiştir. 

1. Toprak Mahsul ler i Ofisince Van iskele
sinde inşa edilmiş olan 2 000 t on luk çelik sil M 
nun Elâzığ'a nakli bahis konusu değildir. 

A) Silonun nakli mevzubahsolıuadığıua gö
re ' a l l ından çıkan suyun nakle sebep teşkil el-
miyeıvgi labiîdir. Ancak son yı l lardaki alını 
sarı lar ı muvacehesinde ofisçe, bu is yer indeki 
diğer depoların ihtiyacı karşı layabileceği göz 
önünde tuiı ı larak yerek siloya sızan sular ın iza
lesi için saı.f edilecek .'!2 !)2'»,4T> liralık masraf-
lan •ku r iu lmak \'e yerekse silonun daimi ba
kım. onarım ve personel giderlerinden tasar 
rııl' m., ksadiyle. ileride • liizuiıı hissedilecek bir 
mahalde t e k r a r monte edilmek' üzere ofis ııic 
mmiar ı vasılasiyle bu silonun sökülmesine 'ka
rar verilmiştir. 

I'») Ofisçe .silonun Kl.-Uîı/. 'a nakli ve mon
tajı düşünülmediği cihetle buna ait hesaplar 
i'-österilmenıiştir. 

2, 2'"î . 10 . 1957 tar ihinde işleiıııeye açıl
mış oiaiı bu silonun inşaat ve montaj masrafı 
olarak -çelik aksanı malzemesi ile demir ve 
çimento bedelleri har iç •• müfa'ahhide I(;<SS87.29 
liıa\;i tediye edilmiştir, 

Son yılların alım şar t lar ı dolayısiyle. Top
rak Mahsulleri Ofisi taraf ından bu ' s i lonun mal 
konulmak sureliyle istifade imkanı olmamıştır. 

Bi lg i l e r i ne arz eder im. 
Ticaret Bakanı 

Muhlis E le 

— » »« 
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Ad v0 Soyadlannm değişikliğine ilişkin 4 Eylül 1958 tarihli Sözleşmenin onaylanmasının uygnın 

bulunması hakkındaki Kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 186 
Oy verenler : ı l 2 

Kabul edenler : 112 
Reddedenler ; 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 71 
Açık üyelikler 3 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fikjret Kuytak 
FaHri Ö/dilek 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
GEtfEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
AFYON KARAHİSAR 
Ra-srim Hancı oğlu 

AĞRI 
Vcysi Yardımcı 

AMASYA 
Majcit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Riflat Etker 
Sabit Koeabeyoğhı 
Maîrısur Ulusoy 

i ANTALYA 
Mejhmet llkuçan 
Mustafa Özer 

ARTVİN 
Kelimi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

\ BALIKESİR 
Eriver Aka 
Halindi Oğuzbeyoğlu 
Kadri Öztaş 
Hasan Ali Türker 

[Kabul 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BOLU 

Rahmi Arı kan 
BURSA 

Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ali Aksoy 
Hali t Sarakaya 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Harnit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğhı 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertıığ 
Haşir n Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

GİRESUN 
Sabahattin Orhun 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Gavit Tevfik Okyayuz 

edenler] 
İSPARTA 

Suat Seren 
İSTANBUL 

Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Fjthem Menemencioğlu 
Hifat Öztürkçkıe 
Nıırullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanmau 
Borç Turan 

İZMİR 
İzzet Birant 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Enis Kansu 
Cahit Olrarer 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer O'buz 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tıılunay 

MANİSA 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
î . §.- Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Fşref, Ayhan 
Zeki Kum ruhi 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapa sili 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 
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TEKİRDAĞ 

Sel A in i Üren 
TOKAT 

Zihni lictil 
Osman Ilacıbaloğiu 

TRABZON 
Yusuf: Domirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELÎ 
Mehmet. Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
lOsat Mahmut Karakurı 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk 1 şık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

Neşet Çctintaş 

ZONGULDAK 

Tank Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik hıci 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 

Esat Çağa 

Ömer Ergün 

tönver Kök 

Kâzım Orbay 

Necati özdeniz 

Burhan ettin Uluç 

Âdil Ünlü 

[Oya katümtyantar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acun er 
Kefe t Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanuliah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran Özkay-
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakul er 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı (I. Ü.) 
Sakıp önal (î.) 

ADIYAMAN 

Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz Iııee-
oğlu 
Celâl Tevfik Kara-
sapa n 

ANKARA 
Osman Alişiroğiu 
Hıfzı Oğuz Rekata 
fb rahi m Saffet Om ay 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Göboloğln 

BOLU 
Sı m Uzu ıiıhasa noğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Şeref Kayalar 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

ERZURUM 
Nihat Pasinli (1. Ü.) 
Itahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Oavsi Uça gök 
Naci Toros 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 

Nizam ettin Özgül 
GİRESUN 

Mehmet Izmen 

GÜMÜŞANE 
Ha üt Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İZMİR 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırr Atalay (Baş. V.) 
Turgut O öle 

KAYSERİ 
Su a d Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Bifat Özde.j 
hû t fi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 

Nüvit Yetkin 

MANİSA 

Emin Açar 
Ferit Alpiskender (I.) 
Orhan Süersan 

MARDİN 
Kemal Oral 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 

Cem al e ttin Bııl a k 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Cokemoğlu 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 

TRABZON 

Şevket Buladoğlu 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Hidayet Aydıner 
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Haşatı Kangal 
Sahir Kurutinoğlu (B.) 

Ragıp Üner 
Nevzat Sengel 

[Açık üyelikler] 
istanbul : 1 
Samsun : 1 
C. Bşk. Kon. 1 

Yekûn o 

ı 
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6358 sayılı Kanunla onaylanan Mire'ler Tası S iğlik. Tüzüğünün Uçak Genel Bayannamesinin s ğ-
lıkla ilgili kısmını değiştiren 19 Mayıs 1960 tarihli Ek Tüzüğün onaylanması hakkındaki Kanu a 

verilen oyların sonucu 

i Kanun kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlıı 
Osman Koksaî 
Sami Küçük 
Fikret Kuytak 
Fahri Özdüek 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunckanat 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim Ilancıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyaz i Ağı rn aslı 
Kifat Etker 
Sabit Koeabeyoglu 

Ivfansur Ulusoy 
ANTALYA 

Mehmet llkuean 
Mustafa Özer 

ARTVİN 
'«Yhıni Alpaslan 

AYDIN 
Oumyıı Saîm Sarıgöllü 
Fikret Turhangi! 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğnzbey ogl11 
Kadri Özta^ 
Hfisan Alî Tiırkev 

Üye sayısı ı 8ö 
Oy verenler : j j o 

Kabul edenler ; i 10 
Reddedenler () 
Çekinserler : o 

Oya katılmıy anlar 7;$ 
Açık üyelikler ;j 

[Kabul edenler] 
BİNGÖL 

Sabri Topeuoğlu 
BOLU 

Kalımi Aıakaıı 
BURSA 

Baki Güzey 
Cahit Orlae 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Ilalit Sankaya 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

* DENİZLİ 
Cahit; Akyar 

DİYARBAKIR 
A^iiıi Erdoğan 
İhsan ila.mii, Tigrr! 

EDİRNE 
Tahsin Baüguogiu 

ELÂZIĞ 
Od âl Ertuğ 
Ilasinı Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
\ î ; ı " \ ,1 
Nııreıt m Aynuiksa 

GÎRESUN 
Melınıer İzin en 
Sabahattin Orhun 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlıı 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavii Tevi'ik Okyayuz 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
('elil. Cevherloğlıı 
Flhem Menemeneioğlıı 
liii'at Öztürkeiüe 
Nuıullah Esat Sümer 
Özel Şahin giray 
Sabahattin Tanınan 
Bere Turan 

İZMİR 
İzzet Birant 
Ömer Eûtfi Bozealı 
VAÛ* Kan SU 
Nevzat ÖzerdeurıJİ 

KARS 
Mehmet Hazcr 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıea 
Ahmet N us ret Tuna 

KAYSERİ 
llİLsnii Dikeeligi; 
Hüseyin Kalpaklıuglıı 

KIRKLARELİ 
A h mel Nîi.-i Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa. Dinekli 
Mua.ııı.mer Obuz 

KÜTAHYA 
A, Bahattin Özbek 

MALATYA 
M ('hm e t Z e ki T u 1 u u a y 

MANİSA 
1 » i " 1 İ T İ 

h e l i k UlıiNoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdiilkerim Saraeoğlıı 

MUĞLA 
ıVUıaJla Akarca 
Haldun Mente.şeoghı 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
ibra Hm Sevici Atasağun 

NİĞDE 
K'udret Bayhan 
İzzet («ener 

ORDU 
Fsrel' Ayhan 
Zeki Kumralu 

RİZE 
Neeip Danışogin 

SAKARYA 
Turhan Kapan]) 
Kazı a i Ynrdaku! 
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SAMSUN 

Cahift Tokgöz 
SİNOP 

Supİi Batur 
SİVAS 

Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâni Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TJABİÎ ÜYELER 
Ekr^m Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emalnullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadjri Kaplan 
Seza»i O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran Özkay. 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

GElİTEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu! 
Galip Avşar 
Mebjmet Ünaldı (I. Ü.) 
Sal ip önal (î.) 

j ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Y11 m a z İn °o -
oğlıj 
Celâli Tevfik Karasa-
panoğlu (B.) 

Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf D emir dağ 
Reşat Zaloğlu : ' 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Kara kurt 

UŞAK 
Kâmil Ooşkunoğlu 

VAN 
Earıık İşık 

YOZGAT 

Sadık Artukmae 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

[Oya katılmıyanlar] 
AĞRI 

Vcysi Yardımcı 
ANKARA 

Osman Alisiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata (B. 
ibrahim Saffet Omay 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet GeboloğJıı 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otau 

BURSA 
İhsan Sabrı Oağlayaıı-
»il 
$vro\' Kayalar 

ÇANKIRI 
lla/ını Dağlı 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Dıınıi 

ERZURUM 
Nihat Pasinli (i. Ü."> 
Rahmi Sanal an 

ESKİŞEHİR 
Cavsi Fcay'ok 

Naci Toros 
GAZİANTEP 

Zeki îslâm 
Nizam ettin Özgül 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İZMİR 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Baş. V.) 
Turgut Göle 

KAYSERİ 
Suad Hayrı Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş (î.'ı 
Eni fi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kıbe 
Alımet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Enver Kök 
Kâzım Or'bay 
Necati özdeniz 
Burhanettin Uluç 
Âdil Ünlü 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender (1.) 
Orhan Süersan 

MARDİN 
Kemal Oral 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Cemalettiin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten (B.) 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Hidayet Aydıner 
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Hasan Kansal 
Sahir Kurut luoğlu (13.) 

Ragıp Üner 
Nevzat Sen^el 

[Açık üyelikler] 
İstanbul : 
Samsun : 
C-. Bşk. Kon. 

Yekûn ') 
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Türjk'ye Cumhuriyeti Hüküııeti Fe B rleşik A-ap Cumhuriyeti arasında imza edi'en «Türkiye Cum
huriyeti (Mısır Eyaleti) arasındaki 15 . 8 . 1953 tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşm lar.na ek 

Pıjotokol» ile eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkaada Kanuna verilen oyların so. ucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 186 
Oy verenler : 105 

Kabul edenler : 105 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 79 

Açık üyelikler 2 

[Kabul edenler] 
İTABİÎ ÜYELER 

Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğhı 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fikret Kuytak 
Fafıri Özdilek 
Se|âhattiıı Özgür 
Haiydar Tunçkanat 

GlJNEL OYLA SECİ 
LEN ÜYELER 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
M4cit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğiıı 
Mansıır Ulusoy 
Ibıfahim Saffet O m ay 

ANTALYA 
Mfjhmet tlkuçan 
Mustafa Özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

j BALIKESİR 
Eıjver Aka 

Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Ivahmi Arıkan 

BURSA 
[>aki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ali Aksoy 
Hali t Sarıkaya 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENÎZLÎ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
liasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

GİRESUN 
Sabahattin Orlıon 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevt'ik Okyayuz 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Fthem Menemencioğlu 
liifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
()zel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
İzzet Birant 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Kııis Kaıısu 
Cahit Okurer 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Mehmet Ilazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 

Muammer Obuz 
MALATYA 

Mehmet Zeki Tıüunn.» 
MANİSA 

Refik Ulusoy 
MARAŞ 

Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Mentcşeoğlu 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağuıı 

NİĞDE 
Kudret Bay han 
tzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİNOP 
Suphi Bat ur 

SİVAS 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 
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TEKİRDAĞ 
80] A mi Üren 

TOKAT 
Zihni Bctil 
Osman Hacıbaloğhı 

TRABZON 
Yusuf Denıirdağ 
Reşat Zaloğln 

Ö. Senatosu B : 78 6.7.1962 0 
UEFA 

V'ast'i. Gerger .. 
Msf.ıt, Mahmut Kain kur' 

UŞAK 
Kâ mi i 0 oşkunoği 11 

VAN 
Kanık Uıl 

YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
Ne^et Çetintaş • 

ZONGULDAK 

Tank Remzi Bal ta i 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Amil Artus 
Msat Çağa 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
lîurhanettiıı Uİuç 
Âdil t Julü 

l Oya katılmıy anlar] 
TABU ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğhı 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Mehmet. Şükran Özkay.ı 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı (î. Ü.) 
Sakıp Önal'(L) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan (B.) 

ANKARA 
Osman Alisiroğlu 

Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
1. Saffet Omay ( t» 

AYDIN 
iskender Cenup Ego 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA . 
İhsan Sabri Oağlayan-
gil 
Şeref Kayalar 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğhı 

ERZURUM 
Nihat Pasinli (1. U.' 
Kah mi San abın 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
ıVfici Toros 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Mehmet Izmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
ilalit Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İZMİR 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Baş. V.) 
Turgut Göle 

KAYSERİ 
Suad Hayrı Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rıfat Özdeş 
Mut fi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç. 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
»sınan Cevdet Erkut 

A. Bahrittın Özbek 

MALATYA 
Nüvıit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Meri t Alpiskender (I.) 
Orhan Süersan 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Ivumrulu 

SAMSUN 
Cem alettin Bulak 
Methi Tevetoğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten (B.) 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

0. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açı kalın 
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ti. Senatosu B ; 78 6.7.1962 6 : İ 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 

Hasan Kangal 
Sahir Kurutluoğlu (B.) 

Ragıp Üner 
Nevzat Sengel 

[Açtk üyelikler] 
İstanbul 1 
Samsun 1 
O. Bşk. Kon. 1 

Yekûn 3 



C. Senatosu B : 78 6.7.1982 O : 1 
Ahva»ı şansiye konusunda M'lltlerırası nrlûmat teatisi hakkındaki 4 Eylül 19ZS tarihi' Sözleşme

nin onaylanmasının uygun bulunması hakkındaki Kanuna verilen oylırm sonucu 

(Kanım kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fikret Kuytak 
Fahri Özdilek 
Selâbattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turharıgil 

BALIKESİR 
Fnver Aka 
Ham di Oğuzbeyoğlıı 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçu oğlu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

186 
108 
108 

0 
0 

75 
3 

[Kabul edenler] 
BOLU 

Rahmi Arı kan 
BURSA 

Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aks oy 
1 lal it Sarıkaya 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azımi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
l^ehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

GİRESUN 
Mehmet İzmen * 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil Oevherioğlu 
Ethem Menemenoioğlu 
Rifat Öztürkçıkıe 
Nurullah Esat Sümer 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanınan 
Berç Turan 

İZMİR 
izzet Bira üt 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurcr 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Meihmet Ilazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna. 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçliıgil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çimi rai ı 
Mustafa Dinckli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerinı Saraçoğlu 

MUĞLA 
Mual.lâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Ka pa.nl ı 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya Önder 
Hulusi Sövlemezoğlu 
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Sı 
TEKİRDAĞ 

Hm i Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 

\ u$u 
Res 

f D emi rdağ 
bt Zaloğlu 

C. Senatosu 
URFA 

Vasfı Gerger 
Esat Mahmut Karaku 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Tşık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Uefbt Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emânullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Cürsoytrak 
Kacfri Kaplan 
Sezjıi O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Mehmet Şükran Özkaya 
Sıt'lfı Ulay 
Ahıiıet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

GEJtfEL OYLA SEÇl-
LEN ÜYELER 
| ADANA 

Mehmet Nuri Âdem-
oğljı 
Clnljip Avsa r 
Meİmet Ünaldı (t. Ü.) 
Saüıp Önal (î.) 

| ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AF^ON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
ojrl 
Celfil 
pari 

Tevfik 
(B.) 

ANKARA 
Osııhan Alişiroğlu 

Karasa-

B : 78 6.7.1962 O : 1 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN' ÜYELER 

Âmil Artus 

[Oya katthnıyanlar] 

Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
İbrahim Saffcl Oıuay 

ANTALYA 
Mehmet İlkucan 
Mustafa özer 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
I lüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Oağlayan-
gil 
Şeref Kayalar 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

ERZURUM 
Nihat Pasinli (İ. Ü.) 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Ueagök 
Naci Toros 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizam ettin Özgül 

GÜMÜŞANE 
llalit Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İZMİR 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Baş. V.) 
Turgut Göle 

KAYSERİ 
Suad Hayrı Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rıfat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç, 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

Esat Çağa 
Ömer ErgiLı 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Necati Özdeniz 
Burhancttin Ulu 
Âdil Ünlü 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender (I.) 
Orhan Süersan 

MARDİN 
Kemal O rai 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoglu 
Rıfat Öçten (B.) 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Oevat Açı kalın 
Hidayet Avdıner 
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ö. Senatosu B : 78 6.7.1962 O : 1 
Ragıp Üner 
Nevzat Sengel 

Hasan Kangal 
'Sahir Kmnıtluoğlu (B.) 

[Açık üyelikler] 
İstanbul : 1 
Samsun : 1 
C. Baş. Kon. 1 

Yekûn 3 



C. Senatosu B : 78 6.7.1962 O : 1 
1070 sayılı Yedek Subay ve Yedek askeri memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin drğ'ştirr.mesine 
ve tju kanuna geçici maddeler ilâveri h ıkkırdaki 97 sayılı Kanunun geçici iknc i maddesine b 'r 
f ikri eklenmesine dair kanun teklifinin reddine dair Bütçe Komisyonu raporuna verilen oyların 

neticesi 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

86 
98 
68 
26 

4 
85 

:> 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
SuTphi Karaman 
Kâfrıil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fikret Kuytak 
Sel^hattin özgür 
Muzaffer Yurdakul er 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

AFYON KARAHİSAR 
Raşim Hancıoğlu 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Majnsur Ulusov 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçaıı 
Mustafa özer 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Ha^an Ali Türker 

BİNGÖL 
Satyri Topçuoğlu 

[Kabul 
BOLU 

Halimi Arıknn 
BURSA 

Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalaıı 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

HATAY 
Vehbi Aks oy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

tSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Rifat öztiirkçine 

edenler] 
İZMİR 

Ömer Lütfi Bozcalı 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Mehmet Ilazer 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Kemal O rai 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bay han 
izzet Gener 

RİZE 
N"ecip Danış oğlu 

SAKARYA 
Turhan Kap anlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİNOP 
Suphi Batıır 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğln 

TEKİRDAĞ 
Selânıi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Haeıbaloğlu 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tevfik inci 

O. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Âdil Ünlü 
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C. Senatosu B : 78 6.7.1962 O : 1 

[Reddedenler] 
ARTVİN 

belimi Alpaslan 
AYDIN 

Osman Sainı Sarıgöllü 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Ilalit Sarıkaya 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Ilasirn Giray 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

İSTANBUL 
Celil Oevhcrioğlu 
Bthem Menemencioğlu 
Özel Şahinci ray 
Berç Tui'an 

İZMİR 
Cahit Okurer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

Ahmet Nusret Tuna 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligil 
KIRKLARELİ 

Ahmet Naei An 
KONYA 

Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 

MARDİN 
A bd ülke cini Saraçoğlu 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

TRABZON 
Yusuf Domirdağ 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Hsat Çağa 
I kır ha nettin Ulue 

[Çekinserler] 
ELÂZIĞ 

Celâl Ertuğ 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlıı 
Mucip Ataklı 
Umanullah Çelebi 
Vrehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran Özkay; 
Haydar Tunçkanat 
M a Ulay 
Ahmet Yıldız 

GENEL OYLA SECİ-
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Mehmet. Ünaldı (î. Ü.) 
Sakıp önal (i.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

İSTANBUL 
Nurullah Esat Sümer 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

[Oya katılmıyanlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz lnce-
oğhı 
Celâl Tevfik Karasa-
pan (B.) 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
ibrahim Saffet Om ay 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Kadri Öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU~~ 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan 
gil 
Şeref Kayalar 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
thsan Hamit Tigrei 
(Başkan Y.) 

ESKİŞEHİR 
îavsi [Jçagök 

Maci Toros 

GAZİANTEP 
•'eki İslâm 
Mizamettin Ozaiii 

GİRESUN 
Mehmet İzm en (lî.) 

GÜMÜŞANE 
faldt Zar bu ti 

HATAY 
kabahattin Adalı 

İÇEL 
Talip özdolay 

UŞAK 
K â mil Coşku 11 o ğ 1 u 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Kethi Başak 
Sabahattin Tanman 

İZMİR 
izzet Biran.t 
Un is Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Baş. V.) 
Turgut Göle 

KAYSERİ 
' l'üsevin Kalnaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
IJifat özdeş 
î jûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer O buz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

478 



MALATYA 
Nüjvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender (1.) 
Orhan Süersan 

MAKAS 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

C. Senatosu B : 78 6.7.1962 0 :1 
NEVŞEHİR | SİVAS 

İbrahim Şevki Atasağun Eifat Öçten (B.) 
(Baş. V.) 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksa.i 
Zeki Kum rai u 

SAMSUN 
Fethi Teveto&hi 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

URPA 
Esat Mahirini, K-aı-akın 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Hidayet Aydmeı 
Ömer Ergün 

Hasan Kang-aJ 

Enver Kök 

Sahır Kurutluoğlu (B.) 

Eagıp Üner 

Nevzat Semce! 

[Açık üyelikler] 

İstanbul 1 
Samsun l 
Cumhur Baş. Kont. 1 

3 





Dönem : 1 "T O 
Topunu ı C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : / O 

Başbakan ve Bakanların Temsil Ödenekleri hakkındaki 
23 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 

İktisadi İşler ve Bütçe komisyonları raporları 
(M. Meclisi 1/193, C. Senatosu 1/156) 

(Not : Millet Meclisi Sıra Sayısı : 217) 

[Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 22 . 6 . 1962 

Kan unla r Mü dil rl üğ ü 
Sayı: 1/193, ,2111-9704 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Başbakan w Bakanların temsil ödenekleri hakkındaki 23 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının, Mil
let "Minelisi Genel Kurulunca 20 , 6 . 1962 tarihli 104 neti Birleşimde öncelik ve ivedilikle kaimi edi
len metni İle kanun tasarısı dosyası ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirme?ı 

Npt : Bu tasan 9 . 5 . 1962 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun \20 . 6 . 1962 tarihli 104 ncü Birleşiminde de öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiş
tir. I 

Malî ve iktisadi işler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 3 . ? . 1962 

Esas No: 1/56 
Karar No: 12 

Yüksek Başkanlığa 

22 . 0 . 1962 tarihinde Yüksek Başkanlıkça Komisyonumuza havale edilen (Başbakan ve Bakan
ların temsil ödenekleri hakkındaki 23 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı) Komisyonumuzun 3 . 7 . 1 9 6 2 
tarilıji toplantısında tetkik ve müzakere olundu. Yapılan görüşmelerde tasarının gerekçesinde 
belirtilen hususlar verinde görülerek Millet Meclisi Genel Kurulunca, kabul edilen metin Komisvonu-
muzc ı da ittifakla avnen kabul edilmiştir, 
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Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur 

Malî ve İktisadi işler 
Komisyonu Başkanı Sözcü Tabiî Üye 

Bursa Gaziantep Şükran Özkaya 
Cahit Ortaç Zeki İslâm 

Artvin 
Fehmi Alpaslan 

Balıkesir 
Hasan Âli Türk er 

istanbul Kütahya 
Sabahattin T anman Osman Cevdet Erkut 

Sivas 
Hulusi Sbylemezoğİu 

Van 
Faruk Işık 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu 

Easas No: 1/56 
Karar No: 29 

Bütçe Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

4 . 7 . 1962 

Millet Meclisinin 20. 6 . 1962 tarihli 104 ncü Birleşiminde kabul edilen «Başbakan ve Balkanların 
temsil ödenekleri hakkındaki 23 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı» ve Malî ve iktisadi işler Komis
yonu raporu komisyonumuza havale edilmiş olmakla Maliye Bakanlığı temsilcileri hazır oldukları hal
de incelendi ve 'görüşüldü. 

Gerek (1) sayılı' ve .gerekse (23) sayılı Kanunda Büyük Millet Meclisi üyeleri dışından Bakan 
olanlara ödenek ve yolluk verilmesine dair hüküm bulunmadığından bu boşluğu doldurmak maksa-
diyle sevk edilen kanun tasarısı komisyonumuzca da yerinde görülerek aynen kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Tabiî Üye 

F. Kuytak 

Bu kanun Sözcüsü 
Ankara 

N. Ağırnaslı 
Tabiî Üye 

S. Gürsoytrak 
Tabiî Üye 

/ / . Tunçkanat 

Balıkesir 
K. Öztaş 

Malatya 
N. Yetkin 

Sakarya 
K. Yurdakul 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 78 ) 
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MİLLET MECLİSİNİN KA-

|BUL ETTİĞİ METİN 

Başjbakan ve Bakanların < tem
sil ödenekleri hakkındaki 23 

sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Başbakan ve 
Babanların temsil ödenekleri 
hakkındaki 24 . 2 . 1962 ta
rihlî ve 23 sayılı Kanuna aşa
ğıdaki madde eklenmiştir. 

Ek madde — Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üye
leri dışından bir bakanlığa ata
nanlara bakanlık temsil öde
neğinden başka (1) sayılı 
TCannnıın birinci maddesinde 
tcsbit edilen miktarda öde
nek ve yolluk, «görevlendiril
dikleri bakanlık bütçesinin ay
lık ve yolluk tertiplerinden 
işe başladıkları tarihten itiba
ren ödenir. 

Emeklilik hakkı tanınan 'bir 
görevde iken bakanlığa ge-
tiri İm iş bulunanlar asli görev
lerinden aylıksız izinli sayılır
lar. :Bunlarla, daha önce emek
li hja'kkı tanınan bir görevde 
bulıjmmuş olanların, bakanlık
ta geçirdikleri süreler terfi 
ve pmekliliklerinde sayılır. 

OEÇİCİ MADDE — Bu ka
nunen yayımından önce Tür
kiye! Büyük Millet Meclisi üye-
lerildışından bir Bakanlığa ge-
tiriljmiş bulunanlar da, bu ka
nun hükümlerinden faydalanır
lar. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

MALÎ VE İKTİSADİ İŞLER 
KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

Başbakan ve Bakanlann \ tem
sil ödenekleri hakkındaki 23 

sayılı Kanuna ek Kanun 

MADDE 1. — Millet Mec
lisinin kabul ettiği 1 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millet 
Meclisinin kabul ettiği geçici 
madde aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Millet Mec
lisinin kabul ettiği 2 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mec
lisinin kabul ettiği 3 neti mad
de aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Başbakan ve Bakanlann i tem
sil ödenekleri hakkındaki 23 

sayılı Kanuna ek Kanun 

MADDE 3. — Millet Mec
lisinin kabul ettiği 1 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millet 
Meclisinin kabul ettiği geçici 
madde aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Millet Mec
lisinin kabul ettiği 2 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mec
lisinin kabul ettiği 3 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 78 ) 





Dönem : 1 
TJ>Piantı:i C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : 

Ankara Şap Enstitüsü ve müştemilâtı inşaası için 
gelecek yıllara sari taahhütlere girişilmesi hakkında 
Millet Meclisince kabul olunan kanun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Sanayi ve Tarım, Bayındırlık ve 

Ulaştırma ve Bütçe komisyonları raporları 
(M. Meclisi 1/147, C. Senatosu 1/55) 

(Not : Millet Meclisi Sıra Sayısı : 170) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 22 . 6 . 1962 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 1/147 -1395 - 6189 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Ankara Şap Enstitüsü ve müştemilâtı inşası için gelecek yıllara sâri taahhütlere girişilmesi hak
kımdaki kanun tasarısının, Millet Meclisi (Jenel Kurulunca 20. 6 .1962 tarihli 104 neü Birleşimde ön
celik ve ivedilikle kabul edilen metni ile kanun tasarısı dosyası ilişik olarak .sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad 8irmen 

Not : Bu tasarı 6.3.1962 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
20 . 6'. 1962 tarihli 10 î neü Birleşiminde de öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 

Sanayi ve Tarım Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Sanayi ve Tarım Komisyonu 28 . 6 . 1962 

Esas No: 1/55 
Karar No: 4 

Yüksek Başkanlığa 

23 . 6 . 1962 tarihinde Yüksek Başkanlıkça komisyonumuza havale buyurulan : 
Ankara Şap Enstitüsü ve müştemilâtının inşaatı için gelecek yıllara geçici taahhütlere girişilmesi 

hakkında kanun tasarısı ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle 26 . 6 . 1962 tarihinde komisyo
numuzda görüşüldü. 

Kanun tasarısının gerekçesinde belirtilen hususlar komisyonumuzca da yerinde görüldüğünden 
Millet Meclisi tarafından 20 .6 .1962 tarihli 101 neü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle kabul edilen 
kanın metni komisyonumuzca da muvafık mütalâa edilerek müzakere mevzuu kanun tasarısı aynen 
kabul edilmiştir. 
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Havalesi gereğince Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yük

sek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Komisyon Başkanı yerine 

Sözcü 
Artvin 

Fehmi Alpaslan-

Üye 
Hatay 

Vehbi Aksoy 

Bu rapor Sözcüsü 
Erzincan 

Fehmi Beıysoy 

Üye 
Kastamonu 

A. Nusret Tuna 

Tabiî Üye 
Vehbi Er sil 

Üye 
Konya 

Mustafa Dinekli 

Tabiî Üye 
Selâhattin özgür 

Üye 
Kütahya 

Baha t tin Özbek 

Bayındırlık ve Ulaştırma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bayındırlık ve Ulaştırma Komisyonu 

Esas No. : 1/55 
Karar No. : 5 

Yükse k I >aş kan lığa 

3 . 7 . 1962 

Millet Meclisince 20 . ti . 1962 tarihli ve 104 neü Birleşiminde kabul olunarak Sanayi ve Karma Ko
misyonu raporu ile birlikte Komisyonumuza havale buyuruları (Ankara Şap Enstitüsü ve müştemilâ
tı inşası için gelecek yıllara geçici taahhütlere girişilmesi hakkındaki kanun tasarısı incelenmiş ve uy
gun görülmüştür. 

İnşaat mevsiminin geçmek üzere bulunması ha ;ebiyle öncelik ve ivedilikle görüşülmesi komisyo
numuzca temenniye şayan görülmüştür. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna sevk edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Bavıudııiık ve Ulaştırma 

Komisyonu Başkanı 
Kars 

Mehmet Ifazer 
('. Başkanlığınca seçilen 

Üye 
Hasan Kangal 

İmzada bulunamadı 

Sözcü 
İstanbul 

Berç Turan 

Eskişehir 
Gavsi Uçagök 

1 mzada bulunamadı 

Niğde 
îzze# Gener 

İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Ankara 

Sabi t Ko c a b e y o ğ l u 

tcel 
Talip Öz d olay 

Tokat 
Osman Ifaeıbeıaloğlv, 

Tabiî Üye 
Sıtkı TJUıy 

İzmir 
Enis Kan su 

C. Senatosu S. Sayısı ; 79 



Bütçe Komisyonu raporu 

C u mhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu 4 . 7 . 1962 

Esas No. : 1/55 
Karar No. : 30 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

i Millet Meclisinin 20 . (i . 1962 tarihli 104 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle kabul edilen «An
kara Şap Enstitüsü ve müştemilâtı inşası için gelecek yıllara geçici taahhütlere girişilmesi hakkın
daki kanun tasarısı ve ilgili komisyon raporları komisyonumuza havale edilmiş olmakla yetkili Hükü-
ııfet temsilcileri hazır olduğu halde incelendi ve görüşüldü. 

! Ankara Şap Enstitüsünün kurulmasındaki lüzum ve zaruret bu enstitünün sağlıyaeağı faydalar 
ve bilhassa Millî Eğitimimize tevüdedeceği müsbet tesirler muvacehesinde tasarı yerinde mütalâa edi
lerek aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Başkan Bu kanun Sözcüsü 
T. Üye Ankara T. tiye T. Üye Balıkesir 

I F. Kuylak N, Ağırnash N. Gürsoytrak II. Tunçkanat K. Öztas 

! Malatya Sakarya 
N. Ydkin K. Yurdakul 

O. Senatosu ( S. Sayısı : 79 ) 



MÎLLET M KOLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Ankara Şap Enstitüsü ve müştemilâtı inşası 
için gelecek yıllara sari taahhütlere girişilmesi 

hakkında Kanun 

MADDE i. — Ankara'da Şap Enstitüsü ve 
iHÜstomilûtıiTin inşa ve tesis işleri için 7 500 000 
liraya kadar gelecek yıllara sâri taahhütlere gi
rişmeye Bayındırlık Bakanlığı .yetkilidir, 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini 
Maliye, Bayındırlık ve Tarım Bakanları yürü-
t ür. 

SANAYİ YE TARİM KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Ankara Şap Enstitüsü ve müştemilâtı inşası 
için gelecek yıllara sari taahhütlere girişilmesi 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
I nej madde aynen, kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
2 Uç: madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE ',]. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
o ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 7î> ) 
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BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA KOMİS

YONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

A:ıkara Şap Enstitüsü ve müştemilâtı inşası 
iqn gelecek yıllara sâri taahhütlere girişilmesi 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
nci madde aynen kalın! edilmiştir. 

2 
MADDE 2. — Millet Meclisinin kabııl ettiği 

nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - Millet Meclisinin kabnl ettiği 
3 ;neii madde aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL BTTlÖİ 
METİN 

Ankara Şap Enstitüsü ve müştemilâtı inşası 
için gelecek yıllara sari taahhütlere girişilmesi 

hakkında Kanun 

Al A Dİ) 10 I. Millet Meclisinin kabul ettiği 
1 nci nuıdde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. Millet Meclisinin kabul ettiği 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDK 3. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
3 ncü madde avnen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu { S, Sayısı : 79 ) 





Eönem : İ 
Toplantı! C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı 80 
1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askerî memurlar 
Kanununun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna geçici maddeler ilâvesi hakkındaki 97 sayılı 
Kanunun geçici ikinci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında Millet Meclisince kabul olunan kanun teklifi 

ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe 
komisyonları raporları (M. Meclisi 2 /39 , 

C. Senatosu 2 /23 ) 

(Not : Millet Meclisi Sıra Sayısı : 165) 

.. Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanuni ar Mü dü rlüğü 
Sayı : 2/39, 432, 2205 

22 .6 . 1962 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin değiştirilme
sine ve bu kanuna geçici maddeler ilâvesi hakkındaki 97 sayılı Kanunun geçici ikinci maddesine bir 
fkra eklenmesine dair kanun teklifinin, Millet Meclisi Genel Kurulunca 2.0 . 6 . 1962 tarihli 104 
ncü Birleşimde öncelik ve ivedilikle kabul edilen metni ile kanun tasarısı dosyası ilişik olarak sunul
muştur. 

Saygılarımla, 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu teklif 18 . 12 . 1961 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru-
lın 20 . 6 . 1962 tarihli 104 ncü Birleşiminde de öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiş
tir. 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Millî Eğitim Komisyonu 
Esas No: 2/23 
Karar No: 8 

3.7. 1962 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza havale buyurulan «Aydın Milletvekili îsmet Sezgin'in» 
1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine 
ye bu kanuna geçici maddeler ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna bir madde ilâvesi hakkında kanun tek-



lifi» ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzun 3 . 7 . 1962 larîhli toplanı ısında, 
incelendi ve görüşüldü. 

Millet Meclisi (ienel Kurulunun 20 . (i , 1902 tarihli ve 104 ucu Birleşiminde tesbİt edilen esas 
lar Komisyonumuzca, da nıüspel mütalâa oluuai'ak Millet. Meclisi (İenel Kurulunca kabul edilen ıııc 
riıı aynen kabul edilmişi ir. 

İvedilik ve öncelikle görüşülmesi temennisiyle: Bütçe Komisyonuna havale edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa .sunulur. 

Başka 11 
izmir 

Cahit tU-ııre.r 

Sozeıı 
Muş 

t lisan Ahpnlaf 

Kâtip 
Elazığ 

Rasim Giray 

C Bsk. Seçilen 
Üye 

Esat Çağa 

Çanakkale 
Halil Sarıkaı/ıı 

hdırne 
Talisiıı flaıiı/ııaç/hı 

İstanbul 
()~<(l Ş<ılıin( ı ir ay 

Kastamonu 
Mehmet Camlıca 

Kayseri 
I la ani) Dikeçlif/il 

Trabzon 
) us ti I l)< m ın/aı/ 

MİLLLT M Uf l/İSİNİN KABl.'L UTTİÜİ 
MLTİN 

1076 sayılı Yedek subay ve yedek askerî me
mur la r K a n u n u n u n 3 ncü maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâvesi 
hakk ındak i 97 sayılı Kanunun g'eçici ikinci 

maddesine bir f ıkra eklenmesine da i r 
kanun teklifi 

MA1)I)L I. 1070 sayılı Yedek subay ve 
yedek askerî memurlar Kanununun 3 ncü mad
desinin değiştiri lmesine ve bu kanıma geçici 
maddeLer ilâvesine dair 97 sayılı Kanunun ge 
cici ikinci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiş
t i r : 

Dunlardan askerlik hizmetlerini Türk Si
lâhlı Kuvvet ler i Okuma - Yazma Okulunda ya
pan (asil i lkokul öğretmenler ine) bu vazife ile 
görevlendir i ldikleri ta r ih ten başlamak üzere 
ayda 150 lira eğitim tazminat ı verilir. 

M A D D E 2. Bu kanun yayımı ta r ih inde 
yürü r lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu k a n u n u Millî Eğitim ve 
Millî Savunma Bakanları yürü tür . 

MİLLİ IKİİTİM K<>MİSY<>\I 'XU\ KABl 'L 
UTTİfiİ MLTİN 

1076 sayılı Yedek subay ve yedek a s k e n me
mur la r K an u n u n u n 3 ncü maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâvesi 
hakk ındak i 97 sayılı K a n u n u n geçici ikinci 

maddesine bir f ıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi 

M A DDL I. Millet Meclisinin kabul elliği 
birinci madde avrıetı kabul edil iniştir. 

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

MADDE 3. -•• Millet Meclisinin kabul ett iği 
üçüncü madde aynen kabul edilmiştir 

(1 Senatosu ( S. Sayısı : S0 
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Bütçe Komisyonu raporu 

f'umlıariyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu 4 . 7 . 1962 
Esas No. : 2/23 
Karar No. : 28 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 20 . 6 . 1962 tarihli 104 ncü Birleşiminde kabul edilen «107-6 
.satıh Yedek subay ve yedek askerî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine ve 
bu, kanuna geçici maddeler ilâvesi hakkındaki 97 sayılı Kanunun geçici ikinci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifi» ve Millî Eğitim Komisyonu raporu komisyonumuza havale edil
miş olmakla Maliye ve Millî Eğitim Bakanlığı temsilcileri 'hazır olduğu halde incelendi ve görü
şüldü. 

| Teklif yedek subay öğretmen olarak askerlik vazifelerini yapanlardan, Millî Savunma Bakan
lığı emrinde eğitim merkezlerinde çalışan öğretmenlere tazminat verilmesini derpiş etmektedir. 

Askerlik vazifesini yapan bu gençlerden bir kısmına böyle bir hak tanınması adalete uygun 
görülmediği gibi bundan s'onra. askere alınacak bu öğretmenlerin er olarak vazife görecekleri dik
kate alınırsa kendileri için 'bugünkü durumları bir avantaj sağlamaktadır. 

j Diğer taraftan geçmiş aylara bilhassa bir evvelki bütçe yılma ait bir tazminatın verilmesi ka
rnen tekniğine de uygun değildir. 

Bu sebeple kanun teklifinin ka'bulüne imkân görülmemiştir. 
Raporumuz Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Bu Rapor Sözcüsü Tabiî Üye Tabiî Üye 
Tabiî Üye Ankara S. Gürsoytrak H. Tunçkanat 
F. Kuytak N. Ağırnas'lı 

Balıkesir Malatya Sakarya 
K. öztas N. Yetkin K. Yurdakul 

»&<i 

Ö. Senatosu ( S. Sayısı : 80) 





Dönem : İ 
T^iantı: ı C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı 

5.1.1961 tarihl i ve 222 sayılı İ lköğretim ve Eğitim Kanu
nunun 29,5,1961 tarihl i ve SOSjsayıh Kanunla değiştiri len 
geçici ü n d maddesinin tadiü hakkında Millet Meclisince 
k^buf edilen kanun tasarısı ve Cumhuriyet Senatosu 

Millî Eğit im, Bayındırlık ve Ulaştırma ve Bütçe 
komisyonları rapor lar ı (M . Meclisi 1/76, 

C. Senatosu 1/48) 
(Nqt : Millet Meclisi Sıra Sayısı : 158) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 14 . 6 . 1962 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1551 - 7007 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

i . 1 . 1961 tarihli ve 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun 29 ,5 .1961 tarihli ve 308 sa
yılı Kanunla değiştirilen geçici 5 nci maddosnıin tadili hakkındaki kanun'tasarısının, Millet Meclisi 
Genıel Kurıünnca 13 .6 .1962 tarihli 101 ııci Birlcşiıııde öncelik ve ivedilikle kabul edilen metni ile 
kanun tasarısı dosyası ilişik olarak sunulmuştu'.-. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

ftot : Bu tasarı 6.4.1962 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurutun 
13 .16.1962 tarihli 101 nci Birleşiminde de İhı çelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Millî Eğitim Komisyonu 20 . 6 . 1962 
Esas No: 1/48 
Karar No: 4 

Yüksek Başkanlığa 

222 
15 . 6.1962 tarihinde Yüksek Başkanlıkça komisyonumuza havale buyurulan «5 .1 .1961 tarih ve 
sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 29 .5 .1961 tarihli ve 308 sayılı Kanunla değiştirilen 

geçici 5 nci maddesinin tadili hakkında kanun tasarısı» ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle 
komisyonumuzun 20 .6 .1962 tarihli toplantr-auda tetkik ve müzakere olundu : 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 13. 6..1962 tarihli ve 101 nci Birleşiminde tesbit edilen esaslar, 
222 sayılı Kanun gereğince 1971 yılma kadar ikmal edilmesi gereken okul binaları ve müştemilâtı
nın bu müddet zarfında tamamlanması için Bakanlığın serbestçe çalışması ve mümkün olan yardım-



lardan istifade etmesini temin için lüzumlu görüldüğünden, komisyonumuzca da müspet mütalâd 
olunarak Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metin aynen kabul edilmiştir. 

Bayındırlık ve Ulaştırma Komisyonuna havale edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
İzmir 

Cahit Okurer 

Tabiî Üye 
Mehmet öz güneş 

İmzada bulunamadı 

Edirne 
Tahsin Banguoğlu 

İmzada bulunamadı 

Bu kanun için Söz.eü 
Adana „ 

Sakıp önal 

C. Bşk. Seç. Üye 
Esat Çağa 

İmzada bulunamadı 

İstanbul 
özel Şahingiray 

Kâtip 
Elâzığ 

Rasim, Giray 

Ağrı 
Veysi Yardıma 

Kastamonu 
Mehmet Çamlıca 

İmzada bulunamadı 

Tabiî Üye 
Kadri Kaplan 

imzada bulunamadı 

Çanakkale 
Halil Sarıkaya 

Kayseri 
ti it sn il Dik e ç ligi' 

Konya 
Ahmet Onar 

İmzada bulunamadı 

Trabzon 
Yusuf Demirdağ 

Bayındırlık ve Ulaştırma Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bayındırlık ve Ulaştırma 
Komisyonu 

Esas No. : 1/48 
Karar No. : 4 

Yüksek Başkanlığa 

7 . 19(i;> 

Millet Meclisince 13 . 6 . 1962 tarihli 101 ııci Birleşiminde kabul olunarak Millî Eğitim Ko
misyonu raporu ile birlikte komisyonumuza havale buyurulan (5 . 1 . 1961 tarihli ve 222 sayılı İlk
öğretim ve Eğitim Kanununun 29 . 5 . 1961 tarihli ve 308 sayılı Kanunla değiştirilen geçici 5 nei 
maddesinin tadili hakkındaki kanun tasarısı) incelenmiş ve uygun görülmüştür. 

İnşaat mevsiminin geçmek üzere bulunması hasebiyle öncelik ve ivedilikle görüşülmesi komisyo
numuzca temenniye şayan görülmüştür. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna sevk edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunu
lur. 

ia> ındtrlık 

Tabiî Üye 
S. Vlay 

İzmir 
E. Kamu 

ve Ulaştırma Komisyonu 
Başkanı 

Kars ""***' 
M. Hazer 

("'. Bşk. Seçilen Üye 
H. Kangal 

İmzada bulunamadı 

Niğde 
İ. Gener 

İ ınzada bulunamadı 

C. Senatosu 

Sözcü 
istanbul 

/>. Turan 

Eskişehir 
(i. üçagök 

imzada bulunamadı 

( S 

Tokat 
0. FTacibaloğlu 

Sayısı : Sİ > 

Kâtip 
Ankara. 

.S'. Kocabcyoğlu 

İçel 
T. Özdolay 



3 
Bütçe Komisyonu raporu 

(Jıunkııriyet »Senatosu 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/48 
Karar No. : 26 

4 . 7 . 1962 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin L3 . 6 . 1962 tarihli 1.01 nci Birleşiminde kabul edilen 5 . 1 . 1961 tarihli ve 222 
ılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 29 . 5 . 1981 tarihli ve 308 sayılı Kamınla değiştirilen geçici 

ilci maddesinin tadili hakkındaki kamın tasarısı metni ile Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve 
Bayındırlık komisyonları raporları komisyonumuza havale edilmiş olmakla yetkili Hükümet temsilcile
ri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 

İnşaat mevsiminin geçmekte olduğu cihetle gerekli okul ve müştemilâtı binalarının bir an evvel ik
mali için Bakanlığa kolaylıklar sağlıyan ve mevcut kıymetlerden de faydalanmayı temine yarıyan ka
imin tasarısı komisyonumuzca da uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 

j Öncelik ve ivedilikle (î-onel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Bu Kanun Sözcüsü 

Tabiî Üye Ankara Tabiî Üye Tabiî Üye 
F. Kaytak N. Ağınıash »s'. (lürsoytrak İl. Tunçkanat 

Balıkesir Malatya, Sakarya 
K. Öztas .V. Yetkin K. Yurdakul 

(J. Senatosu ( S. Sayısı : 81) 



4 * 
MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİfiİ 

METİN 

5 . 1 . 196İ tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanununun 29 . 5 . 1961 tarihli ve 308 
sayılı Kanunla değiştirilen geçici 5 nci madde

sinin tadili hakkında kanun tasarısı 

MADDJtl !. 222 sayılı Kamınım 308 sayılı 
Kanunla deriştirilen geçici 5 nci maddesi aşağı
daki seki I d ıf 1adil edilmiştir : 

( H ^ J İ C İ İ M A D D E 5. 222 sayı l ı i l k ö ğ r e t i m 
ve E ğ i t i n i Kanunu h ü k ü m l e r i gereğ ince ; 1971 y ı 
l ı na kada r yap ı lacak i l k o k u l b ina la r ı ve tesisler i 
ile öğret me|ı ev ler i inşaat ı , bun lara lüzumlu ya
p ı aksanımın inıfı l e t t i r i lmes i , her t ü r l ü malze
menin a l ımı , nak i l ve depolama iş ler i için g i r i ş i 
lecek t a ah Mİ t i er muvakka t ve ka t î temina t hü
kümler i mahfuz ka lmak şar t i y le 2490 sayı l ı Ka
nunun dığeli' k ü k ü m l e r i uygu lanmamak , 1050 
sayı l ı Mıı j ıasebei U m u m i y e K a n u n u n u n 135 nci 
ıııaddesindelki (/< 20 nisl ıet i r f 30 olarak uygu 
lanmak şa r l i y l e emaneleıı , mahdu t eks i l tme su
ret iy le veya b i rden fazla l ' i r inalar arasında pa
zar l ık la celice k i est i r i l i r . 

\ IADDI< 
yürürlüğe < 

MADDI< 
kan la r K u r 

1. i'»u kanun yay ım ı ta r ih inde 
i rer . 

I>u kanunun h ü k ü m l e r i n i Ka
i l i ! v ü r ü t ü r . 

MİLLİ EfiİTİ.U KOMİSYuNLNl'N KABLL 
ETT'IDJ METİN 

5 . 1 . 1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve 
Eğitim kanununun 29 . 5 . 1961 tarihli ve 308 
sayılı Kanunla değiştirilen geçici 5 nci madde

sinin tadili hakkında kanun tasarısı 

M A D D E 1. - Mi l let Mecl is in in kabu l e l 
l i ğ i madde avıımı kabul e tmiş t i r . 

D E r l C İ . M A D D E Mi l le t Mecl is in in kabu l 
e t l i ğ i ıreeici madde avııen kabul ed i lm iş t i r . 

M A D D E 2. Mi l let Mec l is in in kabul ei 
l i g i madde aynen kabul e tmiş t i r . 

M A D D E 3. Mi l let Mec l is in in kabu ! el 
iğ i madde avıımı kabu l e tmiş t i r . 

t'. Senatosu S. Kavis i : M 



1-iAYlNDlKLIK VE ULAŞTİRMA KOMİS
YONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

5 . % . 1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve 
Eğitjim Kanununun 29 . 5 . 1961 tarihli ve 308 
sayılı Kanunla değiştirilen geçici 5 nci madde

sinin tadili hakkında Kanun 

MADDE 1. - - Millet Meclisinin kabul et
tiği J nci madde aynen kabul edilmiştir. 

OEOİOİ MADDİM — Millet Meclisinin ka
bul ettiği geçici madde aynen kabul edilmiş
tir. 

1ÎÜTOK KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

5 . 1 . 1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanununun 29 . 5 . 1961 tarihli ve 308 
sayılı Kanunla değiştirilen geçici 5 nci madde

sinin tadili hakkında Kanun 

MADDE 1. Millet Meclisinin kabul et-
tigi I nci madde aynen kabul edilmiştir. 

t İEOİOİ MADDE Millet Meclisinin ka
bul ettiği geçici madde aynen kabul edilmiş
tir. 

AIADDE 2. - Millet Meclisinin kabul et
liği 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE :5. — Millet Meclisinin kabul et
tiği !-! ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

.MADDE 2. Millet Meclisinin kabul et
liği 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE :!. — Millet Meclisinin kabul et
liği :î ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

< S ı ll.ltOSU ( S. Sayısı : 81 ) 





Dönem : 1 f% f% 
Tô antı: ı C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : 0 2 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Ertik Okulları mütedavil 
sermayesi hakkındaki 3423 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair Millet Meclisince 
kabul edilen kanun teklifi ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komisyonları 

raporları (M. Meclisi 2 /42 , C. Senatosu 2/21) 

(Not : Millet Meclisi Sıra Sayısı : 82) 

Müh t M < dişi 
(ilcini SeknI( r Hfıi Is . d . 196:' 

Kah mıhtı1 1/ i.idİtrii'ıfpi 

S<ı 1/1 : itil - ('. 8. /'SVV 

Cumhuriyet Senatosu Başkanl ığına 

.Milli Bğitinı bakanl ığ ına bağlı Brîik okulları miifeda\ i! seı-m;ı\ osi hakkındaki :i-l-'J:.î sayılı Kanu
nun § ncü maddesinin değiştiri lmesine dair kanını teklifinin. Mi 11 el Meclisi (leııci Kurulunca 
15 . 6 . J962 tarihli 102 nei Birleşimde kabul edilen metni ile kanun lekdil'i dosyası ilişik olarak. 
sunulmuştur . 

Saygılarımla, 
Millet Meclisi Başkanı 

F. Siıım a. 

N\ıt : Bu teklif 22 . 12 . 19(il talihinde Başkanlıkça ilk komisi/ona havale edilmiş, (lead Kuru
lun 27 . i . 1962, 7 . 7> . 1962 ve 17) . (i . 1962 tarihli 81, 87>, 102 ııri hirl eşimi e rinde de e/ör üşü I en k 
kabııl edilmiştir. 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 
(J umhuriy e l S e n a tos ıı 

Millî Eğitim Komisyonu 22 . 6 . 1962 
' fJsas No. : 2/21 

Kara)' No.. : 7 

Yüksek Başkanl ığa 

Başkanlığınız ta raf ından komisyonumuza havale buyuruian Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali D e m i r i n «'Millî Bğitim Bakanl ığına bağlı Krtik okulları mütedavil sermayesi hak
kında; -'42-> sayılı Kanunun -i ncü maddesinin değişt ir i lmesine dair kanun teklifi» ilgili Bakanlık 
temsilcilinin iştirakiyle 21 . (i . 1ÎHİ2 tarihli komisyonumuz toplantısında. te tkik ve müzakere olundu ; 

.Millet Meclisi (îencl Kurulunun lf> . (i . |f)(J2 tarih ve 102 ne: Birleşiminde tesbit edüen esaslar 
komisyonumuzca da müspel mütalâa olunarak Millet Meclisi (îenel Kurulunca kaimi edilen metin ay
nen kabul edilmiştir. 



Malî ve İktisadi İsler Komisyonuna havale edilmek üzere Yüksek Ha> sunulur. 

Başkan 
İzmir 

C. Okurer 

İstanbul 
Ö. Salıinyiraa 

Sözcü 
Muş 

/. Akpolat 

Kasta monu 
M. Çamlıca 

Kât ip 
Klâzığ 

R. Giray 

Kayseri 
fi. Dihivlûpl 

Edirne 
T. Banguoğlu 

Trabzon 
Y. T) emir dağ 

Malî ve İktisadi işler Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

'Malî ve iktisadi İsler Komisyona 3.7. 1962 
Esas No. 2/21 
Karar No. 11 

Yüksek Başkanlığa 

2:} . 6 . \{)(\*1 tarihimle Yüksel-; Başkanlıkça komisyonumuza havale edilen «Millî Eğitim. Bakan-
lığına. bağlı erlik okuiları miitedavii sermayesi hakkındaki 3423 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı komisyonumuzun 3 .7 .1962 tarihli toplantısında M.ilıî 
Eğitim. Bakanlığı temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu. 

Yapılan irörüsmelerde tasarının ovrekeesinde belirtilen hususla)' yerinde görülerek Millet Mec
lisi Omıe! Kurulunca kabul edilen metin komisyonumuzca da iltihakla aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Malî ve îktisadi İşler 
Komisyonu Baş'kam 

Bursa 
Cahit Ortaç 

Sözcü 
Gaziantep 
Zeki İslâm 

Tabiî Üye 
Şükran Özkaya 

Artvin 
Fehmi Alpaslan 

Balıkesir 
TTasan Âli Türler 

İstanbul 
$a 1) ah attın Ta n ma » 

Kütahya 
Osman Cevdet Erkut 

Sivas 
Hulusi Söylemezoğlu 

Van 
Faruk lsık 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu 
Esas No: 2/21 
Karar No: 27 

Bütçe Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

4.7.1962 

Millet Meclisinin 27 . 4 . 1962, 7 . 5 . 1962 ve 15 . 6 . 1962 tarihli 81, 85 ve 102 nei birleşim
lerindi; kabul edilen «Millî Eğilim Bakanlığına bağlı Ertik okulları miitedavii sermayesi hakkındaki 
3423 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kamın teklifi» ve ilgili komisyon rapor-

C. Senatosu ( S. Sayısı : 82 ) 



lan komisyonumuza havale edilmiş olmakla yetkili Hükümet Temsilcileri hazır olduğu halde incelen
di i-e görüşüldü. 

|Ertik okulları miitedavil sermayesinde ek görev olarak çalışanlara 1938 senesinde tesbit edilmiş 
olajn 10 - 30 lira arasında ücret verimi ektedir. 

I Bugünün şartları göz önünde tutulursa verilen paranın hiç mesabesinde olduğu bariz olarak gö
rülmektedir. 

i Bu sebeple bu miktarları 30 - 150 liraya çıkarılması için hazırlanan kanun teklifi komisyonumuz
ca ; de uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Bu Kanun Sözcüsü 
T. Üye Ankara T. Üye T. Üye 

F. Kuytak N. Ağvmaslı S. Gürsoytrak H. Tunçkanat 

Balıkesir Malatya Sakarya 
K. öztaş N. Yetkin K. Yurdakul 

C. Senatosu (S . Sayısi: 82) 
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MİLLETr MECLİSİNİN KABUL KTTİÛt 
METİN 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Ertik okulları 
mütedavil sermayesi hakkındaki 3423 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine 

dair kanun teklifi 

MADDİ-1] I. 3423 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madd" 3. — Uhdelerine ilâve olarak müte
davil sermaye muhasipliği veya memurluğu ve
rilen okulun; maaşlı veya ücretli 'memurlarına 
okul mütedavil sermaye atelyclerimn umumi 
gelirinden ödenmek üzere iş haeımları göz 
önünde tutularak Millî Eğitim Bakanlığının 
tensibi ile ayda (30) liradan (150) liraya kadar 
ilâve ücret verilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Maliye 
ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Ertik okulları 
mütedavil sermayesi hakkındaki 3423 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine 

dair kanun teklifi 

MADDE J. — Millet Meclisinin 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. 

O. Senatosu ( S. Sayışır 82)'" 
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.MALÎ VE İKTİSADİ İŞLER KOMİSYONU

NUN KABUL ETTİOİ METİN 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Ertik okulları 
mütedavil sermayesi hakkındaki 3423 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine 

dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
pirinci madde aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABÜ.I 
METİN 

ETTİĞİ 

Millî Eğitim Bakanlığma bağlı Ertik okulları 
mütedavil sermayesi hakkındaki 3423 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine 

dair Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisinin 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 avnen kabul edilmiştir. 

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

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

C. Senatosu ( S. Sayısı : 82 ) 




