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1. — Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'-
ın; İstanbul Üyesi Şevket Akyürek'in, 
Ereğli Demir - 'Çelik İşletmelerine geti
rilen mal ve kıymetlerin Yabancı serma
yeyi teşvik Kanunu hükümlerine göre yur
da giren yabancı sermayeye dâhil olup 
olm'adığına dair sorusuna verdiği cevabı 
tashih ve tasrih demeci 

2. — Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un, Fe
deral Almanya'da televizyonda gösteril
mekte bulunan ve yurdumuzu çok geri bir 
durumda tanıtan filim hakkında izahları 
ve bununla ilgilenilmesine dair demeci 
ve Basın - Yayın ve Turizm Bakanı Celâl 
Tevfik Karasarpaıı'm ceva'bı 471 

3. — Başkanlığın 12 . 6 . 1963 Çar
şamba gününden itibaren Genel Kurulun 

471 

AT, 

Sayfa 
473 saat 14 te toplanması (hakkımda sunuşu 

4. —• Millî Eğitim Balkanı Şevket Ba
sit Hatipoğlu'nun, istifasının kabulü ile 
adı geçen Bakanlığa Millî Savunma Ba
kanı llhami Sancar'ın Vekillik edeceğine 
dair Cumhuribaşkaınlığı tezkeresi (3/203) 473 

5. — Ulaştırma Bakanı Rifat öç
ten'in, istifasının kabulü ile adı geçen 
Bakanlığa Devlet Bakanı Raif Aylbar'ın 
vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı 
Itezkeresi (8/202) 473 

6. — Vazife ile yurt dışına gidecek 
olan Bayındırlık Bakanı llyas Seçkin'e 
dönüşüne kadar Maliye Bakanı Feıid Me
len'in vekillik edeceğine dair Cumhur-
başkanihğı tezkeresi (3/221) 473:474 

!:•— Açık bulunan Millî Eğitim Ba
kanlığına Bursa Milletvekili İbrahim ök-
tem'in tâyin edildiğine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/205) 474 

8. — Sanayi Bakanı Fethi Çelik-
baş'm; Û309 sayılı Maden Kanununun 



bâzı maddelerinin değiştirilmesi, kaldı
rılması ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesine dair kanun tasarısını görüşmek 
üzere, havale edildiği komisyonlardan 
ikişer üyenin iştirakiyle bir Geçici Ko-
misyon kurulması hakkında önergesi 474 

9. —• Cumhurbaşkanınca seçilen üyeler
den Âdil Ünlü'nün, Anayasa ve Adalet 
Kbmîsyonunundan istifası 474 

5. — Görüşülen işler 475 
.1. — Anayasa Mahkemesinin kuruluşu 

vo yargılanıra usulleri hakkındaki 22 . 4 . 
1962 tarihli ve 44 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna 3 madde eklenmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet ve Bütçe komisyonları 
raporları (M. Meclisi 1/410, C. Senatosu 
1/235) (ıS. Sayısı: 150) 475:476 

2. — Turizm müesseselerince ya'bancı 
memleketlerden getirilecek eşyanın Güm
rük ve diğer ithal Vergi ve resimlerin
den muafen ithali hakkındaki kanun tek
lifinin Millet Meclisince reddolunan met
ni ve Cumhuriyet Seımtosu Malî ve İkti
sadi işler, Dışişleri, Basın - Yayın ve 
Turizm ve Bütçe komisyonları, raporları 
(M. Meclisi 2/140, C. Senatosu 2/48) (S. 
ıSayısi: 135) 476 

3. — Çeşitli teadül ve teşkilât kanunla-
riylo diğer kanunlarda mevcut aylık ve 
ücret füturlarının değiştirilmesi hak
kında 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesi
nin tadili hıakkındaki kanun teklifinin 
Millet Meclisince kaimi olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe Komisyonu 
raporu (M. Meclisi '2/51, C. Senatosu 
2/52) (IS. Sayısı: 138) 4716,504:509 

4. —• Kuzey Atlantik Andlaşması Teş
kilâtı Müşterek Enfrastrüktür Program
ları gereğince Türkiye'de yapılacak inşa 
vo teslis işlerine dair 6095 sayılı Kanu
nun 10 ncu miaddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul 'olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko-

Sayfa 
misyonunun mütalâası ile Dışişleri, Ba
sın - Yayın ve Turizm, Malî ve iktisadi 
işler ve Bütçe komisyonları raporları (M. 
Meclisi 1/291, (\ Senatosu 1/207) (S. sa
yısı: 141) 476:482 

5. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğü 1963 yıh Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelinde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarıyı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/449, C. 
iSenatosu 1/231) (S. Sayısı: 147) 482,510:511 

6. —• 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
daki kanun tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 1/464, C. 
(Senatosu 1/236) (>S. Sayısı: 148) 482:483,512:513 

7. — Ordu Dahilî Hizmet Kanununun 
33 ncü maddesi sonuna bir fıkra eklen

mesine dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince redd<olun>an metni ve Cumhu
riyet Senatosu Millî Savunma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 2/435, C. Senatosu 
2/59) (İS. Sayısı: 149) 483 

8. — Cumhuriyet Senatosu istanbul 
Üyesi Şevket Akyürek'in yasama doku
nulmazlığının kaldırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
pora (3/17) (S. Sayısı: 139) 483 

9. — Cumhuriyet Senatosu Manisa 
Üyesi Ferit Alpiskcnder'in, Kurucu Mec
lis Dilekçe Komisyonunun 1 . 9 . 1961 
tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 66 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu, iktisadi işler ve Bütçe ko
misyonları raporları, (M. Meclisi 1/345, 
C. Senatosu 1/215) (IS. Sayısı: 142) 483 

10. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun geçici 84 ncü mad
desinin değiştirilmesine ve bu kanuna ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet iSenatosu ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonu mütalâası ile 
Malî ve iktisadi işler ve Bütçe komisyon
ları raporları (M*. Meclisi 2/243, C. Sena
tosu 2/49) (S. Sayısı: 136) 484:485 
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Sayfa 
11. — Devlet memurları aylıklarının 

tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet 
Bakanlığı kısmında değişi'klik yapılması 
hakkındaki taamın tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Büt
çe komisyonları raporları (M. Meclisi 
1/282, C. Senatosu 1/212) ÇS. Sayısı: 137) 485 

12. —• Spor kulüplerince oyunculara ve 
karşı kulüplere şimdiye kadar ödenmiş 
bulunan transfer üsretleriyle teşvik prim
lerinden mütevellit vergi borçlarının 
bir defaya mahsus olmak üzere affı hak
kındaki kanun 'teklifinin Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe 
komisyonları raporları (M. Meclisi 2/175, 
€ . Senatosu 2/54) (S. Sayısı: 140) 485 :4>88 

13. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası Kanununun 33 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İş
ler ve Bütçe komisyonları raporlar. (M. 
Meclisi 1/345, C. Senatosu 1/215) (S. Sa
yısı: 142) 488:494 

14. —• Türk Eczacıları Birliği Kanu
nunun 31 ve 45 nci maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve 
Sosyal İşler komisyonları raporları (M. 
Meclisi 1/358, C. Senatosu 1/218) (S. Sa
yısı: 143) 494 

15. — Türk Tabipleri Birliği Kanunu
nun 40 ncı ve 47 nci maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve 
Sosyal İşler komisyonları raporlar. (M. 
Meclisi 1/353, C. Senatosu 1/219) (S. Sa
yısı: 144) 494 

16. — Hazinenin ve İktisadi Devlet 
Teşebbüslerinin bir kısım borçlarının tah
kimi hakkındaki 154 sayılı Kanuna ek 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu I 

I Sayfa 
Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 

I 1/168, C. Senatosu 1/226) (S. Sayısı: 145) 494: 
495 

17. — Şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl 
Paşanın kızı Hadduç Dağıstanlı'ya va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanma
sına dair kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütçe komisyonları raporları (M. Mec
lisi 1/229, C. Senatosu 1/227) (S. Sa
yısı: 151) 495:496 

18. — Mehmet Celebioğlu Bilâl Demir
ci'ye vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İş
ler ve Bütçe komisyonları raporları (M. 
Meclisi 1/260, C. Senatosu 1/225.) (S. Sa
yısı: 152) 496 

19. —• Birinci Dünya ve İstiklâl sa
vaşlarına iştirak eden Ali Fehamoğlu 
Vecihi Hürkuş'a vatani hizmet. terti
binden aylık bağlanmasına dair kanun . 
tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî 
ve İktisadi İşler ve Bütçe komisyonları 
raporları (M. Meclisi 1/254, C. Senatosu 
1/228) (!S. Sayısı: 153) 496 

6. — Sorular ve cevaplar 497 

A — Sözlü sorular ve cevapları 497 
İ. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri 

Üyesi Hüsnü DikeçligiPin, Türkiye'deki 
fikir çekişmelerine ve çeşitli saldırgan
lıklara dair Başbakandan sözlü sorusu 
•6/143) 497 

2. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi 
Cavit Tevfik Okyayuz'un, Suriye'nin Şam 
Turizm Dairesi Müdürlüğünce hazırlanan 
bir turistik haritada Hatay'ın kendi millî 
hudutları içinde gösterilmesine dair, Dış-
işileri Bakanından sözlü sorusu 06/169) 497 

3. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir 
Üyesi Hasan Ali Türker'in, Ege ve Ata
türk üniversitelerine bağlı bir Veteriner 
Fakültesi açılmasına dair Millî Fğitim 
ve Tarım Bakanlarından sözlü sorusu 
06/166) 497 
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Sayfa 
4. —• Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üye

si Rasim Giray'm korunmaya muhtaç ço
cuklara dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanımdan sözlü sorusu (6/169) 497 

5. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat 
Üyesi Sadık Artukmaç'ın, Ankara'da ikin
ci bir Tıp Fakültesinin açılıp açılmıyia-
cağına dair Millî Eğitim ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlarından sözlü so
rusu' (6/170) 497 

6. —• Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi 
Lâtif Aykut'un Toprak dergisi sahibinin 
üniversite gençliği tarafından yapılan 
sorgusuna dair İçişleri ve Adalet Bakanla
rından sözlü sorusu (6/171) 497 

7. — Cumhuriyet Senatosu üyesi Ha
san Kangal'ın, İstanbul'da bulunan As
kerî ve Deniz müzelerinin durumu ile bu 
müzelerin Basın - Yayın ve Turizm Ba
kanlığına bağlanmasına dair Millî Eğitim 
ve Basın - Yaym ve Turizm Bakanların
dan sözlü sorusu (6/172) 497 

8. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri 
Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in, Ziraat Ban
kası tarafından yaptırılan çiftçi evlerine 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/173) 497 

9. —- Cumhuriyet Senatosu üyesi Hi
dayet Aydmer'in, kaloriferlerde linyit kö
mürü yerine Fuel - Oil yakılmasına dair, 
Maliye, Sanayi ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlarından Sözlü sorusu ('6/174) 497 

10. —• Cumhuriyet Senatosu Bitlis 
Üyesi Cevdet Gebeloğlu'nun, açılması dü
şünülen Tıp fakültelerine dair Sağlık ve 
Sosyal ve Millî Eğitim Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/178) 497:498 

• 11. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri 
Üyesi. Hüsnü Dikeçligil'in, İstanbul Yük
sek İslâm Enstitüsünün arsasına dair Dev
let ve Millî Eğitim Babanlarından sözlü 
sorusu (6/179) 498 

12. — Cumhuriyet Senatosu Van Üye
si Faruk Işık'ın, Van Millî Eğitim mües
seselerinin öğretmen ve bina ihtiyacına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/180) 498 

13. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri 

Sayfa 
Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in, İçişleri Baka
nının yayınladığı bir tamime dair İçiş
leri Bakanımdan sözlü sorusu ('6/181) • 498 

14. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye
si Mehmet Özgüllesin, Çankırı Kız Sanat 
Enstitüsünde cereyan eden hâdiseye dair" 
Millî Eğitim Bakanımdan s M ü sorusu 
.(6/182) 498 

15. —. Cumhuriyet Senatosu Kayseri 
Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in, Polatlı Orta
okulunda yurttaşlık (bilgisi okutan öğ
retmenin, öğrencilerine sorduğu sorulara 
dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/183) 498 

16. —• Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 9 ncu Bölge 
Devlet Su İşleri Müdürlüğüne bağlı vi
lâyetler, bu vilâyetlerde yapılan işlerle 
sarf edilen para miktarı ve bu sarfiyat
larda usulsüzlük bulunup bulunmadığına 
dair, Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/184) , 498 

17. —• Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik Inci'nin, balık istihsaline 
dair, Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/185) 498 

18. -— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye
si Kâmil Karavelioğlu'nun, 1962 - 1963 
yılında ilkokulda okuyan talebe adedi, 
bunların kız, erkek, hoca ve okul bakı
mından yüzdeleri ile Batman'da sanat 
enstitüsü veya lise açılmasının plâna alı
nıp alınmadığına dair, Millî Eğitim Ba
kanından sö'zlü sorusu (6/186) 498 

19. — Cumhuriyet Senatosu Kastomu-
nu Üyesi Nusret Tuna'nm, köylerle orta
okul hulunmıyan kasabalardaki öğrenci
lere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/187) 498 

20. — Cumhuriyet Senatosu Kastamo
nu Üyesi Nusret Tuna'nm, 27 Mayıs İn
kılâbından sonra toplanan silâhlara dair 
içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/188) 498 

21. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon 
Üyesi Yusuf Demirdağ'm, memleketimiz
deki posta dağıtıcılarına dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü, .sorusu (6/189) 498 
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Sayfa 
22. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye

si Mehmet özgüneş'in, sözlü soruları İç
tüzüğün 152 nci maddesi gereğince Gün
deme alınmaları hakkında Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığından sözlü sorusu 
(6/190) 498:501 

B — Yazılı sorular ve cevaplan 501 
1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üye

si M. Nuri Âdemoğlu'nun, Türkiye'deki 
resmî ve Devlet iştiraki bulunan mües
seselere dair yazılı soru önergesi ve Sa
nayi Bakanı Fethi Çelikbaş'm cevabı 
(7/71) 501:503 

Sayfa 
2. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum 

Üyesi M. Rahmi Sanalan',m, Erzurum 
İmam - Hatip Okulunda cereyan eden bâ
zı nahoş hâdisilere dair yazılı soru öner
gesi ve Millî Eğitim Bakanı Şevket Raşit 
Hatiıpoğlu'nun cevabı (7/73) 503 :504 

3. — Cumhuriyet Senatosu Manisa 
Üyesi Ferit Alpiskender'in, Türkiyede'ki 
resmî, ecnebi ve azınlık okullarına dair ya
zılı soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı 
Şevket Raşit Hatipoğlu'nun cevabı (7/97) 504: 

606 

Başkan; Millet Meclisinden gelen kanun ta
sarı ve tekliflerinin fazlalığı dolayısiyle, C. Se
natosu Grup Başkanvekilleriyle yapılan toplan
tı sonunda haftada üç gün toplanma zaruretin
de mutabakata varıldığını bildirdi ve C. Sena
tosunun Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 
toplanması kabul edildi. 

Başkan; işlerin süratle ve zamanında 'çıkma
sını temin bakımından üyelerin, zaruret olma
dıkça, 15 Temmuza kadar izin talebinde bulun
mamaları temennisinde bulundu. 

Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun, Doğu -
Pakistan'daki siklon fırtınasının sebebolduğu 
felâket dolayısiyle Türk Milletinin duyduğu te
essürün sonsuz olduğuna, dost ve kardeş Pa
kistanlılara Türk Parlömanterleri adına mille
timizin en derin ve samimî taziyetlerinin ulaş
tırılmasına Başkanlığın tavassut etmesine dair 
önergesi okundu ve Başkanlıkça gereğinin ye
rine getirileceği bildirildi. 

Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden Esat 
Çağa, Muş Üyesi İhsan Akpolat, Kocaeli Üye-

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

si Rifat özdeş ve Kırklareli Üyesi Ahmet Naci 
Ari'nin önergesi üzerine açılan Türk petrolleri 
hakkındaki genel görüşme sonuçlandırıldı. 

Basın - Yayın ve Turizm Bakanı Celâl Tev-
fik Karasapan'ın; Turizm ve Tanıtma Bakanlı
ğı kuruluşu ve görevleri hakkındaki tasarının 
havale olunduğu Hariciye, Basın - Yayın ve 
Turizm Komisyonu ile Bütçe Komisyonundan 
beşer üyenin katılmasiyle kurulacak geçici bir 
komisyonda görüşülmesine dair önergesi kabul 
edildi. 

11 Haziran 1963 Salı günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime ıson verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Gaziantep 

Sırrı Atalay Nizamettin özgül 

Kâtip 
Sivas 

Ahmet Çekemoğlu 

ıSORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Rifat öztürkçine'nin, Plân için sarf edilen para 
ile gazete ve mecmualara tahsis edilen ilânlara 
dair sıözlü soru önergesi, Başbakanlığa gönde
rilmiştir. (6/192) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi Sa
bahattin Adalı'nın; Hatay'ın Reyhanlı, Kırık
han Amik Ovasında fazla miktarda yağan yağ
mur sebebiyle buğday mahsulünün tamamen 
yok olduğuna dair sözlü soru önergesi, Tarım ve 
Ticaret Bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/193) 
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2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
.!. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun 

1 aşarisinin Millet Meclisince kabul olunan met
ni (M. Meclisi 1/180, O. Senatosu 1/240) (Dış
işleri, Basın - Yayın ve 'Turizm ve Bütçe komis
yonlarına) 

2. — Tahsis edildikleri gayelerde kullanıl
maları ti a imkân veya lüzum kalmuyan harb se
finelerinin satılmasına yatkr verilmesi hakkın
daki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni (M. Meclisi 1/296, C. Senatosu 
J/241) (Millî Savunma, Malî ve İktisadi tşler 
ve Bütçe komisyonlarına) 

3. — İstanbul Teknik Üniversitesince arsa 
satınalınması için gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişilmesi hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni (M. Mec
lisi 1/218, C. Senatosu 1/242) (Millî Eğitim, Ma
lî ve İktisadi tşler ve Bütçe komisyonlarına) 

4. — Tekel Genel Müdürlüğü ihtiyaçları 
için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişil
mesi hakkındaki 4898 sayılı Kanunun değişti
rilmesine dair kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni (M. Meclisi 1/437, 
C. Senatosu 1/243) (Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütçe komisyonlarına) 

5. — Maden Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, kaldırılması vo bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan nîetııi (M. 
Meclisi 1/285, C. Senatosu 1/244) (Sanayi ve 
Tarım, Anayasa ve Adalet, İçişleri, Malî ve İk
tisadi İşler ve Bütçe komisyonlarına) 

Teklifler 
6. —• 7242 sayılı Kanunun muvakkat madde

sinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul edilen metni (M. Mec
lisi 2/24, C. Senatosu 2/66) (Malî ve İktisadi 
İşler ve Bütçe komisyonlarına) 

7. — 18 Haziran 1952 tarih ve 5965 sayılı 
Kanuna geçici 3 ncü maddenin eklenmesine dair 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olu
nan metni (M. Meclisi 2/22, C. Senatosu 2/67) 
(Millî Eğitim, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe 
komisyonlarına) 

8. —• 7350 sayılı Kanuna geçici bir madde, 
eklenmesi hakkında kanun teklifinin Millet 
Meclisince reddolunan metni (M. Meclisi 2/342, 
C. Senatosu 2/68) (Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütçe komisyonlarına) 

Eaporlmr 
9. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet 

veli erde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/464, C. Senatosu 1/236) (S. Sayısı : 
148) 

10. — Ordu dahilî hizmet Kanununun 33' ncü 
maddesi sonuna bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifinin Mnlet Meclisince reddolunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/43 r\ O. Sena
tosu 2/59) (S. Sayısı : 149) 

11. — Şehit üağıtanlı Mehmet Fazıl Ta
şanın kızı Hadduç Dağıstanlı 'ya vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunar. metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler 
ve Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 
1/229, C. Senatosu 1/227) (S. Sayısı : 151) 

12. —• Mehmet Çelebioğlu Bilâl Demirci'ye 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe komisyonları raporları 
(M. Meclisi T/260, C. Senatosu 1/225) (S. Sa
yısı : 152) 

13. — Birinci Dünya ve İstiklâl Savaşları
na iştirak eden Ali Fehamoğlu Veeihi Hürkuş'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
iktisadi İşler ve Bütçe komisyonları raporları 
(M. Meclisi 1/254, C. Senatosu 1/228) (S. Sa
yısı : 153) 

14. — 7258 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin Mil
let Meclisince reddolunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadi İşler, Millî Savunma 
ve Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 
2/302, C. Senatosu 2/55) (S. Sayısı : 154) 



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

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER — Macit Zeren (Amasya), Ahmet Çekemoğlu (Sivas) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardı ^müzake
relere başlıyoruz. 

BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI. 

1. —• Semayı Bakanı Fethi Çelikbaşhn, İstan
bul Üyesi Şevket Akyürek'in, Ereğli Demir - Çe
lik işletmelerine getirilen mal ve kıymetlerin 
Yabancı sermayeyi te§vik Kanunu hükümlerine 
göre yurda giren yabancı sermayeye dâhil olup 
olmadığına dair sorusuna verdiği cevabı tashih 
ve tasrih demeci. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Çelikbaş. 
SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 

(Burdur Milletvekili) — Muhterem arkadaşlar, 
huzurunuzu işgal etmemin sebebi, geçen oturum
da İstanbul Senatörü Sayın Şevket Akyürek'in 
bir sorusuna verdiğim cevaptaki bir noktayı 
tavzih içindir. 

Sayın Akyürek, yabancı sermaye yatırım
ları ile alâkalı rakamlara Ereğli Demir - Çelik 
İşlenmeleri için -getirilen mal ve kıymetler dâhil 
mi dilye bir sual sordular. Ben de dâhildir, de
dim. Bil âhara tetkik ettirdim, yabancı sermaye 
işi Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Umum Müdür
lüğünce yürütüldüğü için verdiğim rakamlarda 
sadece Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununa 
giöre gelen kıymet, mallzeme ve saire meveüdo-
lup, petrol ve Ereğli Demir ve Çelik Faibrika-
ları için getirilen kıymetler hariç bulunmaktadır. 
Sırf bu hususu zabıtlarda tashih etmek için hu
zurunuzu işgal ettim, teşekkür ederim. (Biz de 
de teşekkür ederiz, sesi) 

2. — C. S. Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un, Fe
deral Almanya'da televizyonda gösterilmekte 

bulunan ve yurdumuzu çok geri bir durumda ta
nıtan filim hakkında izahları ve bununla ilgile-
nilmesine dair demeci ve Basın - Yayın ve Tu
rizm Bakanı Celâl Tevfik Karasaban'm cevabı. 

BAŞKAN — Gündem dışı, buyurun Sayın 
Ertuğ. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 
değerli senatörler, yüksek huzurlarınızı işgal 
edişimin sebebi, son günlerde Federal Almanya 
televizyonlarında memleketimiz hakkında göste
rilmekte olan bir filim üzerinde mâruzâtta bu
lunmak içindir. Bu filim, müteaddit defalar, Fe
deral Almanya televizyonlarında gösterilmiştir. 
Son defasında bendeniz şâhidıoldum. Filimin 
mevzuu Türk köylüsü ve Türk askeri adı ile ad
landırılmıştır. iki kısımdan müteşekkildir. Bi
rinci kısmımda, Türkiye'nin öilhan Harbinden 
bu yana İstiklâl Harbi dâhil, geçirdiği revolüs-
yonları göstermektedir. Gayet kısa pasajlar ha-
linıde, Büyük Atatürk de dâhil olmak üzere, 
ku'şbakıışı şeklinde bir panoramik safiha mev
cuttu r. filimin 'asıl ikinci safhasının; memleke
timizde alınmış olması da maalesef hazin bir 
^gerçektir. 

Memleketimizi son derece iptidai, son de
rece yoksun ve 'gayet geri şartlar içerisinde tas
vir eden <bir filim, bendenizi ve bütün yaJbancı 
•memlekette bulunan her Türk'ü üzecek bir şe
kildedir. 

Filimde ele alman mevzu şudur: Bir Ana
dolu köylüsü; Şakir Ağa isminde birisi. Bu-
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nun üç çocuğu vardır. Bir çocuğu askerdedir. 
(Bir tanesi sırtında bir kova ile İstanbul'da su 
satmaktadır. Diğeri de yine bir yerde işçidir. 
Bu filim; Anadolu'yu toprakları ile, ziraat me
totları gayet iptidai, son derece fakir bir hal
de tasvir etmektedir. Bu köylü, yine en iptidai 
şartlarla çiftçilik yapmakta ve sene sonunda 
o köyün mahsulü olarak Orta - Anadolu'yu gös
termiş olmasına rağmen, toprak üzerinde çalış
maları tasvir etmesine rağmen bir sene içinde 
iki kilo kuru üzüm elde ederek, bunu da paza
ra getirip satarak 5 kilo patates alıp köyüne 
dönmektedir. Köyündeki evi, köy kahveleri, bü
tün köy hayatına ait sahneleri çok iptidai bir 
şekilde tasvir edilmiştir. Ayrıca bizim için tu
ristik bir hazine olduğuna hepimizin kaani bu
lunduğumuz istanbul'da, hiçbirimizin bilmediği 
birtakım merdivenli, taşlı sokaklar gösteril
mektedir. Ayrıca, bu Şakir ağanın oğlu, orada 
su satıcılığı yapmaktadır, köyünde barmamadı-
ğı için. Sırtındaki su kovasından 'bir borudan 
akan ince bir sudan, eliyle bardağı yıkayarak, 
mütaaddit kimselere su satmaktadır ki, bu sah
neyi de yakînen almışlardır. Ve istanbul bu şe
kilde (gösterilmektedir. 

Filimin istinadettirilmek istediği tema da; 
<çqk fakir, çok iptidai bir memleket olan Türki
ye'de bu yoksulluğa rağmen komünizmin barı-
namadığı, Türklerin, kuvvetli bir ordu ile ko
münizme karşı göğüs gerdiği ve komünizmin 
katiyetle Türkiye'de yer edemediği tezini ispat 
hedefini 'gütmektedir. Ve bu film müzansenleri-
nin tertibinden maksat da Alman işçilerinin ha
yat seviyelerini veya kazançlarındaki sukutu 
itirazsız karşılamaları, yani bu kadar sefil ve 
basit memleket dahi yoksulluk içinde olduğu hal
de komünizme iltifat etmemektedir, tezini is
pat etmek içindir. Bir saate yakın bir zaman 
sürmektedir. Şimdiye kadar üç defa gösteril
miştir. iSon defa d'a üç hafta evvel bendeniz şja-
hidoldum. Bunu huzurunuza getirmekten mak
sadım şudur: Bu filim Türkiye'de çekilmiştir. 
Gönül arzu ederdi ki, mesul makamlar, bilhassa 
Basm-Yaıyın ve Turizm Bakanlığı bu filimin 
buradaki kontrolünü talebetmeli idi. 

İkincisi, Dışişleri Bakanlığımız mensubu el
çiliklerimizin veya diplomasi organlarımızın bu 
filîmin ilk gösterildiği günden itilbaren bir reak
siyon izhar etmeleri icabederdi.* Bu oralarda 

11.6.1963 0 - 1 
bulunan vatandaşları, haklı olarak, üzmüştür. 
Ve turizm dâvamıza da büyük bir darbe mahi
yetindedir. 

Bu itibarla bu kürsüye bu mevzuu getirme
yi bir vazife bildim. Umarım ki, ilgili Bakanlık 
dost Federal Almanya nezdinde teşebbüse ge
çer ve bize de, 'bu filmin nasıl alındığı, nasıl 
kontrollerden geçirildiği veya kontrolden geçi
rilip geçirilmediği hususunda bilgi versinler. 
Filmi yapan firmanın ismi ve filmin mevzuu 
bendenizde mahfuzdur. Vakitlerinizi aldım, te
şekkür ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun ıSaym Karasapan. 
BASIN - YAYIN VE TURİZM BAKANI 

CELÂL TEVFİK KARASAPAN (Afyon Ka-
rahisar) — Muhterem Başkan, aziz arkadaşla
rım; her ne kadar istifamızı takdim etmiş bulu
nuyorsak da, yerimize bir arkadaş tâyin edilin
ceye kadar vazifeye devam etmemiz Başvekil 
tarafından emredildiği iein, şimdi arkadaşımı
zın söylediklerine kısaca cevap arz etmek iste
rim. 

Bu televizyon filminden malûmatımız var
dır. Bu film, Türkiye'de bizim yardımımız, ya-
ıhut" bizim haberimiz olarak çevrilmiş bir filim 
değildir. Prezantasyon tarzı da, söylenildiği gi
bi, bir kötü maksada makrun değildir. Memle
ketimiz gerçeklerini de, biz biliyoruz başkası 
bilmesin, görmesin gibi bir hava içinde bulun-
maklığımız da yerinde olmasa ıgerektir. Mem
leketimizde hakikaten bu manzaralar vardır, 
İstanbul'da vardır, Ankara'da vardır, İzmir'de 
vardır, Anadolu'nun göbeğinde de vardır, şark
ta vardır, her yerde vardır. Bu, bir hakikattir. 
Bunu inkâr edemeyiz. Ama niçin bunu alıyor
lar da, İstanbul'un güzel yerlerini alıp, turistik 
manzaralar göstermiyorlar. O ayrı bir mevzu
dur. Halen bunu da göstermektedirler. Fakat 
filmin maksadı kötü değildir. Tarafımızdan da 
bunlara niçin bunu gösteriyorsunuz, daha iyi 
yerler var, niçin onları .göstermiyorsunuz gibi 
bir müdahalede bulunmak da yersiz olduğuna 
ıg!öre, bunu Bakanlığımın kendi ataşeleri ve Ha
riciyenin de elçileri vasıtasiyle verdiği malûma
ta rağmen biliyoruz. Fakat bunun hakkında 
her hangi bir teşebbüse geçmek de pek aklımı
za gelmedi ve doğru da olmaz. Yalnız, kendile
rini, Alman Büyükelçisini şahsan tanırım, sefa-
retiyle de daima temas halindeyiz, kendilerine 
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ileride daha müspet ve münasip taraflarımızı ı 
gösterecek şekilde filmler çevirmelerim telkin 
ettik, ve 'bu hususta !bir i§ birliği yapacağız. 

QBu malûmatı vermeyi bir vazife addettim. 

'Hepinizi hürmetle selâmlarım. (C.K.M.P. sı
ralarından alkışlar) 

3. — Başkanlığın; 12.6.1963 Çarşamba gü
nünden itibaren, Genel Kurulun saat 14 te top
lanması hakkında, sunuşu. 

BAŞKAN — Gündeme 'geçmeden evvel Di- I 
• vanı Riyasetimizin bir iki mâruzâtı vardır. I 

Birincisi; tatile girmeden kanunların ve I 
görüşülmesi ieabeden işlerin görüşülüp bitirile
bilmesi için Yüksek (Senatonun 'haftada üç ıgün 
toplanmasını esasen karar altına almıştık. An
cak :geçen ıgün grup ve komisyon başkanlariyle I 
yaptığımız müşterek bir toplantıda, toplantının 
saat 15 te değil, 14 te yapılmasının daha uygun I 
olacağı mütalâa edilmiş ve bu 'bizce de muva- I 
fık 'görülmüştür. Saat 15 yerine, yarından iti- I 
baren saat 14 te toplanılması hususunu reyinize I 
arz ediyorum. (Kabul edenler... Etmiyenler... Ka- I 
bul edilmiştir. I 

Elimizde çok kanunlar vardır. Meselâ, bu- I 
•gün 20 kanunun müzakeresi yapılacak, yarın da 
aynı durum tevali edecektir. Millet Meclisin- I 
den mütemadiyen komisyonlarımıza kanunlar I 
'geliyor ve komisyonlarımız da lâzımgelen me- I 
saiyi göstermek suretiyle, kanunları Heyeti Ce- I 
lilenize arz ediyor. Ancak, bu kanunların pek I 
çoğu açık oya konulacağı için, nisabın sonuna I 
kadar muhafazası zarureti vardır. [Bu itibarla I 
arkadaşlardan istirhamımız, bunu nazarı dik- I 
kate alarak dağılmamalarıdır. Eğer, bu kesif I 
mesaiyi tatbik edebilirsek, tatil devresine bir I 
an evvel girmemiz imkânı hâsıl olur. Aksi tak- I 
dirde olmaz. I 

Üçüncüsü, bâzı arkadaşlar izin talebetmek- I 
tedirler. Bunların bir kısmı sıhhi ve hayati me- I 
selelere taallûk ettiği için Riyaset Divanınca I 
bunların Heyeti Celilenize sunulması ve kabul I 
edilmesi tabiîdir. Fakat bâzı arkadaşların ta- I 
lepleri vardır ki, Riyaset Divanının, bunu ka- I 
bukle hakikaten tereddüdü vardır. Meselâ bir 
sene içinde iki ay kadar izin aldığı halde yine I 
bir ay, 15 gün, iki ay tetkik için yahut bilmem I 
hususi işlerini görmek için müracaat ve talep- j 
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•leri varıdır. Bunları is'af imkânı bulamazsak-bizi 
mazur (görmelerini rica edeceğim ve kendileri
nin de bundan feragat etmelerini istirham ede
rim. 

'Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır, oku
tuyorum. 

4. — Millî Eğitim Bakanı Şevket Raşit Ha-
tipoğlu'nun, istifasının kabulü ile adı geçen 
Bakanlığa Millî Savunma Bakanı İlhamı San-
car'm vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/203) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
'Millî Eğitim Bakanlığından istifa eden Şev

ket Raşit Hatipoğlu'nun istifasının kabulü ile 
Millî Savunma Bakanı İlhamı Sancar'ın Millî 
Eğitim Bakanlığına vekâleten tâyininin, Başba
kanın teklifi üzerine, muvafık ıgörülmüş oldu
ğunu arz ederim. 

Cuumhurb'aşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgi edinildi. 

5. — Ulaştırma Bakanı Rifat öçten'in isti
fasının kabulü ile adı geçen Bakanlığa Devlet 
Bakam Raif Aybar'ın vekillik cdeceğme dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/202) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ulaştırma Bakanlığından istifa eden Rifat 

öçten'in istifasının kabulü ile Devlet Bakanı 
Raif Aybar'ın Ulaştırma Bakanlığına vekâleten 
tâyininin, Başbakanın teklifi üzerine, muvafık 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cuumhurb aşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgi edinildi. 

6. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ba
yındırlık Bakanı îlyas Seçkin'e, dönüşüne kadar 
Maliye Bakanı Ferid Melen'in vekillik edeceğine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/221) 

Cumhuriyet 'Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Bayın

dırlık Bakanı îlyas iSeçkin'in dönüşüne kadar 
kendisine, Maliye Bakanı Ferid Melen'in vekil
lik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, mu
vafık görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cuumhurb aşkanı 
Cemal Gürsel 
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BAŞKAN — Bilgi edinildi. 

7. — Açık bulunan Millî Eğitim Bakanlığına 
Bursa Milletvekili İbrahim Öktem'in tâyin edil
diğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/205) 

Cumhuriyet 'Senatosu Başkanlığına 
Açık bulunan Millî Eğitim (Bakanlığıma 'Bur

sa Milletvekili İbraihim Ö'ktem'in tâyüniukı, 
Baş'balkanın teklifi üzerine, muvafık görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Cumıhurbaişkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Ittılaınıza arz edilmiştir. 
Bütçe Komisyonu (Sözcüsünün bir taikriri var, 

okutuyorum. 

Yüksek (Başkanlığa 
Cründemde'ki 'kanun teklif ve tasarılarının 

sözlü sorulardan önge görüşülmesini arz ve 
tekİM ederim. 

iBütçe Komisyonu Sözcüsü 
Niyazi Ağı mas lı 

'BAŞKAN — Kanunların, .sözlü sorulardan 
evvel görüşülmeisi 'halkkındalri bu takriri reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etnıüyeli
ler... Kalral ediTmıi'ştir. 

İki takrir daha vardır. İkiısi de aynı ma
hiyette olduğu 'için :bir tanesini okutacağım. 

S. — Sana/yi Bakanı Fethi Çelikbaş'ın; 6309 
sayılı Maden Kanununun bâzı maddelerinin^ de
ğiştirilmesi, kaldırılması ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısını gö
rüşmek üzere havale edildiği komisyonlardan 
ikişer üyenin iştirakiyle bir Geçici Komisyon 
kurulması hakkında önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
'6309 sayılı Maden Kanununum 'bâzı madde

lerinin değiştirilmesi ve kaldırılimıaisı ve^bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesi hakkımda Hükü
metçe teiklif 'edilen 'kanun taısansımın, teşkil 
edilecek bir Geçici Komisyonda 'öncelik ve ive
dilikle tetkikini arz ve teklif ederim. 

iSantayi 'Bakanı 
Fethi Çelikbaış 

11.6.1963 Ö.'l 
ıBAŞKAN — Öteki de aynı malı iy ettedir. 

Sayın Sanayi iBalkaınının 'isteği, Maden Kanu
nunun 'bâzı m ad delerimin değiştirilmesi, kaldı
rılması ve ibu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
'hakkındaki kamum tas arı sının, Geçici bir 'ko
misyonda (görüşül'nıesidir. Taisarı .Sanayi ve 
Tarım, Anayasa ve Adalet, İçişleri, Malî ve 
İktisadi İşler ve iBütçe komisy onlarına havalo 
edilmiş bulunımalktadır. Adı 'gecen 'bu -komis
yonlardan i'klşeı* üyenin iştiraiki ile bir Geçici 
Komisyon kurulmaısmı oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... "Rt m iyemle r.. Kaimi edilmiştir. 

.9. — Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden 
Âdil Ünlü'nün, Anayasa ve Adalet Komisyo
nundan istifası. 

BAŞKAN — İstifa yazısını okutuyorum. 

C. iSematosu Sayın- Başkanlığınla 
Anayasa ve Adalet Komisyonundaki üyelik 

vazifesinden 'İstifa ettiğimi arz 'ederimi. 
Saygılarımla. 

Cumhurlbaış'kaınımıca S. Ü. 
Âdil Ünlü 

BAŞKAN — Diğer 'bir aHkadaşın seçilmesi
ni Kontenjandan rica ederiz. Yarın .seçimi ya
parız. 

RSAT 'CAĞA ('Cum'hurbaşkanlığınıea 'S. Ü.) 
— Beni seçin, ben istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — iBıınıı gelecek 'birleşimde 'halle
deriz eif endim. 'Bir mesele dalha var ; onu da arz 
ettikten somra ikan unların 'görüşülmesine 'geçe
ceğiz Maalesef üçüncü iBaışkamvelkillIliği 'seçimi
ni yapamıyoruz. 'Sayın Turhan Kapantı'nım 
istif asiyle .açılanı IBaıŞkamve'killiğine bir arka
daşın seçilmesi iktiza etmektedir. Ancak par
ti grupları aralarında anlaşamadıkları için 'bu, 
geri kalmıştır. İçtüzüğün f> ncı maddesini e 
gftne mi, yoksa. Anayasamın '86 'ncı maddesine1' 
göre ini seçimin yapılmaisı 'hususu 'henüz mual
lakta 'kaldı ve İçtüzüğün •kabulünden ısonra 'bu 
meselenin ıhalli icabetti'ği cihetle 'bunu tehir 
etmek 'mecburiyetimde ibulunuyoruz. (Bu iti
barla, 'önümüzdeki halfta 'içinde bir 'gününüzü 
sadece İçtüzüğün müzalkeresime. hasretmenizi 
istirham edeceğiz. Zam anı geldiği vakit onu 
arz ederiz. 
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5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

BAŞKAN' — Kanunların mıüzaikemesine ge- i 
çiyoruz. Efendim iki takrir vardır. Birisi ! 

i 

Ticaret Bakanının, diğeri de Adalet 'Bakamı- j 
nmdır. Birisimde, 'Türkiye 'Oumlhuriyeti Ziraıat ı 
Banka,sı Kanununun. 33 ncü maddesinin değiş
tiril mesine dair olan kamun tasarısının önce
lik ve ivedilikle müzafkeresi teklif edilmekte
dir. Diğerinde ise, Anayasa M alı kem elsim in 
kuruluş ve yargılama usulleri hakkındaki Ka
nunun ivedilik ve tercüman, müza'keresi isten
mektedir. Fa'kat mıa.aleısef ne Ticaret Bakamı 
ve ne de Adalet Baikanı bulunmadığı için... 
(Adalet Baltam burada sesleri) O halde tak
riri okutuyorum. 

1. — Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve 
yargılama usulleri hakkındaki 22 . 4 . 1962 ta
rihli ve 44 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel
de değişiklik yapılmasına ve bu kanuna 3 mad
de eklenmesine dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet ve Bütçe komis
yonları raporları (M. Meclisi 1/410, C. Sena
tosu 1/235) (S. Sayısı : 150) (1) 

BAŞKAN 
tuvorum. 

Tasarı ile ilgili önergevi o'kıı-

Yük.sek Başkanlığa 
Bugünkü >gelen •kâğıtların raporlar kısmın

da bulunanı Anayasa Malhkemesinin kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki '22 . 4 . 1'9'62 
tarihli 44 sayılı 'Kanuna, bâzı 'hükümler eklen
mesi ve ibu kanuna bağlı 1 sayılı cetvelde deği
şiklik yapılmasına dair kanun 'taısarısının Ana
yasa iMalh'k emi esimim bir an evvel çalışmalarına 
ba/Şİıyamilmesini temim mafesadiyle gündeme 
almanaik sair maddelerden evvel öncelik ve ive
dilikle ıgörüşiilmesini arz ve teklif ederim. 

Adalet Bakamı 
Abdülhaık Kemali Yörük 

BAŞKAN — Zaten ıgündemeledir. Günde
min ikinci 'bölümünün 8 nci maddesinin diğer 
kamun taısarısınıa tercühan müzaikeresi talelıedil-
mektedir. Kabul eden'ler... Etmiyenler... Ka
bul 'edilmiştir 

Heyeti um uımiyesi hakkında s'Öz istiyenİ. 
Vo'k. Maddelere 'geçilmesini reyinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul edil
miştir. 

İvedilikle müzakeresini oyunuza sunuyorum. 
Kabul eden'ler... Etni'iyenler... Kabul edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargılama 
usulleri hakkındaki 22 . 4 . 1962 tarihli ve 44 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde deği
şiklik yapılmasına ve bu kanuna 3 madde 

eklenmesine dair Kanun 

(1) 150 S. Sayıh basmayazı tutanağın sonun-
dadır. • " ' • . • f ' f ^ ' ' 

MADDE l. — Anayasa Mahkemesinin 'ku
ruluşu ve yangılanma usulleri ha'kkrndıalki 44 sa
yılı Kanuna bağlı (1) 'sayılı cetvelde mevcut 
kadrolardan, ilişik (1) sayılı cetvelde ğösteri-
'1 emil er 'kaldırılmış ve yerine ilişik (2) sayılı 
c et veldeki 'ka d rol ar 'konulmuştur. 

BAŞKAN — 'Maddeyi eetveliyle birlikte re
yinize sunuyorum. Kaimi edenler... Etm'iyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Anayasa Mahkemesinin ku
ruluşu ve yargılama usulleri hakkındaki 44 sa
yılı Kamuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir : 

Ek madde 1. — Anayasa Mahkemesi kadro
larından maaş alan ve üyelerle raportörler dı
şında kalan memurlara ilişik (3) sayılı cetvelde 
yazılı miktarlarda ödenek verilir. 

Ek madde 2. — Birinci maddede yazılı öde
neğin tediye şekil ve şartları hakkında 5017 sa
yılı Kanun hükümleri uygulanır. 

Ek madde 3. — 3656 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesi (Anayasa Mahkemesi steno bilen baş
kâtip ve zabıt kâtipleri) hakkında da uygula
nır. 

BAŞKAN — İkinci madde hakkında söz is-
tiyen yok. Maddeyi reyinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(JECİOt MADDE — Bu kanuna göre 1963 
yılında tediyesi gereken ödenekler; Anayasa 
Mahkemesi 1963 yılı bütçesinin 201 nci bölümü
nün 10 neu maddesi ile 219 nem bölümünde mev
cut ödenekten ve kadro tasarrufumdan .'denir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi reyini
ze sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
imi edilmiştir. 
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MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi, kabul edenler... Et-

miyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 'Maddeyi, kabul edenler... Et

in iyenler... Kabul edilmiştir. Tümünü reylerini
ze arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiş tasarı kanunlaşmıştır. 

2. — Turizm müesseselerincc yabancı mem
leketlerden getirilecek eşyanın Gümrük ve di
ğer İthal Vergi ve resimlerinden muaf en ithali 
hakkındaki kanun teklifinin' Millet Meclisince 
reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ma
lî ve İktisadi İşler, Dışişleri, Basın - Yayın ve 
Turizm ve Bütçe komisyonları raporları (M. 
Meclisi 2/140, C. Senatosu (2/48) (S. Sayısı : 
135) (1) 

BAŞKAN — Son gerekçeyi okutuyorum. 

Bütçe Komisyonu raporu 
29 . 5 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 19 . 12 . 1962, 21 . 1 . 1963, 

30 . 1 . 1963 ve 1 . 4 . 1963 tarihli 19, 33, 37 ve 
65 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görü
şülerek reddedilen «Bursa Milletvekili Sadrettin 

^Çanga ve 29 arkadaşının, Gümrük Kanununun 
17 nci maddesinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı 
Kanunla'eklenen (c) fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi» Komisyonumuzun 2? . 5 . 
1963 tarihli Toplantısında ilgili Hükümet tem
silcilerinin de iştirakleriyle tetkik ve müzakere 
edildi. 

Gerek tasarı gerekçesinde serd edilen hususlar 
ve gerekse Hükümet temsilcilerinin etraflı iza
hatları komisyonumuzca yerinde görülmüş ve 
mezkûr kanun teklifi Millet Meclisinde reddedil
diği şekilde ve mevcudun ittifakiyle reddedil
miştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

BAŞKAN — Bu kanun teklifi Millet Mecli
since reddedilmiştir. Bizim komisyonumuz da red
detmiş bulunmaktadır. Reyinize sunuyor tim. 

(1) 135 S. Sayılı oasmayazı tutanağın so-
nundadır. 

11.6.1963 0 . 1 
Reyinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmi

yenler... Rapor kabul ve bu suretle teklif redde
dilmiştir. 

3. — Çeşitli teadül ve teşkilât kanunlariyle 
diğer kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutarla
rının değiştirilmesi halikında 7244 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesinin tadili hakkındaki Ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 2/51, C. Senatosu 2/52) 
(S. Sayısı : 138) (1) 

BAŞKAN — Komisyon raporunu okutuyo
rum. 

Bütçe Komisyonu raporu 
29 . 5 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 29 . 4 . 1963 tarihli 79 neti 

Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilen «İstanbul Milletvekili Suphi Bay-
kam ve 70 arkadaşının 7244 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesinin tadili hakkında kanun teklifi» ko
misyonumuzun 28 . 5 . 1963 tarihli toplantısında 
ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakleriyle tet
kik ve müzakere edildi. 

Teklifte yapılan tadilinde tatminkâr olma
dığı ayrıca Personel Kanununun yakında gele
ceği mülâhazasiyle teklifin reddine ekseriyetle 
karar verildi. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 

BAŞKAN — Millet Meclisince kabul edilen 
bu teklif Komisyonumuzca reddedilmiş bulun
maktadır. Teklifi açık oyunuza arz edeceğim. 

Bu evvelâ, kabul edilmiş olan bir teklifin 
reddi mahiyetindedir. Teklifi kabul edenler be
yaz, kabul etmiyenler kırmızı vereceklerdi r 

4. — Kuzey Atlantik Andlaşmasının Teşki
lâtı Müşterek Enfrastürüktiir Programları gere
ğince Türkiye'de yapılacak inşa ve tesis işleri
ne dair 6095 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo-

(1) 138 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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nunun mütalâası île Dışişleri, Basın - Yayın ve 
Turizm, Matt ve İktisadi İsler ve Bütçe komis
yonları raporları (M. Meclisi 1/291, C. Senatosu 
1/207) (S. Saym : 141) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 

Bütçe Komisyonu raporu 
29 . 5 . 1963 

(1) 141 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

11.6.1963 0 . 1 
lere yol açacaği;,'döviz ziyama sebebolaeağı ve 
alâkadarları gayrikanuni yollara sevk edebile
ceği de mütalâa edilerek kanunun reddine ka
rar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine öncelik ve ivedilik
le arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur.. 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyeni.. 
Buyurunuz Maliye Bakanı. 

MALÎYE (BAKANI FERÎD MELEN — Sa
yın Başkan, muhterem senatörler. Memleketi
mizde NATO. müşterek enfrastrüktür fonundan 
yapılmakta olan tesislere verdilerin sirayet et
tirilmemesine ait 6095 sayılı Kanuna 'bir fıkra ek
lenmesine dair 'bil' teklif gelmiştir. Hükümetin 
bu teklifi, bildiğiniz ıgibi; Büyük Millet Mecli
sinde kaibul •edilmiş; Senatoda Dışişleri, Basın -
Yayın ve Turizm Komisyonu ile Maliye ve İk
tisat Komisyonları tarafından kaibul edilmiş, 
'bilâhara Bütçe Komisyonuna verilmiştir. Büt
çe Komisyonu, bunun Anaıyasa'ya aykırı .oldu
ğuna karar vererek, Anayasa Komisyonuna ver
miş; Yüksek Senato Anayasa Komisyonu bu
nun Anayasaya aykırı bir ciheti almadığına ka
rar vermiş; bundan sonra tekrar Bütçe Komis
yonuna .gelmiş, Bütçe Komisyonu biraz evvel 
huzurunuzda okunan esbabı mucibe ile •Hükü
metin bu tasarısının reddini teklif eylemiştir. 
Mulhterem Komisyonun üzerinde durduğu sebep 
şunlardır : 

Evvelâ; Komisyon ıbunu bir nevi imtiyaz 
'kaibul etmekte ve bunun kabulü ıhalinde bir
takım suiistimaller olmasından endişe .etmekte
dir. Bunun döviz ziyama isebelbolacağı endişesi
ne düşmüştür. Komisyon ayrıca !bu vesile ile 
bâzı gayrikanuni yollara tevessül edileceğinden 
korkmuştur. 

Şimdi mevzuu kısaca arz edeceğim. 
Memleketimiz NATO ya girdikten sonra ya

pılan anlaşmalarla bir müşterek fon tesis edil
miştir. Bildiğiniz 'gibi, yine 'karşılıklı anlaşma
larla bu fonlar, yapılacak tesisler için, bu fon
dan taihsis olunan paranın münhasıran bu te
sislere sarf edilmesi ve üye devletlerin bu fon
dan vergi almaması prensibi müştereken kabul 
edilmiştir. Devletler karşılıklı olarak bu fon
dan yapılacak tesislere millî vergilerin sirayet 
etmemesi esasını kabul etmişlerdir. Memleketi
mizde de 19153 te kabul edilmiş olan 6095 sayılı 

Yüksek Başkanlığa 
, Millet Meclisi Genel Kurulunun 22 . 3 . 1963, 

1, 3 . 4 . 1963 tarihli 61, 65 ve 66 ncı birleşimle
rinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilen «Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı 
Müşterek Enfrastrüktür Programları gereğince 
Türkiye'de yapılacak inşa ve tesis işlerine dair 
6095 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin <}erişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı» Komisyonumu
zun 28 . 5 . 1963 tarihli toplantısında ilgili Hü
kümet temsilcilerinin iştirakleriyle tetkik ve 
müzakere edildi. 

Teklif edilen kanun 6095 sayılı Kanunun 10 
ncu maddesiyle tanınan salâhiyetlerine bir yeni
sini ilâve etmiye matuf bulunmaktadır. Bakan
lık temsilcisinin beyanlarından anlaşıldığına gö
re bu kanunla 6095 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesinin sonuna ilâvesi teklif edilen «ve sair 
malî mükellefiyetlerde gerekli kolaylığı sağla
mak» ibaresiyle alınmakta olan tasarruf bono
ları bedellerinin Kuzey Atlantik Andlaşması Teş
kilâtı Müşterek Enfrastürüktür Programları ge
reğince Türkiye'de yapılacak bilcümle inşaatı 
yapan yabancı veya yerli mütaahhitlcre iadesini 
kast ve teminini derpiş etmektedir. Evvelâ bu 
değişiklik mezkûr program gereğince yapılacak 
inşaatı yapanlara bir nevi imtiyaz tanımakta
dır. Esasen mütaahhitlerden kesilen tasarruf bo
noları bu müesseseslerin likiditelerini işletmek 
sermayelerini zamanla yok etmektedir. Bu müş
terek müşkülün yukarda zikredilen inşaatı ya
panlardan kaldırılması bir nevi imtiyaz haline 
gelmektedir. Her ne kadar mütekabiliyet esasla
rı karşısında bunun bir nevi imtiyaz telâkkisi im
kânsız olacağı iddia edilebilecek ise de müteka
biliyetin hiçbir zaman işliyemiyeceği hakikati 
karşısında iddianın yerinde olacağı açıktır. Ay
rıca bu hakkın tanınmasının birtakım suiistimal-
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Kanunla Hükümete bu fonlara,.yengilerin .sira
yet ettirilmemesi için 'gerekli kararları almak 
yetkisi tanınmıştır. Bilâhara A m erik allıların 
millî «avunmami'Z'için yaptıkları askerî yardım
dan yapılacak tesislere de yine aynı surette 
millî vergilerin sirayet ettirilmemesi esası da
ha ıg'eniş bir anlaşma ile kabul edildiği için; 
6095 sayılı Kanunun 'Bakanlar Kuruluna ver
diği yetki, bu Amerikan Vengi ''Muafiyeti An
laşması için de kullanılmaya başlanmış, Ibıı su
retle o ıgündeu bugüne kadar memleketimizde 
gerek Amerikan askerî yardım talhisisatmdan 
yapılmakta olan tesisler ive .gerekse NATO Müş
terek Enfrastrüktür fonundan yapılmakta olan 
tesislere ait Iha uca malardan vengi alınmamakta
dır. 'Bunlar vergiden muaf 'tutulmaktadır. ıBu-
na mukabil; başka memleketler bu 've buna 
benzer ölçüde muafiyetler kabul etmişlerdir. 
Ancak bu kanunda, '6095 sayılı Kanunda sadece 
vergi ve resini, Ih a re zikredilmiş. iBilâhara ta
sarruf bonosu ihdas edildiği zaman da, Tasar
ruf IBoriosu Kanununda, buna benzer bir' muafi
yet derpiş edilmediği için tatbikatta tasarruf 
bonosuna 'şâmil mi, değil mi tarzında 6095 sa
yılı Kanun (hükümleri, bir münakaşa mevzuu 
olmuştur. !Maliye, hakikatte tasarruf bonosu
nun tamamen bir vengi mahiyetinde lolmadığını 
nazara alarak, bu anlaşma hükümlerine göre 
6095 saydı Kanun hükmünü tasarruf bonoları
na tatibik etmemiştir. İBu, NATO devletleriyle 
bizim aramızda uzun bir ihtilâf mevzuu olmuş 
ve neticede Hükümetimiz bu tasarruf bonoları
nın da mecburi istikraz malhiy etinde 'olmasını 
ve biı- mükellefiyet karakterini ıbaiz bulunması 
ve daha <çok 'vergiye benzemesi sebebiyle NATO 
mütealbhitlerini 'vergiden muaf tuttuğu gibi, 
tasarruf bonolarında da bunlara bir Ih ak tanı
nı ayı. kabul etmiştir. Bu suretle mütealhhitler 
Türkiye'den ıglttikleri Kaman ellerindeki tasar
ruf (bonoları erken ödemeye tabi tutulacaktır. 
Getirdiğimiz tasarının mahiyeti budur. Millî 
menifaatlerimiz de !bıı tasarının kabul edilmesini 
'gerektirmektedir. Aksi halde vecibelerimize ri
ayet etmemiş durumuna düşmüş olacağız. 

Şimdi Komisyonun, üzerinde durduğu «sebep
lere İğdelim: Komisyon bir imtiyaz malhiy etini 
alır, demektedir. Arz ettiğim igibi, bunlara ver-
<gi muafiyeti de 'verilmiştir. Zaten bu imtiyaz-
•sa, 6095 sayılı Kanunla, ondan sonra diğer ka
nunlarla Amerikalılara vengi muafiyeti tanı-
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yan kanunlar mevcuttur. O da imtiyazdır. Kal 
di iki. beynelmilel münasebetler eski malhiy etin
de değildir, 'genişlemiştir. •Memleketlerin müna
sebetleri daiha geniş tatbikat sahası görmekte
dir. Ve Devletler karşılıklı olarak imtilyaız da
hi olsa; bu nevi vecibeleri kabullenmişlerdir. 
Kaldı ki, bunu sadece yabancılara tatbik etmi
yoruz. Hakikaten, sadece yabancı mütaabhitlere 
tatibik etse idik "Yüksek 'Komisyonun 'hakkı 
vardı; bir imtiyaz Ihalini alırdı, aynı sabalarda 
çalışan yerli m.ütea'hlhitlere de tatbik edilmesi
ni derpiş etmektedir. 'Bu bakımdan bunu bir 
imtiyaz mahiyetinde telâkki etmemek lâzım
dır. 

Sonra, Yüksek Komisyonca birtakım suiisti
mallere yol açması endişesi izhar edilmiştir ki, 
buna sebebolmadığı igibi nıalhal olmadığı da ka
naatindeyim. ISuiistimale imkân yoktur. Çünkü 
bu NİA'TO mütaaihhitlerine enfrastrüktür işleri 
dolayrs'ilyle n ek adar bono verildiğine dair liste
ler ve kayıtlar mevcuttur. Bunlar geri alındı
ğı zaman bu kayıtla karşılaştırılıp alınacaktır. 
Bu sebeple Ih er hangi bir suiistimal olmasına 
imkân mevcut değildir. 

Komisyon döviz 'ziyama scbelbolacağından 
da bahsetmektedir. 'Bunun dövizle bir alâkası 
olmamak lâzımdır, Ih iç alâkası olmamak lâzım
dır. •Çünkü bunu kabul etmediğimiz takdirde 
bir başka müeyyide karşısında kalacağız: Ev 
sahibi Devlete NATO fonundan, bâzı (hizmet ve 
mükellefiyetler karşılığında olarak % 5 veril
mektedir. Bunu kabul etmediğimiz takdirde 
% 5 ten bizi mahrum 'bırakmaları anlaşmaları
mızın icabı olduğu için, lo takdirde uğrıyacağı-
nınz döviz ızıyaı daha büyük olacaktır. 

(iayrikanuni yollara baş vurulması, bizim 
için Ihiçibir surette varit değildir. Bu sebeple 
memleketimizin büyük 'menfaatleri mevzuu'bah-
solduğıı için, (bunları arz edeyim: I Bâzı taksit
lerimiz bu muafiyetin yerine getirilmesine bağ
lıdır, almamız bu yüzden 'geri kalmıştır. Yük
sek Komisyon eğe- geri almazlarsa Yüksek Se
natonun ıBütçe Komisyonunun kararının reddi
ne, Hükümet tasarısının 'müzakere edilmesini 
istirham edeceğim, hürmetlerimle. 

RİFAT ETKER (Ankara) — Bir sorum 
var, efendim. 

BAŞKAN — 'Buyurun. 
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RÎFAT ETKER (Ankara) — 6095 sayılı ı 

Kanuna göre vergi ve resimden muafiyetin esa
sen ınevcudolduğundan bahsediliyor. Şuradaki i 
şu kanunla yalnız tasarruf bonoları bakımından ı 
bir istisna sağlıyorsunuz. Halbuki bu bonolar j 
hakkında müstakil bir kanun vardır, bunda da 
bâzı muafiyetler tanınmış bulunmaktadır. Ta
sarruf bonolarına ait kanuna bu hususta mua
fiyeti icabettiren bir fıkra eklersek daha iyi 
olacaktır. Çünkü, burada tasarruf bonosu geç
miyor. 

MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN (De
vamla) — Burada «sair mükellefiyetler» ifade
sini kullandık... vergi, resim ve hare tâbirinden 
sonra «sair mükellefiyetler...» tâbirini kullan
dık. Bununla tasarruf bonosu bugün için bu 
hüküm içine alınmaktadır. Ama yarın tasarruf 
bonosuna benzer bir başka mükellefiyet ihdas 
ettiğimizde, bunun için de yeni bir kanun tek
lifi getirmek mecburiyetine düşmemek için, j 
hükmü umumi olarak koyduk, orada sadece ta
sarruf bonosu içine alınmaktadır. Vergi, resim 
ve hare dışında kalan başka bir mevzu mevcut 
değildir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kâzım Yurda
kul. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ 
KÂZIM YURDAKUL (Sakarya) — Çok de
ğerli Senato azaları arkadaşlarım; Sayın Mali
ye Vekilimizin izah ettiği noktaları biraz daha 
açıklamak, biraz daha sizi tenvir etmek zaru
reti hâsıl olmuş bulunmaktadır. NATO Müşte
rek Fonuna iki şekilde muhtelif memleketler 
iştirak etmekteler... Bir tanesi muafiyetler ta- i 
nınıak suretiyle bir nisbet dâhilinde ve ikincisi ! 

i 
de topyekûn muafiyetleri tanımamakta ve bu
na mukabil de nisbet biraz daha yüksek bulun
maktadır. Bu izahatımdan kasdım, bir kısım 
memleketler bu muafiyet prensiplerini kabul 
etmemişler, Türkiye bu anlaşmada bu muafiyet 
prensiplerini maalesef kabul etmiş bulunuyor. 
Komisyonumuz ileriden beri 6095 sayılı Kanu
nun 10 ncu maddesine göre, Vekiller Heyetine 
verilen salâhiyetin aleyhinedir. Bunun kaldırıl
masını muhtelif kanunlar münasebetiyle huzu
runuza getirmiştik. Anayasaya aykırılığına, ko
misyonumuzun salahiyetli olmadığı için muhte
rem Vekil Beyin arz ettiği gibi buna karar ve
remedik. Bunu Anayasamız yönünden tetkik et
mek üzere Anayasa Komisyonuna havale ettik. 
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Esasen buna salâhiyetimiz vardır, Anayasa Ko
misyonu prensibolarak; bunun Anayasa
ya aykırı olmadığı karariyle bize gön
derdi. Kanuna göre Kuzey - Atlantik Andlaş-
ması Teşkilâtının müşterek enfrastrüktür inşa
atı için iki türlü mütaahhit vardır. Birisi yerli 
mütaahhit, birisi de hariçten gelecek mütaah
hit. Bu mütaahhitler bu işleri yaptıkları tak
dirde birtakım vergi muafiyetlerine mazhar ol
maktadır. Bu muafiyetler meyanmda farz ede
lim, izaha mecburiyet hâsıl oluyor, şayet sizi 
yormazsam, müsaade ederseniz izah edeyim, bu 
ciheti. Farzediniz ki, kotada eğer kullanacağı 
makinalar yoksa, kota haricinde'bu firma ma-
kinaları getirmekte ve Türkiye'de işlerini yap
maktadır. Bunun gibi birtakım muafiyetler ve 
haklar tanınmıştır. Bu müesseseler burada yap
tıkları işlerden dolayı vergi ödemezler. Bu ver
giyi ödememek meselesi, mütaahhitlerin bu ka
bil inşaata rağbet göstermesi neticesini doğur
muştur. Bilhassa kanunun, «sair mükellefiyet
ler» ibaresi üzerinde dikkatle durduk... Bize ve
rilen izahatta tadilin Hazine bonolarından dola
yı getirildiği sarahaten beyan edildi. Muhterem 
arkadaşlarım; Hazine bonoları meselesini orta
ya çıkardıktan sonra, daha derinliğine gitmek 
mecburiyeti hâsıl oldu. Biliyorsunuz ki, Hazine 
bonoları mütaahhitlerin likiditesini bozmakta
dır. 

Faraza, 10 milyon sermayesi olan bir müta
ahhit, bu 10 milyon lira sermaye ile birkaç iş 
yaptıktan sonra; yavaş yavaş bu mütaahhidin 
para imkânları ortadan kayboluyor, bonoya 
miürikalifböluyor ve iş yapacak imkânları alınıp 
gitmektedir. Bu itibarla, münhasıran bu şekilde 
inşaat yapanlara hakikaten bir imtiyaz tanı
mak gibi telâkki edilebilir. 

îkincisi, kanunun çok açık kapıları vardır. 
Sayın Maliye Vekili benden çok daha hüsnüni
yetle kabul etmiş, hakikaten tebrik ederim, ben 
onun kadar hüsnüniyetli olamıyorum. Sebebi 
şu; bir misalle izah etmek istiyorum. Farz edi
niz ki, hariçten bir firma burada bir enfrastrük
tür inşaatı dolayısiyle işe girecektir. O zaman 
kendisiyle bir anlaşma yaparız, anlaşırız. Dahilî 
firma ben yapacağım, der sizin işinizi, ama fir
ma olarak siz görününüz» ...Bu mümkündür, ve 
bu anlaşmaya hiçbir kanuni mâni mevcut değil
dir. Bu itibarla, bir kısım inşaat dolayısiyle ha-
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riçteki bir firma, tasarruf bonoları. Hazine bo
noları paralarını hariçten almak ve kırışmak su
retiyle suiistimal edebilir, efendim. Clayet kolay
lıkla bu anlaşma yapılır ve bundan da istifade 
etmek suretiyle bir nevi döviz ziyama sebcbolu-
nabilir bu tarzda. Bu ciheti nazarı itibara alarak 
biz komisyonumuzda dedik ki, «Acaba vergi mu
afiyetleri, anlaşması şeklinde olmamış olsaydı da, 
bizim bir kısım hisse şeklinde ödiyeeeğimiz miktar 
çok daha iyi olmaz mı idi? Bu anlaşmanın yapıl
dığını söylediler, fakat bu anlaşmayı değiştir
mek mümkün olabileceğini komisyonda izhar 
İni yurdular. Bu sebeplerden dolayı, daha suiis
timale müsaidolan daha birtakım izahatı verme
ye lüzum görmüyorum. Çünkü bir yol öğretmiş 
gibi garip bir hale düşüyorum. Bilhassa Sayın 
Maliye Vekilimizin büyük hüsnüniyetinden son
ra, bir misal vermekle iktifa ediyorum. Bunun 
yerine öteki yolu tercih etmek ve muafiyetleri 
ortadan kaldırmanın daha muvafık olacağı ka
naati ile komisyonumuz bu kanunun reddini ka
bul etmiş bulunuyor. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Özdeş. 
RÎFAT ÖZDEŞ (Kocaeli) — Muhterem Se

nato azaları; bahsedilen mevzu Türkiye'nin mü
dafaası ile alâkadardır. Bu sarf edilen, parala
rın bir kuruşu, bilhassa Amerikan yardımından 
gelen paranın bir tek senti bizim dövizimiz de
ğildir. 

2 ncisi; müşterek fon dediğimiz eııfrastrük-
türe bizim senelik yardımımız zannediyorum ki, 
2 milyon İngiliz lirasını geçmez. Halbuki her se
ne aldığımız aşağı - yukarı - 25 - 30 milyon İngi
liz lirasıdır. Esasen bu meselede sarf edilen ve 
Türkiye'nin millî müdafaası için yapılan tesis
lerde döviz kaçakçılığı yahutta döviz ziyaı mev-
zubahsedilmesi kadar mantığa aykırı, gelen bir 
şeyi bendeniz görmüyorum. Döviz bizim değil, 
para bizim değil... Adam gelmiş, burada bizim 
işimizi görüyor. Ama diyor ki; biz daha çok iş 
yapacağız diye bundan sen vergi alma alma, 
diyor. Biz kalkıyor, bu gibi küçük şeyleri düşü
nüyor ve memlekete yardım edenleri kendimiz 
küçük düşürmek istiyoruz. Eğer kabul ederseniz 
komisyonun kararını reddedelim, böyle ufak 
şeyler için yerinde olan ve hakikaten memlekete 
büyük fayda temin edilen muhabere şebekesin
den petrol tanklarına, petrol istihsal borularına 

ve dalıa sayanııyaeağımız birçok ve uzun müd
det bizim bütçemizde yapamıyacağımız ve haki
katen hai'b halinde yardımı olacak ve sulh za
manında iktisadi maksatlarla kullanılacak olan 
bu tesislerin yavaşlamasına sebebolmıyalım. Be
nim istirhamım komisyonun teklifini, ret, Hükü
met teklifini kabul etnıemizdir. 

Hürmetlerimle, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan, 

MALİYE BAKANI EERİD MELEN — 
Muhterem arkadaşlar, muhterem komisyon söz
cüsü Kâzını Yurdakul; NATO Enfrastrüktür 
Anlaşmasına giren devletleri ikiye ayırdılar, bir 
kısmı muafiyeti kabul edenler, bir kısmı da mu
afiyeti kabul etmeyi]), iştirak hissesini yüksek 
nisbette kaimi eden devletler. Şimdi hariciyeci 
arkadaşlarıma sordum, böyle bir şey mevcut de
ğildir, dediler. NATO Anlaşması tekdir, bütün 
memleketler bu anlaşmayı kabul etmişlerdir. 
Bu anlaşma hükmünü kabul edenler veya etmi-
yenler diye bir tasnifin mevcudolduğunu bilmi
yoruz. 

NATO'ya, karşı taahhütlerimiz; l/A C - 4/C 
-t-. D - 595 sayılı NATO vesikasında mündemiç
tir. Ye bunu NATO'ya dâhil bütün memleketler 
kabul etmişlerdir. Bu arz ettiğim taahhütlerde 
bu vesikada yer almıştır. Yani NATO müşterek 
enfrastrüktür fonundan yapılan harcamalardan 
devletler her hangi bir vergi almazlar. 

Muhterem arkadaşlar; bu evvelâ Birleşik 
Amerika'da başlamıştır. Biliyorsunuz Ameri
ka muhtelif memleketlere yardım yaptığı za
man, bu yardımın bir kısmını, belki de ya
rısına yakın bir kısmını yardım alan memle
ketler tarafından vergi olarak alındığını gör
müşlerdir: İstihlâk vergisi tarzında, güm
rük vergisi tarzında olabilir... Amerika bakmış
tır müdafaa için yardım yapılıyor bu müda
faa için yapılan yardımın yarısını milletler 
vergi olarak alıyorlar ve bunu azaltıyorlar, 
müdafaa yardımını azaltıyorlar. Bundan son
ra bu memleketlerle müzakereye girişmiş ve 
bu andlaşmaları yaptırmış. Arkasından NATO 
da aynı aııdlaşmaları yaptırmıştır. Bu pren
sip aslından doğrudur ve yerindedir; müşte
rek bir tesis yapılıyor ve bu iş için başka 
memleketlere tahsis ettiği paradan bir Dev
let vergi almaya kalkarsa; hakikaten başka 
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memleketlerin yardımı üzerine vergi vaz'et- j 
miş olur ki, bu, bir kere, vergi prensiplerine ı 
uymaz. 

Bundan sonra gelelim imtiyaz konusuna, j 
arz ettim, bu imtiyaz ise, aslında bu anlaşma- ı 
ya girmekle esasen bir imtiyaz kabul edilmiş- j 
tir. Vergiler için kabul edilmiş, harçlar için 
kabul edilmiştir. Şimdi bunun fer'i mahiye
tinde olan tasarruf bonoları için kabul edil- j 
mistir. Tasarruf bonosu artık bir istikraz se- i 
nedidir, Devlet borç alıyor. Bu, muayyen bir 
devre sonra ödemek suretiyle istisnai bir mua- I 
mele yapıyor. Mütaahhide diyorki, işi bitirip J 
gittiğin zaman bu tasarruf bonoları tutarını pe- | 
sinen ödiyeceğim ve sana öyle güle güle di
yeceğim. Yani bir vergiye nazaran daha ha
fif bir imtiyazdır. Yalnız şunu arz edeyim; j 
kabul edilen vergi muafiyeti; gelir ve kurum- j 
lar vergisinde mevzuubahis değildir. Yani j 
NATO mütaahhitleri memleketimizde Türk \ 
mütaahhitleri gibi, ve başka . işlerde çalışan i 
mütaahhitler gibi, kazançları üzerinden haki- ı 
ki şahıslar ise gelir, hükmi -şahıs iseler ku- j 
ramlar vergisi ödemek zorundadırlar. Sade
ce bunun dışında kalan istihsal vergisi, istih- j 
lâk vergisi, gümrük vergisi gibi vergilerden 
muaf tutulmuşlardır. Yani doğrudan doğru- | 
ya harcamaya intikal eden vergilerden muaf- I 
tırlar ve tasarruf bonosu da bu şekildedir. Yi
ne sayın sözcü açık kapı var, tasarruf bono
sunu dışarda kırışırlar diyorlar. Arz ettiğim i 
gibi, bu, vergiler sahasında belki mümkündür. ] 
NATO işinde kullanmak üzere vergiden 
muaf olarak aldığı demiri, çimentoyu başka 
yere sarfetmek sureti ile bir suiistimal yap- - I 
mak mümkündür. Fakat tasarruf bonosunda ! 
bu mümkün değildir; çünkü kayda girer. Kaç 
liralık tasarruf bonosu veriyorsak, ne kadar 
kesiyorsak Maliyenin kayıt cetveline girer. 
Binaenaleyh bu sahada hiçbir kırışmanın 
mevzuubahsolmaması lâzımdır. Buna nasıl 

ihtimal veriyorlar, bilmiyorum. Arz ettiğim 
gibi bunun müeyyidesi üzerine sayın arkadaşım ! 

başka bir tedbir alsınlar, andlaşma yapsınlar bu
yurdular. Bunun müeyyidesi müşterek enf-
ranstrüktür fonu ve harcamaları için yaptık
ları yardımı almamaya müncer olur. Eğer 
muhterem komisyon böyle bir imtiyaz vermi-
yelim, biz de hu parayı almıyalım buyuruyor- j 
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larsa durum başka. Ama yine bundan içtinab-
edemeyiz, takdir etsinler. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon. 
(BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 

KÂZIM YURDAKUL (ıSakarya) — Değerli ar
kadaşlarım, Sayın Rifat Paşa Hazretlerinin 
söyledikleri gibi, biz; falanca memleket güce
necek diye kanunların müzakeresini bir baskı 
dâhilinde, hiçbir zaman hissiyatımıza kapıla
rak ve bu tazyiklere boyun eğerek müzakere 
etmek itiyadında değiliz; hem Senato olarak, 
hem Millet Meclisi olarak. Bu itibarla Sayın 
Paşanın sözlerini söylememiş telâkki ederim. 

Biz, bu kanunu üç celse müzakere ettik. Bi
rincisinde hem Hariciye ve hem de Maliye tem
silcileri müştereken gelmediler; ikinci celsede 
Maliye ve Hariciye Vekâletinin mümessilleri 
geldiler. Bendeniz size iki şık olarak naklet
tiğim hususlar Hariciye Vekâleti temsilcileri
nin bize naklettiği şeylerin aynen kendisidir. 
Ve misal olarak da Yunanistan'ı bize göster
mişlerdir. Bizi yanılttıklarından dolayı üzüntü 
duyuyorum. 

Yalnız, Sayın Maliye Vekili iki celseden bir 
tanesine teşrif etmek imkânını, zamanını bul-
salardı ümidederim ki bu yanlış anlaşılmalar 
olmıyacaktı. Hariciye Vekâleti temsilcisinin 
bizi yanıltması dolayısiyle bu meseleyi ele al
dık ve müzakere ettik. Ve bu şekilde bunu bir 
çıkar yol olarak ve muhtelif devletlerin tatbik 
ettikleri usul olarak gördüğümüz için de ka
nunun reddine karar verdik. Yoksa bizi yanılt
mamış olsalardı elbette ki bu kanunu olduğu 
gibi kabul edecektik. Yalnız, şu ciheti arz ede
yim ki ilerde çıkacak ve mahiyeti hiç bizce ma
lûm olmıyan kanunlar için bugünden muafiyet 
tanınmasını prensibolarak komisyonumuz ka
bul etmez. O itibarla bu ve sair mükellefiyet
ler tâbiri çok şümullü olduğu için bunun tah
didi olması üzerinde yine komisyonumuz ısrar 
etmektedir. Bunu, münhasıran tasarruf bono
su şeklinde değiştirmek uygun olur kanaatin
deyim. Bu itibarla bu hususu temin için ko
misyonumuza iadesini rica ediyoruz. 

SUPHÎ BATUR (Sinop) — Bir sualim var 
efendim . 

(Geri alındığına göre söz istenmez sesleri) 
BAŞKAN — Müsaade edin efendim, geri 

aldıklarına göreî 
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SUPHİ BATUR (Sinop) — Geriverilse ne 

olacak? Komisyon metni müzakere etmemiş, 
bir maddeyi müzakere etmiş, acaba metni mü
zakere etmemişler mi? 

(BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLÎ 
KÂZIM YURDAKUL (Devamla) — Tetkik et
tik efendim, buraya getirdiğimize göre metni 
müzaıkere ettik. 

SUPHİ BATUR (iSinop)! — Madde müzake
re edilmeden nasıl geri gidiyor? 

BAŞKAN — Komisyon geri istemiştir, ko
misyona iade edilecektir, kısa bir zamanda tek
rar getirmeleri ıricası ite, geliveriyoruz. 

5. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1963 
•yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetve
linde değişildik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/449, C. Senatosu 1/231) (S. Sayısı : 
117) (1) 

BAŞKAN — Heyeti umum iyesi üzerinde söz 
istiyen? Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) işaretli cetvelinde 

değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 'Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işa
retli cetvelin 421 nci (Spor faaliyetleri giderle
ri) bölümünden (26 080)- lira düşülerek 305 nci 
(Kira bedeli) bölümüne •aktarılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işa
retli cetvelin 421 nci (Spor faaliyeti giderleri) 
bölümünden 78 240 lira düşülerek, (Geçen ve es
ki yıllar karşılıksız borçları) adiyle yeniden açı
lan 506 nci bölüme olağanüstü ödenek ola
rak aktarılmıştır. 

(1) 117 S. Saydı basmayanı tutanağın sonun-
dadır. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 

Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler.. Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN -— Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Başbakan ve Ma
liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Rtmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza siniliyorum. 

6. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun ta
sarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/461, (\ Senatosu 1/236) (S. Sayısı : 
148) (1) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz is
tiyen?. Yok. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1963 yılı Bütçe Kan ınuna 
bağlı (L) işaretli cetvelin (Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı) kısmından ilişik cetvelde ya
zdı kadrolar çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
mişti]*. 

MADDE 2. — 1963 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvelin yatırımlarla ilgili Ba
yındırlık Bakanlığı kısmının ikinci fıkrasında 
yazılı Bakanlık ve dairelerin sonuna (Basın -
Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü) eklenmiş
tir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

(1) 148 S. Sayılı basma/yazı tutanağın sonun-
dadır. 
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BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum, 

Kabul ed,enler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu 
yürütür. 

Maliye Bakanı 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü açık oyunuza arz edilmiştir. 

7. — Ordu Dahilî Hizmet Kanununun 33 ncü 
maddesi sonuna bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifinin Millet Meclisince reddolunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 2/435, C. Senato
su 2/59) (S. Sayısı : 149) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

4 . 6 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 30 . 5 . 1963 tarihli 87 nci 

Birleşiminde görüşülerek reddedilen, Aydın Mil
letvekili Hilmi Ayclmçer'in, Ordu dahilî hizmet 
Kanununun 33 ncü maddesi sonuna bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi, ilgili Bakanlık -tem
silcilerinin de iştirakleriyle komisyonumuzda 
görüşüldü. 

Teklif gerekçesinde tafsilen izahı yapılan hu
suslar, ilgili Bakanlıklar temsilcilerinin beyan
ları neticesinde, yerinde görülmemiş ve teklifin 
Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul olunduğu 
şekilde reddine, havalesi gereğince Genel Kuru
lun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulmasına karar verilmiştir. 

BAŞKAN — Kanun teklifi Millet .Meclisince 
reddedildiği gibi, Komisyonumuz da reddini 
teklif etmektedir. Raporu reylerinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Bu suretle kanun teklifi reddedilmiştir. 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Şevket Akyürek'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 

(1) 149 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

11 . 6 .1963 O l 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 

Komisyonu raporu (3/17) (S. Sayısı : 139) 
(1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 

Anayasa* ve Adalet Komisyonu raporu 
16 . 5 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 
4237 sayılı Kanuna aykırı olarak haksız mal 

iktisabetmek ve gerçeğe aykırı olarak beyanna
me vermekten sanık Cumhuriyet Senatosu İs
tanbul Üyesi Şevket Akyürek'in yasama doku
nulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hakkın
da bir karar ittihazı için Başbakanlığın 19 . 12 . 
1961 tarihli ve 6/2 - 5657 sayılı yazısı ile Cum
huriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmiş bu
lunan Çaycuma Asliye Ceza Mahkemesine ait dâ
va dosyası, komisyonumuza havale edilmekle ko
misyonumuzun 16 Mayıs 1963 tarihinde yaptığı 
toplantıda tetkik ve mütalâa edildi : 

Komisyonumuzca; işlenildiği iddia edilen su
çun vasfına ve sübûtu halinde müstelzim olaca
ğı cezanın nev'i ve miktarına göre Cumhuriyet 
Senatosu İstanbul Üyesi Şevket Akyürek hak
kında yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
mahal olmadığına ve 218 sayılı Af Kanunu hü
kümlerine göre gerekli işlem yapılmak üzere 
dâva dosyasının Çaycuma Asliye Ceza Mahke
mesine gönderilmesine karar verildi. 

İşbu rapor, Genel Kurulun tasviplerine arz 
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

BAŞKAN — Raporu tasvibinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Muktezası ifa edilecektir. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender'in Kurucu Meclis Dilekçe 
Komisyonunun 1 . 9 . 1961 tarihli Haftalık Ka
rar cetvelindeki 66 sayılı Kararın Genel Kurul
da görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonu raporu (C. Senatosu 4/1) (S. Sa
yısı : 132) (İçişleri Bakanlığı ile ilgili) 

BAŞKAN — îçişleriyle alâkalıdır. İçişleri 
Bakanı yok. Komisyon da yok. Bakan bulunma
dığı için gelecek oturuma kalmıştır. Kanunları 
görüsmeve devam edivoruz. 

(1) 139 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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10. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı- i 

ğı Kanununun geçici 84 ncü maddesinin değişti- \ 
rilmesine ve bu kanuna geçici bir madde eklen- \ 
meşine dair kanun teklifinin Millet Medisince j 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu mütalâası ile \ 
Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komisyonları ra- \ 
porları (M. Meclisi 2/243, C. Senatosu 2/49) (S. j 
Sayısı : 136) (1) \ 

BAŞKAN — Teklifin tümü üzerinde söz isti- \ 
yen?. Yok. Komisyon raporunda teklifin ivedilik- ı 
le görüşülmesi teklif edilmektedir. Kabul eden- I 
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. ! 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi- j 
yenler... Kabul edilmiştir. i 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu- j 
nun geçici 84 ncü maddesinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair j 

Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuri- | 
yeti Emekli Sandığı Kanununun geçici °4 ncü ! 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. j 

Geçici madde 84. — Subay, askerî memur ve j 
astsubaylardan, yabancı uyruğundaki şahıslar- j 
la evlenenler veya nikâhsız olarak yaşıyanlar, j 
istifa etmiş sayılırlar. ! 

Bunlar istifa için kanuni müddeti ikmal et- j 
memiş iseler muayyen olan tazminatı verirler, j 
Yabancı memleketlere öğrenim ve staj için veya j 
memuriyetle gönderilmiş veya kendi hesabına 
gitmiş olanlardan bu harekette bulunanlar hak- ı 
kında yukarıki fıkrada gösterilen muamelenin 
uygulanması ile beraber orada bulundukları 
müddet zarfında aldıkları aylık ile Devletçe 
yapılan bütün masraflar kendilerinden tahsil i 
oHmur. 

Bu suretle ordudan çıkanlar 1076 sayılı Ye- I 
dek k'ubay ve yedek askerî memurları Kanunu
nun 23 ncü maddesi hükmüne tabi tutularak yaş
larına göre Askerlik Kanunu mucibince muame
le görürler. 

BAŞKAN —. Madde hakkında söz istiyeni.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 136 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır, 

1Î.B7Î963 0 : 1 
MADDE 2. — Aynı kanuna aşağıdaki geçici 

madde eklenmiştir : 
Geçici madde 109. — Bu kanunun yü

rürlüğünden önce yabancı uyruğundaki kız ve ka
dınlarla evlenmeleri dolayısiyle emeklilik hakkı 
düşmüş bulunanların emeklilik hakları iade edil
miştir. 

Ancak, fiilî hizmet müddetleri 20 yıl veya da
ha fazla olanlardan emeklilik keseneklerini geri 
almış bulunanlar, aldıkları kesenekleri, aldık
ları tarihlerden yatıracakları tarihe kadar hesab-
edilecek % 5 faizi ile, keseneklerini geri alma 
hakları zamanaşımına uğramış bulunanlar, kese
neklerini bu kanunun yayımı gününden itibaren 
bir yıl içinde toptan ve defaten Emekli Sandığı
na ödedikleri takdirde haklarında 5434 sayılı Ka
nun hükümleri uygulanır. 

Bunlardan aldıkları kesenekleri ödemeden 
bu kanunun açıkta bulunanlara ilişkin hüküm
leri uyarınca aylığa müstahak duruma girenlere 
bu kanun esasları dairesinde aylık bağlanır. Şu 
kadar ki, bu aylıklar, Emekli Sandığına ödemele
ri gereken paraların tamamı mahsubedilinceye 
kadar ödenmez. 

Bu durumda olup da bu kanunun yayımı gü
nünden önce veya keseneklerini ödemeden ölmüş 
bulunanların dul ve yetimleri hakkında da yuka
rıki fıkra hükümleri uygulanır. 

1 . 1 . 1950 tarihinden önce bu şekilde emek
lilik hakkı düşmüş olanlarla bu duruma girdikten 
sonra ölmüş bulunanların dul ve yetimleri hak
kında gerekli işlem ilgili kurumlarca yapılır. 

Hizmet müddeti 20 yıldan az olanlardan, ha
len emeklilikle ilgili görevlerde bulunanlar ile 
sonradan bu görevlere tâyin olunacakların kese
nekleri ile 1 . 1 . 1950 tarihinden önceki hizmet
leri hakkında da bu kanun hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var
ını? 

- MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN — 
Geçici maddenin numarası 109 yerine 111 olacak
tır. 

BAŞKAN — Komisyonun mütalâası var mı? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ NİYAZI AĞIRNASLI (Ankara) — Doğru-
rudur. Kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekliyle oyunuza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyenler.., Ka.-
bul edilmiştir, 
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MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Ufak 
bir tadil olduğu için açık oylarınıza arz edilecek
tir. 

KOMİSYON ADINA FARUK IŞIK (Van) 
— Tadil yok, numara değişikliği vardır, açık oya 
lüzum yoktur. Maddi hata... 

BAŞKAN — O halde tümünü oyunuza su
nuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Teklifin 
kanunluğu kabul edilmiştir. 

11. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmında deği
şiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Bütçe 
komisyonları raporları (M. Meclisi 1/282, C. Se
natosu 1/212) (S. Sayısı : 137) (1) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz is
tiyen?.. Yok. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmında değişik

lik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kıs
mına bu kanuna bağlı ilişik cetvelde yazılı kad
rolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 137 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

11.6.1963 O.-l 
MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Balanı yü

rütür. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi

yenler... Kabul edilmiştir. Bu hususta ivedilik 
teklifi yoktur. Tasarının birinci görüşülmesi bit
miştir. 

12. — Spor kulüplerince oyunculara ve karşı 
kulüplere şimdiye kadar ödenmiş bulunan trans
fer ücretleriyle teşvik primlerinden mütevellit 
vergi borçlarının bir defaya mahsus olmak üzere 
affı hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komisyonları ra
porları (M. Meclisi 2/175, C. Senatosu 2/54) (S. 
Sayısı : 140) (1) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz 
istiyen?.. Yok. Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

ivedilikle müzakeresi teklif edilmektedir. 
Kabul edenler... Etmiyenler... ivedilik teklifi ka
bul edilmiştir. 

Spor kulüplerince oyunculara ve karşı kulüplerce 
şimdiye kadar ödenmiş bulunan transfer ücret
leriyle teşvik primlerinden mütevellit vergi 
borçlarının bir defaya mahsus olmak üzere affı 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu
nunun 29 ncu maddesinin 3 ve 4 ncü fıkraların
daki istisnalar dışında spor kulüplerince 31.12 . 
1962 tarihine kadar oyunculara ve karşı kulüp
lere ödenmiş bulunan transfer ücretleriyle teş-. 
vik primleri ve arızî kazanç mahiyetindeki sair 
ödemeleri üzerine tahakkuk ettirilip de henüz 
tahsil edilmemiş olan Gelir Vergisi ile cezaları 
terkin olunmuştur. 

SIRRI ATALAY (Kras) — Madde üzerinde 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Bütçe Komisyo

nunda, muhalefet şerhinde muayyen hususları 
tesbit eden muhterem üyelere teşekkür etmek 
lâzımdır. Vergi tarh ve tesbitinden sonra öde-

(1) 140 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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yenle ödemiyen arasında her hangi bir tefrik I 
yapmadan tesbit edilen vergileri, muayyen mü
esseseler için hususi af kanunları getirmek ve 
terkini cihetine gitmenin doğru olmıyaeağı ka
naatindeyim, yerinde değildir. Malî kaynakları 
zayıf veyahut kıt da olsa müesseselerin kendile
rine malî kaynak bulmaları yerine, başkalarına 
emsal olması mümkün olacak şekilde, kanunlar 
ısdarı başkalarının da aynı şekilde taleplerim 
tahrik ve teşvik edecektir. Ben burada çıkıp I 
da, zirai borçlar şöyle olsun, böyle olsun demi- j 
yeceğim. Ama, emsal olması gerekir. O halde, 
malî sıkıntıya düşen her müessese meclislerin 
kapısını çalmalı ve bütün müesseseler de bunu I 
istemeli. Bu takdirde daha muztar durumda bu- I 
lunan müesseselere de hak vermek gerekir. I 

Bir de, vergi verenler vermiyen arasında 
böyle bir adaletsizlik hususu meydana getirile
rek, tutup terkini yoluna gidilmesi doğru de
ğildir. Yüksek Heyetten bu maddenin reddini 
istirham edeceğim. (Bravo sesleri ve alkışlar.) I 

BAŞKAN — Sayın Yurdakul. 
BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 

KÂZIM YURDAKUL (Sakarya) — Değerli 
arkadaşlarım, spor kulüplerinin malî sıkıntıları- I 
nı bütün arkadaşlar, - biraz meşgul olan arka- I 
daşlar - hiç olmazsa, yakînen bilmektedirler. Bu I 
genç neslin yetişmesinde büyük hizmeti olan I 
spor kulüplerini çok defa göğsümüzü kabartan 
zaferler kazanan bu kulüplere, bu gibi malî sı- I 
kırıtılan yanında ibir de ibunun .ıstırabını çek
melerine zannederim ki, arkadaşların gönlü razı 
olmaz. Spor sahasında alkışladığımız, çok de
fa şerefli bayrağımızı spor sahalarında muvaf
fakiyetle dalgalandığı gün hepimiz büyük gurur I 
duymaktayız ve bunları gururla hepimiz alkışlı- I 
yoruz. Ama malî sıkıntı içinde bulunduğu za
man da bundan kurtarılmasının zaruretine be- I 
pimizin kaani olması icabediyor, kanaatindeyim. I 

Değerli arkadaşlarım, çiftçi borçlariyle mu-' I 
kayese ettiler; hakikaten haklıdırlar. Çün- I 
kü bunlar daha ziyade, spor kulüpleri meselesi I 
değil bir âmme meselesidir. Bunlar bir âmme I 
müessesesinin gördüğü vazifeyi gören müessese- I 
lerdir. Çünkü bunlar, millî gururumuzu hakika- I 
ten devamlı olarak yükselten ve bizim çok defa I 
yüzümüzü ak çıkartan, çalışkan genç neslin ye- I 
üşmesine hizmet ederler. I 

Vergi ödiyenlerin, vergi ödemiyenler yanın- I 
da bir nevi cezaya mazhar olması hususu doğru- I 
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dur. Ama, maalesef af kanunlarının esprisi içe
risinde de bu mevcut oluyor. Bir kısım vatan
daşların 5 sene cezası vardır, bir kısmının 2 se
ne. 5 sene cezası olan da aftan istifade eder çı
kar, 2 sene cezası olan da. Bu itibarla, af mev-
zuubahsolunca bu yolda ödiyenle, ödemiyenin 
tefrikinin yapılmasına maalesef maddi imkân 
mevcut değildir. Maliyeyi de ödeme imkânı olan 
müesseseleri parayı ödeme mecburiyetinde bı
rakmamak, daha doğru olacağı kanaatiyle ko
misyonumuz bu husus üzerinde hakikaten dur
mamıştır. Yalnız bir malî tatbikat güçlüğü ya
ratması bakımından komisyonumuz esbabı mu-
cibeye bir noktayı ilâve etmiştir. Zabıtlara geç
mesi bakımından tekrar etmeyi faydalı buluyo
rum. 

Maliye temsilcisi buradaki ifadede «31.12.1962 
tarihine kadar oyunculara ve karşı kulüplere 
ödenmiş bulunan transfer ücretleriyle teşvik 
primleri ve arızî kazanç mahiyetindeki ödeme
leri üzerine tahakkuk ettirilip de henüz talini 
edilmemiş olan Gelir Vergisi.» Yani tahakkuk 
ettirilmiş olacak fakat tahsil edilmemiş olacak. 
Ya tahakkuk ettirilmemişse ne olacak diye bir 
sualle karşı karşıya kaldık. Bu bakımdan es
babı mucibede bu endişeyi de ortadan kaldır
mak için ve tatbikatçıya bir ışık tutmak için, ta
hakkuk ettirilmiş olsun olmasın hepsini vâzıı 
kanunun kastettiğini esbabı mucibede bildirdik. 
Bu hususu da ayrıca arz ederiz, efendim. Mâ
ruzâtım. bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Encümenin muhalif âzası Sa
yın Ağırnaslı buyurun. 

BÜTÇL' KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NİYAZİ 
AĞIRNASLI (Ankara) — Efendim, bu mevzu-
ııda mulhalefet -şerhim bulunduğu için, gerçi 
Sırrı Atalay arkadaşım da ifade buyurdular. 
fakat (hakikaten burda, vergi ödeme ahlâkında 
olan insanın bir nevi tecziyesi gibi bir mâna 
taşıyor. Yani, .ödemiş olanı affın .şümulü dışuv 
da tutuyoruz, ödememiş, temerr'üdetmiş lolaır 
affın şümulü 'içine alıyoruz. Hazinenin, ıbirkaç 
yüz ibin lira da olsa, çıkacak paranın, sırf teş
vik bakımından, Ödemiş olanla ödememiş ola*tı 
arasında bir tefrik yaratmaması bakımından, 
ıonun Hazineden ,seve seve iadesi lâzım'gelir. Bit 
vatandaş ki, kanunun tâyin ettiği verjgi öde
me 'mükellefiyetini yerine ıgetirmiş, vergisini 
ödemiş. Sonra vergi muafiyeti ıgetiriıyorTiz. öde-
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memiş ve bekletmiş olanı, veya kanuni yollara 
'başvurmuş olanı (himaye ediyoruz. Biz sadece, 
eğer himaye edeceksek Ihepisini himaye etmek 
iâzıımıgelir. Burada denebilir ki, efendim, bü-
yük transfer ücretleri (ödeniyor, yüzbin, Ükiyüz 
hin lira ücretler ödeniyor. Bundan Haizine pa
yını alsın, diye de düşünülebilir. Biz bunları 
gerçekten -Kâzım Yurdakul arkadaşımızın da 
söylediği ıgibi düşündük, millî mefahir arasın
da gençliğin göğsümüzü kabartıcı 'gelişmelerini 
teşvik sadedi içinde mütalâa ettiğimiz için ibu 
muafiyetin, 'gerçi bu sporcularla -alâkası olmasa 
bile, kulüplerle alâkasını düşünerek ibu muafi
yeti tervicetme yoluna, .gittik. Ama Lâtif Aykut 
arkadaşımla birlikte Ibiz sadece bu muafiyeti 
ödemiş olanlara da teşmil etmek (hususunda Ibir 
malhaılefet şerhi vermeyi de vecibe telâkki ettik. 
Vergi ödeme ahlâkında dan vatandaşı [himaye
ye m'âtu'f 'dan bu şâmil hükmün bizim muha
lefet şerlhi tarzında kabul buyurUİmasmı yüce 
iSenatodan istirham ederim. 

ÖAMAL 'TARLAN (Tekirdağ) — 'Ödenme
miş miktar ne kadardır? 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZOÜSÜ NİYAZİ 
AÖIRNASLI (Ankara) — Bunu bilmiyorum. 

BAŞKAN — Bunu Saym Maliye (Bakanı ce
vaplandırırlar. Buyurun Sayın Bakan. 

MALÎYE BAKANI FERİD MELEN — Sa
yın 'Başkan, mulhterem senatörler, Hükümet ola
rak biz de bu teklifle mutabıkız. Evvelâ bunu 
arz edeyim. Mulhterem arkadaşlarımın ileri sür
dükleri ıgibi bu, bir muafiyet kanunu değil, bu
na daha ziyade bir tasfiye kanunu demek da
ha yerinde olur. İBu kanunu arkadaşımızın ge
tirmesine saik dan sebep de şudur: iHükümet 
de belki .getirecekti, şayet böyle bir teklifte bu
lunulmasa idi. 

Gelir Vergisi ihdas edildiği 'zaman, uzunca 
bir ızaman transfer ücretlerinin verlgiye tabi 
olup olmadığı hususu tereddüt konusu olmuş 
ve 'bir zaman /vergi alınmamıştı. Çünkü, bu ver
ginin, transfer ücretleri ödeyen müessese tara
fından kesilip Maliyeye yatırılması lâzımdı. Bu 
sebeple kulüpler sorumlu durumdadır. Uzunca 
bir zaman bu kesinti -yapılmamıştır. iSonra Ma
liye, transfer ücretlerinin vergiye tabi olduğu
na karar /vermiş ve ıcezalı vergi almıştır. Bu 
vergiyi yatırmıyan kulüpler itiraz mercilerine 
gitmişler, bir kilsim mükellefin aleyhinde neti
celenmiş, yani kazai merciler tarafından, ver
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>giye tabi olduğuna karar verilmiş, bir kısmi 
ise 'hailen bu itiraz mercilerinde tetkik mevzuu 
olmaktadır. IBilâhara kanun değişmiş, evvelâ 
ücret telâkki edilmiş. Kanun değişmiş, bunun 
malhiyetini değiştirmiş, arızî kazanç demiş, bu
na. Ayrı tatbikat koymuş. Arkasından son ka
nunla yine bunları ücretlere ıgöre vergilendir-
miştir. İBu arada tereddüt neticesi birçok ku
lüpler adına ıceza ile birlikte büyük meblâğlar 
istenmiştir, Ihakikaten bunların veremiyecekleri 
miktarda. Çünkü, daha önce vergiyi istihkak 
sahibinden kesmemiştir. İBu, iki milyon kadar
dır. Sadece Ankara, İstanbul ve İzmir'de kesil
miş vergiler ve cezası ile birlikte 5 milyona 
yakındır. Bunlardan tahsil edilen miktar sade
ce 212 bin liradır. Maliyenin ittılaında olan 
şey budur. Yalnız >arz ettiğim malûmat sadece 
üç büyük vilâyetimize aidolan malûmatıdır. Bu
nun dışında başka kulüplerde bir şey var mı, 
yok mu, bunu bu anda maalesef bilmiyorum. 
Bu vesile ile bir hususu arz edeyim; muhterem 
Komisyon (Sözcüsü kanun metninin bir tered
düde meydan vereceği <giibi bir izahatta bulun
dular ve bunun mazbataya ıgeç'tiğini söylediler. 
Fakat korkarım ,kiv tatbikatta bu da kâfi ol
masın ; çünkü Vergi Usul Kanununda tarih teri
mine hususi bir mâna verilmiştir ve tarif edil
miştir. 'Tahakkuk nedir: Tahakkuk, kabili tah
sil 'hale 'getirilen, yani itiraz safhasını igeçirmiş 
olan vergi tarhiyatına denir. Binaenaleyh, henüz 
(komisyonlarda bir karara bağlanmamıış olan 
vergilerde, tahakkuk etmemiş olan vergiler de, 
bu madde mefhumuna ıgirmezler. Bu maddeyi 
eline alan tatbikatçı, tahakkuk etmiş, yani iti
raz komisyonlarından geçmiş olan vergileri ter
kin edecek ve halen komisyonlarda bulunan 
vergilerin takibine devam edecektir. Böyle bir 
durumun basıl olacağını bilmiyorum. Bunun 
Yüksek ıSenatoda, vazıı kanunun maksadının 
bu olduğu, binaenaleyh, tahakkuk etmiış ol
makla, henüz tarh safhasında bulunan vergi
lerin hedef tutulduğu ifade edilmek suretiyle, 
işaret olunan ifadeler meseleyi halle kâfi ge
lir mi? Bilhassa Parlâmentonun iki meclisten 
mürekkep olması dikkate alınırsa, bu noktayı 
yüksek takdirlerinize arz ediyorum. Tatbikatta 
bir pürüzün olmasından endişe etmiyorum. Bu 
itibarladır ki, teklif sahibinin (bir maddesi var
dır, 'Millet 'Meclisinde nasıl düşmüş bilmiyorum, 
2 aıci geçici madde idi ki, bunu da içine alı-
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yıordu. O madde kabul edilir ilse, bu takdirde 
bütün ibu muamele bir defaya mahsus olmak 
üzere tasfiye edilmiş olur. Ve ibu yıldan itiba
ren de, ibu kulüpler transfer ücretlerinden ver
dilerini ödeme imkânlarını bulurlar. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bunun, Encümen
de .gözden geçirilmesini mi istiyorlar? 

MALÎYE BAKANI FERİD MELEN — Evet, 
kanaatime ıgöre Yüksek Komisyonun bunu geri 
alması doğru olur. Aksi ıhalde ancak bir kısım 
alacaklara tatbik edilebilir. Diğerlerine tatbik 
edilemez, bu izalha rağmen. Çünkü, daha çok 
kelimesinden anlaşılacak, tâyin ve t astat edil
miştir. 

BAŞKAN — Sual soracaklar, sayın Bakam;. 
BERÇ TURAN (İstanbul) — Hükümet 

olarak siz bu vergilerin terkininde mutabık 
bulunuyor musunuz 1 

MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN — 
Mutabık (bulunduğumuzu mâruzâtımın (başın
da ara etmiştim. 

BAŞKAN — Komisyonun bu hususta bir 
mütalâası var mı ? 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN VEKÎLÎ 
İCAZIM YURDAKUL (Sakarya) — Efendim 
biz tatbikatta bu (bakımdan mahzur gördü
ğümüz için, acaba bu kürsüden ifade edil
mesi ve mazbataya yazılması tatbikat bakı
mından kâfi midir; dedik. Mal/iye Vekili kâ
fi olmadığını kürsüden söylediler. Bu beyan 
karşısında bizim teklifi geri almaktan başka 
yapacağımız bir şey yoktur. Binaenaleyh 
teklifi geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Kanun teklifi Komisyona 
geriverilmiştir. 

Açık oya arz edilmiş bulutnan üç kanuna 
oy vermeyen Arar mı ? Oylama işlemi bit
miştir. 

13 — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadi İsler ve Bütçe komisyonları raporları. 
(M. Meclisi 1/345, C. Senatosu 1/215) (S. Sa
yısı : 142) (1) 

(1) 142 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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BAŞKAN — Ticaret Bakanı veya teonsilcM 

yok. (Maliye Bakanı burada sesleri.) 

Maliye Bakamı burada 'Olduğuna göre, şim
di komisyon raporunu ve muhalefet şerhini 
okutuyorum. 

BAŞKAN — Söz Jstiyen var mı? Buyurun 
Sayın Ünaldı. 

31 . 5 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Genel Kurulunun 8, 26 . 4 . 1963 

tarihli 68 ve 78 inci birleşimlerinde öncelik ve 
ivedilikle kabul edilen «Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası Kanununun 33 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı» komisyo
numuzun 30 . 5 . 1963 tarihli toplantısında 
ilgili Hükümet temsilcilerinin de iştirakleriyle 
tetkik ve müzakere 'edildi : 

Tasan gerekçesinde tafsilen belirtilen hu
suslar (komisyonumuzca da uygun mütalâa 
edildiğinden bahis konusu kanun tasarısı Mil
let Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli 
ile ve iki muhalife karşı mevcudun 'ekseriye
tiyle aynen kabul 'edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine öncelik ve ive
dilikle arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Muhalefet Şerhim 
'Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 3202 

sayılı Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirile
rek binnetice halen iki umum müdür muavini 
kadrosunun 4 e çıkarılması ve umum müdürün 
maaşının tâyin ve takdiri hususunun Heyeti 
Vekileye bırakılması taleıbolunımaktadır. Filha
kika 'bankanın halihazır personel adediyle iş 
hacmma nazaran ikiden ibaret bulunan umum 
müdür muavinliği kadrosunun 4 e çıkarılması 
işlerin sürat ve selâmetle yürümesi bakımın^-
dan zaruri görülmektedir. 

Ancak, komisyonda vâki izahattan anla
şıldığına nazaran bankanın umum müdürü
nün maaşının tâyini Heyeti Vekileye bırakıl
ması sebebinin halen mevcut bareme göre 
alınmakta olan para ile umum müdür bulmaya 
imkân olmadığı ve bu sebeple îş Bankası Umum 
Müdürünün almakta olduğu maaşa 'muvazi 
olarak bir para verilmesi gayesine matuf oldu
ğu görülmektedir. 
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Personel Kanununun Bakanlar Kurulun»- ı 

dan prensipler üzerinde mutabakata varıla
rak en geç Ekim ayına kadar Meclise sevk 
edilmek üzere Personel Dairesine gönderil
miş ol'masmıa ve şu suretle bilcümle perso
nel statüsünün bütün teferruatiyle ve kül 
halinde halli hususu yakında intacedilebile-
ceğine binaen münferit kanunlarla personele 
taallûk eden hususların Ana Personel Kanu
nu ile kıyas ve irtibatı yapılmadan çıkarılma
sı keyfiyeti işin mahiyetine uygun bulunma
dığından yukarıda zikri geçen kanunun buna 
talikan reddi mütalâasıtndayım. [ 

Siirt Senatörü 1 
Lâtif Aykut I 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Çok muh
terem -arkadaşlarım; bu kanunun iki tarafı 
vardır. Evvelâ muhalefet şerhini koyan ar
kadaşa teşekkür etmek isterim. Maddenin 
birinci kısmı, Ziraat Bankasının 3202 sayılı 
Kanunun 33 ncü maddesinde gösterilen iki 
umum müdür muavinliğini dörde iblâğ etmek, 
diğeri ise; İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
maaşlarına ait 3659 sayılı Kanun hükümleri dı
şına çıkılarak; umum müdür- ve umum müdür 
muavinlerine Bakanlar Kurulu karariyle muay
yen bir aylık takdir etme hükmüdür. Hatır-
lıyacaksmız, bundan bir müddet önce bir söz
lü soru münasebetiyle Ziraat Bankasında, 
bundan bir sene evvel, iki kanuni umum mü
dür muavinliği kadrosuna ilâveten, kanun
suz olarak iki umum müdür muavini görev- I 
lendiren iki tâyin yapıldığı bu kürsüden He
yeti Aliyenize beyan edilmişti. Şimdi bu ka
nun huzurunuza gelmiştir. Bir sene evvel ka
nunsuz yapılmış olan iki tâyine kadro temin I 
etmek maksadiyle böyle bir kanunu kabul et- I 
memeniz iktiza eder. Yok, hakikaten bugün 
genişliyen teşkilâtiyle mevcut kadroların ge
niş bir iş hacmi karşısında kifayetsiz bir du
rum varsa, ki, vardır buna kanaat getiriyo- I 
ruz, 600 ü aşan bir teşkilâta sahiptir. Ziraat I 
Bankasının geniş bir hizmet kadrosuna ihtiya- J 
cı vardır; bu ihtiyacı elbette Yüksek Heyeti
niz takdir buyuracaktır. Ancak huzurunuza I 
bir hususa işaret etmek için çıkmış bulunu- I 
yorum. O da kanunsuz yapılan bir tâyine bu I 
kanunla bir kadro temini hususudur. I 
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Diğer taraftan ikinci kısım; umum mü

dür ve umum müdür muavinlerine verilecek 
maaş miktarının Bakanlar Kurulu karariyle 
tesbiti. Mâlûmuâliniz, bir personel kanunu ha
zırlanmakta ve bu uğurda geniş mesai sarfe-
dilmektedir. Devlet personelinin muayyen bir 
kota içerisine alınması için gayret sarfedil-
mektedir. Böyle bir zamanda mevcut düzeni kö
künden bozabilecek bir madde ile karşı kar-
şıyayız. Ziraat Bankasının iş hacmi kadar ge
niş iş hacmma sahibolan diğer İktisadi Dev
let Teşekkülleri var. Bunların umum müdür 
ve umum müdür muavinleri var. Bundan sonra 
bu kanun emsal alınarak her gün bir İktisadi Dev
let Teşekkülünün umum müdür ve umum müdür 
muavinlerinin maaşının mevcut barem siste
mi dışına çıkarılmasına dair bir hükmü geti
recektir. Binaenaleyh; Yüksek Heyetiniz 
kabul etmemesini ve mevcut nizamın devam et
mesi hakkında muhalefet şarhi koyan arka
daşıma iştirak ederek arz ve teklif ediyorum. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ağırnaslı. 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Sayın 

Reis muhabbetini ishar ederek sık sık telmih
lerde bulunuyorlar, teşekkür ederim. 

Efendim, bu mevzuda Sayın Mehmet Ün-
aldı arkadaşımızın mütalâalarının bir nokta
sına iştiraki biz mümkün bulamıyoruz. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin bugünkü plân 
dönemi içerisinde plânı tahakkuk ettirme fonk
siyonları kredi sisteminin iyi tanzim edilmesi 
ve çalışması, sisteminin gerçekleşmesi şartları 
içerisinde idarecilerinin gerçekten tatmin edi
ci bir ücret seviyesine eriştirilmesi şartı öy
le zannediyorum ki, Yüce Senatoca takdirle, 
tasviple karşılıyacaktır. Buna mümasil şeyler 
gelirse elbette kabul eder. Yeterki, şu mem
leketin bugün içinde bulunduğu şartlardan 
bir dinamik ruhla atılış hamlesine geçilsin ve 
plân gerçekten vaktinde tahakkuk ettirilsin. 
Onun içinde elbette umum müdür maaşları
nın rolü vardır . 

Muhterem arkadaşlarım, Yüksek Senato 
daha evvel alınmış bir kararla, personel ka
nununun beklenmesi hususu böyle bir prensi
be taallûk etmemesine rağmen, kabul buyur
du ve bu prensibi aştı. Devlet memurlarının 
iki üst dereceye terfi edenler bir üst dere
ce maaş daha verilmesi hususunu yine Sena-
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tonun kabuliyle; Personel Kanununun bek
inmesine vakit yoktur, bu mevzu, mübremdir, 
zaruridir diye kabul •» buyuruldu. Ve geçmiş 
oldu şimdi; bu iki mevzuda Mehmet Ünaldı 
arkadaşımız itirazlarını dermeyan buyurdu
lar. Birisi iki kadro, daha evvel kadro yok
ken umum müdür muavini istihdam edildi de 
ona göre kadro isteniyor. Böyle bir şey yok. • 
Eğer bankaların salâhiyeti içinde olan bir kı
sım memurları şuradan alıp bir başka vazife
de istihdam etme tarzında cereyan etmiş bir 
muamele varsa bu elbetteki sisteme aykırı, 
kanuna aykırı bir cihet değildir. Kanunu İni
ğim kabul buyurduğunuz takdirde, kanun
laştığı takdirde dört umum müdür muavin
liği ihdas edilmiş olacaktır. Bundan evvelce 
böyle bir tatbikata muttali değilim. 

Ücretlerin Vekiller Heyeti tarafından tak
diri cihetine gelince: Böyle bir supleksin, böy
le bir seyyaliyctin tanınmasını, komisyon 
gerçekten bu arz ettiğim şartlar altında bir 
iktisadi plân dönemi içinde zaruri telâkki et
miştir. Zararı yok, personel kanunu ile ana 
temel prensipler tâyin edelim, ama bunu ye
niden organize etme şartları içinde ve Zi
raat Bankasının da bu derece işlerinin geniş
lemesi, kesifi eşmesi ve hakikaten ağırlaşması 
şartları içinde gerek kadronun ilâvesi ve ge
rek maaşlarının yeter bir seviyeye çıkarılma
sı imkânını Hükümete bahşeden bu kanunun 
kabul buyurulmasmı istirham ederim. 

iş Bankası müdürünün maaşına muadil 
bir şey düşünmedik. Komisyon kimin maaşı
na muadil olduğunu bilmiyor. Sadece şartla
rın icaplarına ve imkânlara göre Vekiller He
yeti bunu takdir etsin diye derpiş edilmiş ve 
bu şekilde kabul olunmuştur; kabul buyurul-
ması istirham edilir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALÎYE BAKANI FERtD MELEN — 

Sayın Başkan, muhterem senatörler. Bu tasarı 
ile getirilen tek değişiklik iki umum müdürlük 
kadrosunun dörde çıkarılmasından ibarettir. 
Tasarının diğer hükümleri kanunda tadil edi
len maddede aynen mevcut hükümlerdir, sade
ce tekrar edilmiştir. Ondan ibarettir. Madde 
toptan değiştiği için. Burada Sayın Komisyon 
Sözcüsünden biraz ayrılıyoruz. Arz ettiğim gibi 
eskiden bu hüküm mevcuttu. Yani bunların üc-
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retini de Bakanlar Kurulu tâyin ederdi. Yalnız 
3659 sayılı Kanunun üçüncü maddesi Bakanlar 
Kuruluna yetki vermiştir. Ama ikinci maddede 
gösterilen kadrolar içerisinde tasarruf yetkisi 
vermiştir. Ama âzami kadroyu aşmaması şar-
tiyle, yani umum müdürler için iki bin, diğer
leri için 1 750 lirayı aşmaması şartiyle, Bakan
lar Kurulu tâyin eder. Binaenaleyh, yeni hü
küm, eski hükmün yerine kaim olacağı için, 
bu mânada anlaşılması lâzımdır. Yoksa Hükü
metin getirdiği tasarıda Bakanlar Kuruluna is
tediği takdirde ücret takdiri yetkisi verilme
mektedir. Bundajı evvel arz ettiğim gibi 3659 
sayılı Kanunun üçüncü maddesi ve 7244 sayılı 
Kanunla birlikte mütalâa edildiği takdirde bu
nun bir yenilik getirmediği ve Bakanlar Kuru
lunun yine eski hükümlerle mukayyedolarak bu 
tesbiti yapacağı anlaşılır. Bu mânada anlaşıl
ması lâzımdır. 

BAŞKAN — Baremin birinci derecesini geç-
miyecek mi buyuruyorsunuz'? Buyurun, Sayın 
Ünaldı. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 
arkadaşlar, Sayın Bakanın izahatı bizi tatmin 
etmiş görünmektedir. Zira biz bu maddeyi ten-
kidederken ne Ziraat Bankasının, ne de diğer 
iktisadi Devlet Teşekküllerinin umum müdür 
ve muavinlerinin maaşlarının fazlalaştı rılması-
nın aleyhinde değiliz. Çünkü, bunların yaptık
ları iş hakikaten büyük işler ve büyük meblâğ
lar ile ilgili işlerdir. Binaenaleyh, aldıkları üc
ret de azdır, bu ücretin yükseltilmesi lâzımdır. 
Ama bu kanunla bir teşkilâta verip de diğerle
rine vermemek gibi bir noktaya saplanmış ol
duğumuz için Sayın Bakanın izahatından da bu 
tereddüdümüz izale edilmiştir, bu noktayı ge
çebiliriz. Maddenin diğer kısmı; iki umum 
müdür muavinine daha iki umum müdür mua
vini ilâvesinde de mutabıkız. Teşkilât genişlemiş
tir, işler artmıştır, iki umum müdür muavinine 
de ihtiyaç vardır. Buradaki endişemiz de bir se
neden beri, ki, Sayın Niyazi Ağırnaslı arkada
şıma cevap vereyim, bankanın tüzüğünde me
murların ne şekilde kullanılacağına dair hü
kümler mevcuttur. Ve banka idarecilerine an
cak, şube müdürlerine kadar olan kısmı me
murları istedikleri yerde kullanmak yetkisi ta
nınmıştır... Fakat umum müdür muavini gibi 
kendi salâhiyetlerinin üstünde Bakanlar Kuru-
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lunun teklifine, tâyinine iktiran etmesi lâzım-
gelen memuriyetlerin, umum. müdürlük erkâ-
nınca tâyini mümkün değildir. Ve mümkün ol
madığı burada bir sözlü soru münasebetiyle der
piş edilmiş ve zabıtlara da geçmiştir. Zamanın 
Ticaret Bakanı da bu tâyinlerin kanunsuz ol
duğunu kabul etmiştir... Arkadaşlar, bu kanu
nun gelmesi, bir sene evvel bu vazifelere tâyin 
edilmiş olan kimselere bir kadro hazırlanmış 
olmasının endişesidir, böyle bir endişeye işaret 
etmek için söz almış bulunuyorum. Bu noktaya 
Sayın Bakan temas etmediklerine göre her hal
de bu endişemiz de zail olacaktır, hürmetlerimle. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.) — Bir sorum var efendim. Encümen 
Başkanından soracağım. Maliye Vekilinin izahı 
ile encümenin izahı arasında mübayenet görü
lüyor. Zam olmıyaeaksa ne diye Maliye Vekili 
zam olacak diyor. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NİYAZİ 
AĞJRNASLI ^(Ankara) — Efendim fark yok
tur. Prensipler dâhilinde zam yapılacaktır. 

BAŞKAN — O halde Encümen Maliye Ve
kilinin noktai nazarını kabul ediyor. Halbuki 
kanm-umı maddesinden baremle mukayyet nıâ-
naısı 'çıkmıyor ve ben şalhsan bıınu söylemiş
tim. Ama böyle olduğuna gfire yılı e takdir 
'sizlerindir. 

Tümü üzerinde başka söz 'istiyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi-
y en 1er... Kab u 1 edil mistir. 

Tasarının -ivedilikle mıüzakeresini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyeniler... Ka
bul edilmiş tir. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanunu
nun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 

Kanun 
MADDE 1. — 3202 sayılı Türkiye Cumhu

riyeti Ziraat. (Banlkaısı Kanununun $3 'ncü 'mad
desin aşağıdaki, sekilide değiştirilmiştir: 

Madde &3. — Bankayı Genel Müdür temsil 
eder Ve bu kanun ile banka tüzüğü hükümle
rine göre bankanın çalışma yönetimini sağlar. 
Müdürler 'Kurulu .emrindeki memurlar ha-
ricolmak üzere bankanın bütün memurları tali
mat ve emirleri Genel1 Müdürden alırlar. Genel 
Müdürün dört muavini bulunur. 
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Geıüel Müdür ve muavinleri 'Ticaret Bakan

lığının teklifi, Bakanlar Kurulunun (kararı ille 
tâyin ve memuriyetleri 'Cumhurbaşkanı tara
fından onaylanır. 

Genel ıMüdür ve muavinleri Balkanlar Ku
rulunca kararlaştırılacak matktu aylık ücret 
alırlar. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 'Faruk Işık. 
FARUK IŞIK (Van) — (Muhterem arka

daşlar; madde bakkında Heyeti Umumiyede 
arkadaşlar konuştular. Ben maddenin son 
'kısmının kanunda çıkarılmasını istediğim için 
s=öz almış bulunuyorum. '3202 ısayılı Kanun, çık
tığı zaman Ziraat [Bankası 'Barem Kanununa. 
tabi değildi ve bu itibarla ücretlerin tesbiti İc
ra Vekilleri Heyetine mevdu idi. 3*059 nunıa- 4 

ralı Kanun çıktığı zaman, 'Muhterem Maliye 
Vekilinin! ifade ettiği gibi, Ziraat Bankası 
diğer İktisadi Devlet (Teşekkülleri meyanında 
Barem 'Kanununa tabi tutuldu. .Müdür ve mu
avinlerinle verilecek ücret miktarını tesbit et
mek suretiyle müdürlere verilecek ücretin bu 
'had dâhilinde tâyini salâhiyetini İcra Vekille
ri Heyetine vermiş bulunuyor. 3*609 numaralı 
Kanun, çıktığına göre, 3202 sayılı Kanundaki 
bu hüküm, esasen ilga edilmiş oluyor-. Şimdi 
mualhlhar bir kanunla bu (hükmü koyarsak ye
niden 'ühya etmiş oluruz. Ziraat Bankası, 3659 
sayılı .Kanunun şümulü (haricine çıkacak vazi
yette bulunuyor. (Ben diyorum ki bu 'hükme 
lüzum yoktur. Zaten fööö'O .sayılı Kanun umum 
müdür ve muavinlerinin birinci derece maaşını 
geçmeanek üzere ücretlerinin teısbitirii İcra. Ve
killeri 'Heyetine bırakıldığını bükme bağlamak
tadır. Artık son fıkranın bu muahhar kanun
da yer alması doğru değildir. Riyasete bir 
teklif takdim ediyorum, takdiri sizlere bırakı
yorum . Hürmetlerimi e... 

BAŞKAN — Sayın 'Bakan. 
MALİ VE VEKİLİ FERİİD MELEN — Muh

terem Başkan; sayın senatörler, değiştirdiği
miz 33 ncü madde ve buna taallûk eden fıkra
sı, «umum müdürün '2 muavini bulunur. Umum 
müdür ve muavinleri İktisat Vekilinin teklifi 
İcra Vekilleri Heyeti kararı ile tâyin 'edilir. 
Umum müdür ve muavinleri İcra. Vekilleri He
yetince kararlaştırılacak maktu aylık ve ücret 
alırlar.» Getirdiğimiz büküm tamamen bunun 
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tekrarından ibarettir. Arz ettiğini ,gibi mad
denin, diğer fıkraları değiştiği için, parçalan
maması' için aynen teikrar edilmiştir. Bundan 
ibarettir. 'Gerek 3650 sayılı Kanunun ikinci 
maddesi 'kadroları ıtâyin etmiş 've üçüncü 'mad
desi umum müdür ye muavinler için yetki ta
nımıştır. (Bakanlar Kurulu, bu kadrolardan 
her hangi 'birisine sokar, demiştir. 'Binaenaleyh 
'bu hüküm malhfuzdur. ıBu kanun muahhar bir 
kanun olmakla beraber $059 sayılı Kanun, ki 
7(244 ısıayılı Kanunla teyit edilmiştir, 'hükümleri 
değişmediği için Bakanlar Kurulunun yet'kile-
rlinii yüne 'bu Ihudut içersinde mütalâa etmek za
rureti vardır. Arz ettiğim gibi venm'emekte-
dir. (Bakanlar Kurulu yalnız şuna imkân ve
riyor, eskiden de mevcuttu, aşağı dereceden 
•birisini müdür muavini yaptığı zaman kadro
sunu tesbit ediyor '2 bin, 1 750 diyor ondan iba
rettir. Ve teikrar edeyim; arkadaşlarımın da 
ifade ettiği (gibi -bu kanun (tasarısını hazırlı-
yanlarm- her hangi bir değişiklik derpiş edil-
m'eımiştir. 'Sadece iki muavinliği dörde çıkar
maktadır, bundan ibarettir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — (Başka söz İstiyen?. Yok. 
(Değişiklik teklifini okutuyorum. 

Yükseik (Başkanlığa 
Şifahen 'arz ettiğim mülâhaza ve sebeple

re binaen tasarının birinci maddesinin son fık
rasının çıkarılmasını arz re teklif ederim. 

Yan 
Faruk Işık 

•BAŞKAN — 'Maddenin son fıkrası olan 
«Jgenel 'müdür ve muavinleri (Balkanlar Kuru
lunca kararlaştırılacak maktu aylık, ücret alır
lar.» kaydının 'çıkarılması teklif edilmektedir. 
Bu 'teklifi kabul edenler... Etmiyenler... Efen
dim, iyi 'anlaışılmadı, tekrar oylarınıza sunaca
ğım ; 'aşağı - yukarı bir oy fark oldu. 

"Teklifi kabul 'edenler lütfen afyağa kalksın
lar efendim... Kabul etmiyenler lütfen... Î2i2 ye 
karşı 29 reyle 'kabul edilmiştir. 

Maddeyi 'bu fıkrayı çıkarmak suretiyle re
yinize sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyen-
ler... 

ISADEK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Takri
rim var efendim, 

BAŞKAN — -Müsaade buyurun efendim 
okunsun. 
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SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Müsaade 

ederseniz arz edeyim efendim. Takrir üzerinde 
birkaç söyliyeceğim söz var. 

BAŞKAN — Okunsun da ondan sonra. 
'SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim 

takriri izah sadedinde iarz edeceğim efendim. 
BAŞKAN — Takriri okutuyorum efendim: 

Yükseik Başkanlığa 
33 ncü maddenin 3 ncü fıkrasındaki onay

lanır kelimesi yerine tasdik olunur ibaresinin 
konulmasını arz ve teklif ederim. 

Yozga!t 
.Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Artukmaç. 
SADIK ARTTUKMAÇ (Yozgat) — Muh

terem arkadaşlarım; ibaredeki İfadeye insicam 
verebilmek için mâruzâtım şu olacaktır; 

[Burada deniyor k i ; «Bakanlar Kurulunun 
kararı ile (tâyin ve memuriyetleri Oıımhuribaş-
kanı tarafından onaylanır»1 deniyor. 

Tâyin ile onaylanır kelimesinin birbiri ile 
irtibatlı bulmaması lâzımgelir, kanaatindeyim. 
«..Tâyin ve memuriyetleri Cumhurbaşkanı ta
rafından tasdik edilir» Her ikisi 'arasımda bağ
lantıyı (teşkil eder, kanaatindeyim ve ifadeye 
vuzuh verir zannındayım, kabulünü istirham 
ederim. 

BAŞKAN — ıSaym Bakan. 
MALÎYE (BAKANI FERlD MELEN — 

Muhterem 'Senato takriri kabul buyurdu. Yal
nız, bu takririn kabulü üzerine bir boşluk ol
muştur; kim tesbit edecek, bunlar ne maaş ala
caklardır? Çüriki, bu tesbit edilmemiştir. Bu 
balkımdan, muhterem komisyon maddeyi alıp 
bu izahatın ışığı altında tetkik buyurursa ha
kikaten bir (boşluk olup -olmadığını tesbit 'ettik
ten sonra bir karar vermek daha yerinde olur 
kanaatindeyim. 

BÜTÇE KOMİSYONU ISÖZGÜSÜ NÎYAZl 
AÖIRNASLI (Ankara) — Geri alıyoruz, efen
dim. 

(BAŞKAN — Kabul edilmiş olan bir şey ge
ri verilmez. 

Buyurun. 
iFARUK IŞIK (Van) — Efendim, ben, Vekil 

Beyefendinin tereddüdünü pek yerinde bula
madım; .çünkü, '3659 sayılı Kanunun İlgili 
maddesi, İktisadi Devlet 'Teşekküllerinin mü
dür ve muavinlerinin ücretlerini birinci derece-
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yi geçmemek kaydiyle İcra "Vekilleri Heyeti 
tesb'i't eder diye sarahatle bir 'kayıt koymuştur. 
16 neı madde ile buma ait hükümler mülga ol. 
duğuna güre, artık 3202' sayılı Kanunun o fık
rası zaten işlemiyor. Şimdiye 'kadar ücretler 
de 3659 sayılı 'Kanunun 3 neti maddesiıne göre 
tesbit 'ediliyor. Binaenaleyh bemdemüzce bir 
boşluk yoktur. IBunu arz etmek istiyorum. 

'BÜTÇE KOMİSYONU 'SÖZGÜSÜ NİYAZİ 
AĞIRNASLI (Ankara) — 'Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NİYAZİ 

AĞIRNASLI (Ankara) — Efendim İSadık Ar-
tukmaç arkadaşımızın ibareye taalluk eden tek
likleri doğrudur; çünkü onaylanırla tasdik 
'edilir, .bağdaşamaz. Bunun düzeltilmesi isa
betli olur. 

Bu boşluk mevzuunda, biz bu an için bir 
tereddüt İçindeyiz, Kanunda bir boşluk bu
lunduğu Vekil Bey tarafından iifade edildi. 
Biz de bu fikirdeyiz, kanundaki bu boşluğun 
kalıp 'kalmaması mevzuunda ancak komisyonu
muzda, yüce Senatonun e'kseriyet ile almış 
olduğu kararın ışığı altında, metni tedvin ve 
müzakere 'suretiyle halledebiliriz. Onun için 
kanunu ıgeri alıyoruz bu değişikliği de yapmak 
üzere. 

BAŞKAN — Efendim, usulen, kabul edil
miş olan bir madde, komisyonla 'verilmesi isteği 
ile geriverilmez, yalnız komisyonun bu tek
lifini reyinize arz ederim. 

- BÜTÇE KOMİSYONU SÜZGÜİSÜ NİYAZİ 
AĞIRNASLI (Ankara) — Düzeltmek üzere. 

;MEBMET HAZER (Kars) — Usul hakkın
da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyuran Hazer. 

MEHMET HAZÎER (Kars) — Efendim; ibu 
mesele, bir esas mesele halinde ve aynı zaman
da ibir usul meselesi halinde huzurunuzda bu-
lummaktadır. Kabul olunmuş bir madde hakkın
da müzakere mümkün olmadığı bedihîdir. Fa
kat, biraz evvel konuşan Sayın Bakan ve sayın 
hatiplerin beyanlarından anlaşıldığına ve sayın 
Başkan da bunu müsamahakâr karşılamış oldu
ğuna göre bu madde, henüz kesinleşmemiştir. 
Bu itibarla, buna bir veçhe vermek, ıbir esasa 
bağlamak, ancak bu şekilde meseleyi bir Ikatî ve 
son şekle bağlamak mümkün olur. Aksi takdirde, 
muallel bir madde olarak huzurunuzda muame-
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leye tâbi tutulmuş gibi bir durum hâsıl olacak
tır. Bu itibarla Sayın Başkandan da istirham 
ediyorum; üzerinde konuşmak mümkündür. O 
halde hem esas ve hem şekil bakımından bunun 
müzakeresi caizdir ve aynı zamanda da faydalı
dır. Bu itibarla bu meselenin kapatılmadan 
maddeyle birlikte müzakeresine müsaade etme
lerini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Madde müzakere edilmiş ve fık
ra çıkarılmıştır. Ancak herhangi bir hataya ma
hal kalmamak üzere Bütçe Komisyonu sözcüsü
nün teklifi veçhile Komisyona iadesini reyinize 
koyabilirim. Kabul buyurursanız Komisyona .gi
der. 

FARUK IŞIK (Van) — Komisyon bunu 
maddeye alırken tekrar Heyeti Umumiyede mü
zakere açılacak mı? 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NİYAZİ 
AĞIRNASLI (Ankara) — Madde geldiği za
man açılabilir. 

BAŞKAN — Komisyonum teklifini reyinize 
sunuyorum: 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Usul hak
kında ısöz istiyorum 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 

arkadaşlar, Heyeti Aliyeniz bir husus hakkında 
karar vermiştir. Kararı verdikten sonra tekrar 
Encümenin ben bunu tetkik edeyim diye iste
mesi yersizdir. Şayet kanunda bir açık taraf 
kalmış ise, o açık tarafı doldurmak üzere bir 
takrir ile bir teklif yapılır, bunun müzakeresi 
yapıldıktan sonra reye vaz'edilir, kabul veya 
reddedilir mesele tamamlanır. 

Şimdi Yüksek Heyetin reylerine iktiran et
miş ve kesinleşmiş bir meseleyi tekrar alıp, ben 
bunu böyle göremedim, şu şekilde daha muvafık 
diye tekrar aynı şekilde buraya getirilirse aynı 
mesele hakkında, karar verilmıiş bir mesele de tek
rar müzakere açılmış olacak demektir ki bu ka
naatimce usulsüzdür. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Buyurun. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Efendim, İçtü
züğün 116 ve müteakip maddeleri değiştirge 
önergeleri üzerindeki hükümleri tesbit eder. Ve 
tatbikat bu yoldadır. Sayın Faruk Işık'ın ver
diği değiştirge önergesi Yüksek Heyetinizin oy
larıma sunulmuş ve kabul edilmiştir. Kabul edi-
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len değiştirge önergesidir ve dikkate lailmmıştır. I 
Dikkate alınmış bulunan değiştirge önergesine 
eğer Komisyon iştirak etmedi ise, yapılacak mua
mele ayrıdır, iştirak ederse yapılacak muamele 
•ayrıdır. Komisyon fühal dştiraik ederse madde 
oya konulur. Maddeye iştirak etmediği takdir
de metni alır komisyona gitmesini istiyebilir ve 
Komisyonda tatbikat da çoğu zaman görülmüş
tür ki Heyeti Umumiye /kararlarına uymak ve
ya uymamak mecburiyetinde değiddir. Hattâ ıs
rar edebilir. Yüksek Heyet dikkate almasına 
nağmen kendi maddesi üzerinde ısrar edebilir. 
Heyeti Umuiiniyeye getirir, Komisyon toplanır 
değiştirge önergesine göre metni değiştirir, He
yeti Umumiyeye getirir. 'Değiştirge önergesi üze
rinde Komisyonun tanzim ettiği metim, üzerin
de yine görüşme açılabilir ve kabul edilir. Bu 
şekilde -İçtüzüğün 1.16 ncı ve müteakip madde
leriyle kabul edilen Faruk Işık'ın önergesidir. 
Kalbul edilen budur Sayın Ünaldı... Komisyon 
bunu isteyince gitmesi mecburiyeti vardır ve bu 
şekilde lıalli 'lâzımdır, arızederim (Madde onay
landı sesleri) 

BAŞKAN — Madde onaylanmadı, işi (müna
kaşaya dökmiyelim, Encümene gitmesinde fayda 
vardır. iBunda ne zarar var l . Anlıyamıyorum. 

MEHMET ÜNALDI .(Adana) — Sırrı Ata-
•lay arkadaşımızın mütalâası doğrudur, takrir 
nazara alınmıştır, Encümene iade edilir, otoma-
tifknıan. 

BAŞKAN — (3 hakle reyinize arz etmeden 
komisyona iadesi yapılmıştır. 

14. — Türk Eczacıları Birliği Kanununun 
31 ve 45 nci maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet ve Sosyal İşler komisyonları rapor
ları. (M. Meclisi 1/358, C. Senatosu 1/218) 
(S. Sayısı : 143) 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. (Komisyon yok sesleri) 

Evet, komisyon ve Sağlık Bakanı bulunma
dığı için gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

15. — Türk Tabipleri Birliği Kanununun 40 
ncı ve 47 nci maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Sermtosu Anayasa ve 
Adalet ve Sosyal İşler komisyonları raporları. 
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(M. Meclisi 1/353, C. Senatosu 1/219) (S. Sa
yısı : 144) 

BAŞKAN — Bu da aynı şekilde Bakan ve 
komisyon bulunmadıkları için gelecek Birleşi
me bırakılmıştır. 

Şimdi müsaadenizle; 
Çeşitli teadül ve teşkilât kanuıılariyle di

ğer kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutarla
rının değiştirilmesi hakkındaki 7244 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesinin tadili hakkındaki ka
nun teklifine (112) sayın üye oy vermiştir. 
(109) kabul, (2) ret ve (1) .çekinserdir. Ka
nun (109) oyla kabul edilmiştir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin
de değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısına (ı!04) -sayın üye oy vermiş, (104) oyla 
kabul edilmiştir. 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması' hakkındaki kanun tasarı
sına (100) sayın üye oy vermiş, (100) oyla ka
bul edilmiştir. 

16. —- Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşeb
büslerinin bir kısım borçlarının tahkimi hak
kındaki 154 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe Komisyonu rapo
ru. (M. Meclisi 1/168, C. Senatosu 1/226) (S. 
Sayısı : 145) 

BÜTÇE KOMİSYONU ADİNA FARUK 
IŞIK (Van) — 145 sıra sayılı raporda tabı ha
taları vardır. Benim onları izah etmem gereki
yor. Kanun maddesi atlanmış, hatalar var. Bun
ları izah edelim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendini. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADİNA FARUK 
IŞIK (Van) — Efendim, raporun 5 nci satırın
daki «İşbu ek kanun tasarısı ile...» ibaresindeki 
(ile) fazladır. 

İkinci sayfanın birinci satırındaki «İşbu ek 
kanunla» ibaresi fazladır. 

İkinci sayfanın 16 ncı satırındaki «alacağın» 
kelimesi, «alacağının» olacaktır. 

"Bir de 'maddenin metninde, asıl mühim olan 
odur zaten, orada zühul yapılmıştır komisyonun 
getirdiği şekilde... 4 ncü sayfanın 6 ncı satırın
da, «yürürlüğe girdiği tarihteki» ibaresinden 
sonra, '«faizli bakiyeleri üzerinden Hazine ta-
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rafından» ibaresinin ilâvesi lâzımdır. Bu şekil
de tashihini rica edeceğiz, 

BAŞKAN — Bir de 3 ncü sayfadaki «İktisa
di Devlet 'Teşekkülleri» yerine «Teşebbüsleri» 
olacak, 'burada 'öyle yazılı.. Millet Meclisinin 
metninde teşebbüs, burada teşekkül olarak ya
zılmıştır. Birçok maddi hatalar vardır. 

'BÜTÇE KOMİSYONU ADINA FARUK 
IŞIK (Van) — Bunları düzeltmek üzere geri 
istiyoruz. 

BAŞKAN — Encümene verilmiştir. 

17. — Şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşa
nın kızı Hadduç Dağıstanlıya vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler 
ve Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 
1/229, C. Senatosu 1/227) (S. Sayısı : 151) (1) 

(BAŞKAN — Bütçe Komisyonu lütfen yerini 
alsın. 

Raporu okuyoruz. 
Bütçe Komisyonu raporu 

5.6.1963 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Genel Kurulunun 19.12.1962, 

22.3.1963 ve 29.4.1963 tarihli 19, 61 ve 79 ncu 
birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek kabul edilen «şehit Dağıstanlı Mehmet Fa
zıl Paşanın kızı Hadcluç Dağıstanlı'ya vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun tasarısı» Komisyonumuzun 5.6.1963 tarih
li toplantısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin 
iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Gerek kanun tasarısının gerekçesinde serd 
edilen hususlar ve (gerekse Bakanlık temsilcisi
nin verdiği tamamlayıcı bilgiler Komisyonu
muzca da yerinde görülerek mezkûr kanun ta
sarısı Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul 
edilen şekli ile aynen ve mevcudun ittifakiyle 
kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine öncelik ve ivedi
likle arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

(1) 151 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. ' 
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BAŞKAN — Rapor hakkında Bütçe Komis

yonu izahat vermeyi arzu ediyor mu! 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NİYAZİ 

AĞIRNASLI (Ankara) — Efendim, Yüksek 
Senatoya Komisyonumuz tarafından da tasvib-
edilip arz edilen 3 şehit ailesine vatani hizmet 
tertibin'den teklif edilen maaşlar, Genelkurmay
daki harb tarihi kayıtlarına göre tevsik edile
rek ve mahallî valiliklerce, tahkikat yaptırıla
rak, 'Millet Meclisince de benimsenen metin 
üzerinde alman izahatı kâfi gören Komisyonu
muz bu zevatın hakikaten vatana hizmet ettik
lerini ve şehidolduklarmı ve . yetimlerinin de 
maaşa muhtaç bulunduğunu tesbit ederek ka
bul etmiş bulunuyor. Fazıl Paşanın yetimleri 
'bu durumdadır. Muhtaçtır. Kabul buyurulma-
smı rica ederiz. 

BAŞKAN — Üç vatandaşa, birisi şehit Fa
zıl Paşa kızı 'Hadduç Dağıstanlı'ya, diğeri Meh
met Oelebioğlu Bilâl Demirci, birisi de Birin
ci Dünya Harbi ve istiklâl (Savaşlarında üstün 
yararlık göstermiş olan Ali Fehamoğlu Vecihi 
Hürkuş'a vatani hizmet tertibinden aylık var
dır. Mazbatalarda bunlar hakkında malûmat 
vardır. Ama takdir sizindir. 

IBAŞKAN — 'Heyeti Umumiyesi hakkında 
söz istiyen? Yok. Maddelere 'geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Maddelere 'geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

ivedilikle müzakeresi teklif edilmektedir. 
ivedilikle müzakeresini kabul edenler... Etmi
yenler... ivedilikle müzakeresi kabul edilmiştir. 

Şehit Dağıstanlı Mehmet Faali Paşanın kızı 
Hadduç Dağıstanlı'ya vatani hizmet tertibin

den aylık bağlanmasına dair Kanun 
MADDE 1. — Halen yardıma muhtaç du-

rum'da bulunan Şehit 'Dağıstanlı Mehmet Fazıl 
Paşanın kızı Hadduç ıDağıstanlı'ya, 'hayatta bu
lunduğu müddetçe, vatani hizmet tertibinden 
(500) lira aylık bağlanmıştır. 

ıBAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — fBu kanun yayımını takibeden 
aybaşında yürürlüğe 'girer. 

(BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

495 



C. Senatosu B : 73 
MADDE 3. —• IBu kanunun hükmünü Mali

ye Bakanı yürütür. 
'BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen? Yok. 
Tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

18. — Mehmet Çelebioğlu Bilâl Demirci'ye 
vatmıi hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
iktisadi İşler ve Bütçe komisyonları raporları 
(M. Meclisi 1/260, C. Senatosu 1/225) (S. Sa
yısı : 152) (1) 

IBAŞKAN — Raporun okunmasına lüzum 
var mı? (Yok sesleri) Maddelere geçilmesini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle müzakere edilmesini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Mehmet Çelebioğlu Bilâl Demirci'ye vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 

Kanun 

'MADDE 1. — Birinci Cihan Harbiyle İstik
lâl Harbine iştirak ederek emsallerine nisbeten 
olağanüstü hizmet ve yararlık gösteren Mehmet 
Çelebioğlu Bilâl Demirci'ye, hayatta bulundu
ğu müddetçe, vatani hizmet tertibinden (500) 
lira aylık bağlanmıştır. 

(BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE !2. — Bu kanun yayımını takibeden 
ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — (Bu kanunun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 152 Sıra Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır, 
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Tümünü reylerinize sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kanun kabul edilmiştir. 

19. — Birinci Dünya ve İstiklâl savaşlarına 
iştirak eden Ali Fehamoğlu Vecihi Hürkuş'a 
vatani hizmet tertibinden aylıh bağlanmasına 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan- metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe komisyonları raporları 
(M. Meclisi 1/25i, C. Senatosu 1/228) (S. Sa
yısı : 153) (1) 

'BAŞKAN ----- Tümü üzerinde söz istiyenî.. 
Yok. Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir, ivedilikle müzake
resini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Birinci Dünya ve îstiklâl savaşlarına iştirak 
eden Ali Fehamoğlu Vecihi Hürkuş'a vatani 

hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
Kanun 

MADDE 1. — Birinci Dünya ve îstiklâl sa
vaşlarına iştirak ederek emsallerine göre üstün 
hizmetler ifa eden ve balen yardıma muhtaç du
rumda bulunan AH Fehamoğlu Vecihi Hürkuş'a, 
hayatta bulunduğu müddetçe vatani hizmet ter
tibinden (500) (Beşyüz) lira aylık bağlanmış
tır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. ----- Bu kanun yayımını takibeden 
aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE fl. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN -~ Maddeyi kabul edenler.,. Etmi
yenler... Kabul edilmişi ir. 

Tümünü reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Efendim, şimdi sorulara geldik. 

(1) 153 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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6. — SORULAR 

,1 — YAZILI SOKf'L 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri üyesi 
Hüsnü Dikeçliejil'in, Türkiye'deki fikir çekişme-
1 erin e re çeşitli saldırganlıklara dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/113) 

BAŞKAN' — Dikeçligil burada. Başbakan 
yok. Namına da konuşacak yok. (Jelecck soru 
gününe bırakı lmışt ı r . 

2. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Cavit 
Terfik Okyayuz'un, Suriye'nin Şam Turizm Dai
resi Müdürlüğünce hazırlanan bir turistik harita
da Hatay'ın kendi millî hudutları içinde gösteril
mesine dair, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/160) 

BAŞKAN — Cavit Bey burada. Dışişleri Ba
kanı yok. Gelecek soru gününe kalmışt ır . 

3. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir üyesi 
Hasan Ali Türker'in, Ege ve Atatürk üniversite
lerine bağlı bir Veteriner Fakültesi açılmecsına ı 
dair Millî Eğitim re Tarım bakanlarından sözlü 
sorusu (6/166) 

BAŞKAN — Sayın Türke r? . Burada. Miilî j 
Kğitim Bakanı?. Yoklar. Tarım Bakam?. Yok
lar. Bakanla r bu lunmadık la r ından gelecek so
ru «'ününe kalmıştır . 

/. — (Cumhuriyet Senatosu Elâzığ i" ye si Ha
sım Giray'ın, korunmaya muhtaç çocuklara dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Ba-k anından sözlü so
rusu (6/169) 

.BAŞKAN — Soru Sahibi? Burada. Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı? . Yoklar. Bakan bulun-
mdaığmdan gelecek soru gününe kalmıştır . 

5. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç'ın, Ankara'da ikinci bir Tıp 
Fakültesinin açılıp açılmıyacağına dair Millî 
Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanların
dan sözlü sorusu (6/170) 

B A Ş K A N — Soru Sahibi?. Burada. İlgili 
bakan la r bulunmadığından gelecek soru gününe 
kalmışt ır . 

6*. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Lâ
tif Aykut'un, Toprak dergisi sahihinin ünivır-

VE CEVAPLAR 
AK VE CEVAPLAR! 

site gençliği tarafından yapılan sorgusuna ;.,.,'..• 
İçişleri ve Adalet bakanlarından sözlü sorusu 
(6/171) 

BAŞKAN — Soru sahibi?. Burada. İlgili ba
kanlar bulunm'adığından gelecek soru günü iş
kalın ıştır. 

7. — Cumhuriyet Senatosu İ.Tyesi Hal:an 
Kangal'ın, İstanbul'da bulunan Askerî ve Deniz 
müzelerinin durumu ile bu müzelerin Basın - Ya
yın ve Turizm Bakanlığına bağlanmasına dair 
Millî Eğilim ve Basın - Yayın ve Turizm bakan
larından sözlü sorusu (6/172) 

BAŞKAN —. Sayın Hasan Kangal? Yokh-.v. 
Bir defaya mahsus olmak üzere gelecek soru gü
nüne kalmıştır . 

<S\ — (^umhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
llüsünü DikeçligiVin, Ziraat Bankası tarafından 
yaptırılan çiftçi evlerine dair Ticaret Bakan iıi-
dan sözlü sorusu (6/173) 

B A Ş K A N — Bakan ' yok. (,'eleeek oluruma 
kalmıştır. 

9. — (Cumhuriyet Senatosu üyesi Hidayet 
Aydıner'in, kaloriferlerde linyit kömürü yerine 
Fuel O il yakılmasına dair, Maliye, Sanayi ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlarından sözlü so
rusu (6/17i) 

BAŞKAN — Maliye Bakanı burada. 

HİDAYET A Y D I N I M (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) -— Diğer bakan la r izahat verdikten sonra 
Maliye Vekili... 

BAŞKAN — Asıl Sağlık Bakanının bulun
ması lâzım değil mi efendim? 

HİDAYET AYDINBR (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Evet. 

BAŞKAN — Peki, o halde gelecek oturuma 
kalsın. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi 
Cevdet Geboloğlu'nun, açılması düşünülen Tıp 
Fakültelerine dair Sağlık ve Sosyal ve Millî 
Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/178) 
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BAŞKAN — Soru sahibi yok. Soru düşmüş- I 

tür. I 
11.— Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi I 

Hüsnü Dikeçligü'in, İstanbul Yüksek İslâm Ens- I 
.ütüsünün arsasına dair Devlet ve Millî Eğitim I 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/179) I 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı olmadı- I 
ğı için gelecek oturama bırakılmıştır. 

12. — Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi Fa- I 
ruk Işık'ın, Van Millî Eğitim müesseselerinin öğ- I 
retmen ve bina ihtiyacıma dair Millî Eğitim Ba- I 
kanından sözlü sorusu (6/180) I 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı yoktur, 
gelecek birleşime bırakılmıştır. I 

13. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi I 
Hüsnü Dikeçjligil'in, İçişleri Bakanının yayın- I 
ladığı bir tamime dair İçişleri Bakanından söz- I 
lü sorusu (6/181) I 

BAŞKAN — İlgili bakan yok, gelecek bir- I 
leşime bırakılmıştır. I 

14. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi I 
Mehmet Özgüneş'in, Çankırı Kız Sanat Enstitü- I 
sünde cereyen eden hâdiseye dair Millî Eğitim I 
Babanından sözlü sorusu (6/182) I 

BAŞKAN — Soru sahibi burada, Millî Eği- I 
tim Bakanı yok; gelecek birleşime bırakılmış- I 
tır. 

15. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi I 
Hüsnü Dikeçligü'in, Polatlı Ortaokulunda yurt- I 
taşlık bilgisi okutan öğretmenin, öğrencilerine I 
sorduğu sorulara dair, Millî Eğitim Bakanından I 
sözlü sorusu (6/183) I 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı yok, bu 
da gelecek oturuma bırakılmıştır. 

16. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi I 
Mehmet Ali Demir'in 9 ncu Bölge Devlet \Su I 
İşleri Müdürlüğüne bağlı vilâyetler, bu vilâyet
lerde yapılan işlerle sarf edilen para miktarı ve 
bu sarfiyatlarda usulsüzlük bulunup bulunma- I 
dığma dair, Bayındırlık Bakarımdan sözlü so- I 
rusu (6/184) 

BAŞKAN — Soru sahibi?... Burada. Bayın
dırlık Bakanı adına Maliye Bakanı?.. Yoklar. | 
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Bakan bulunmadığından gelecek soru günü
ne kalmıştır. 

17. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak, 
Üyesi Tevfik İnci'nin, balık istihsaline dair, Dev
let Bakanından sözlü sorusu (6/185) 

BAŞKAN — Soru sahibi!.. Yok. İkinci de
fa bulunmadıklarından soruları düşmüştür. 

18. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kâ
mil KaraveUoğlu'nun, 1962 - 1963 yılında ilk
okulda okuyan talebe adedi, bunların \kız, er
kek, hoca ve okul bakımından yüzdeleri ile Bat
man]'da sanat enstitüsü veya lise açılmastnm 
plâna alınıp alınmadığına dair, Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/186) 

BAŞKAN — Soru sahibi izinlidir, gelecek 
birleşime bırakılmıştır. 

19. •— Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Nusret Tuna\'nın, köylerle ortaokul bulun-
mıyan kasabalardaki öğrencilere dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorus'u (6/187) 

BAŞKAN — Soru sahibi?... Yok. Gelecek 
soru gününe kalmıştır. 

20. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Nusret Tuna'mn^ 27 Mayıs İnkılâbından 
sonra toplanan silâhlara dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/188) 

BAŞKAN — Her ikiside yok. Gelecek otu
ruma kalmıştır, 

21. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi 
Yusuf Demirdağ'ın, memleketimizdeki posta 
dağıtıcılarına dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/189) 

BAŞKAN — Denıirdağ buradadır. Fakat 
Ulaştırma Bakanı yok. Gelecek oturuma kal
mıştır. 

22. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, sözlü soruları İçtüzüğün 
152 nci maddesi gereğince Gündeme alınmaları 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığından 
sözlü sorusu (6/190) 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI 
ADINA BAŞKANVEKİLİ SIRRI ATALAY 
(Kars) — Özgüneşe buradan Başkanlık adına 
cevap vereceğim. 

— *xaO — 
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BAŞKAN — Soruyu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü ola

rak cevaplandırılması ricası ile 29 Nisan 1963 
günü takdim ettiğim önerge bugüne kadar 
gündeme alınmamıştır. 

Başkanlık Divanının İçtüzüğün 152 ne i 
maddesini ihlâl etmekte olduğu kanaatindeyim. 
Durumun Genel Kurulda görüşülmesini arz 
ederim. 

Tabiî Üye * 
Mehmet Özgüneş 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atatay, Baş
kanlık Divanı nâmına cevap verecekler. 
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haftanın hemen hemen her günü höylelikle Mec
lise gelip beklediklerini, kanun tasarı ve teklif
lerinin öne •alınarak, kendilerine sıra gelmediği
ni ifade etmektedir. Bu sebeple sözlü soruların 
sıraya tâbi tutularak bir Balkanın cevaplandıra
cağı kaç soru varsa veyahutta muayyen nisbet-
de soruların gündeme alınması usulü ile, gün
deme bütün sorular alındığı takdirde hepsi bu
lunacak, faika t muayyen nisbetde soru gündeme 
alındığı takdirde daha az Balkan hu'raya gelecek, 
diğer Bakanlar çalışmalarının başında buluna
caklar. Riyaset Divanı evvelâ birinci şıkkı tas-
vibetti. Haftada, yâni soru günlerinde en çok 
seikiz soruyu (gündeme alıyor ve böylelikle, ilgili 
hakanlarda bulunuyor. Eğer gündeme hemen 
alınması lâzım gelen 30 soru, 40 soru mevcutsa 
bunun ancak sekizi gündeme alınıyor. Sekiz ba
kan geliyor ve sekizi de görüşülüyor. Riyaset 
Divanı »bilâhare görüşünü değiştirdi. Daha de
mokratik olabilmek için bir başka yolu dene
mek «zaruretini hissetti. Bu karar; bir hakan 
mevcutken, (şahsan Riyaset Divanında ben bu
lunmamış' ve buna iştirak etmemiştim, ama Ri
yaset Divanının görüşü ve verilmiş ıbir kararı 
olduğu için savunmak mecburiyetindeyim) o ba
kanın eğer verilmiş 8-6-3-2 sorusu varsa, ibu so
ruları gündeme almak ve bu şekilde bir kol ay
lık temin etmek yolu idi. Bu tatbikatlar yüzün
dendir ki, Sayın Özgüneş'in sorusu da, yâni bu 
tatbikat sebebiyle soruları gündeme1 al mim işken, 
Millî Eğitim Bakanlığına ait soruların hepsini 
ıbir güne almak gibi, hem rahatlıkla görüşülme
sine, hem de icrayı boş yere bekletmemek gibi, 
tamamen objektif, tamamen tarafsız ve işlerin 
kolaylıkla yürütülmesi temayül ve zihniyetiyle-
dir iki; gündemde bulunan soruları çıkarılmış 
değil, bu gerekçe ile Millî Eğitim 'Bakanlığına, 
ait olan diğer sorularla beraber gelecek Birle
şimde gündeme konulımak üzere; tehir edilmiş
tir. Mühim olanı, herhangi bir maksatla soruları 
geciktirmek bahis mevzuu mudur, değilimdir. 
Mühim olan budur. Riyaset Divanının tarafsız
lığı üzerinde herhalde Saynı özgüneş'de ittifak 
ederler. Riyaset Divanı tarafsızlık hususunda 
çok hassas bir şekilde durmakta, bilhassa iti
na göstermektedir. Eğer 152 nci maddedeki hu
susta, Riyaset Divanı sualleri görüştürmemek 
yolunda bir temayül göstermiş ise bu bakımdan 
muahezeye değer ve bu bakımdan belki bir 

CUMH l R1. Y KT .SENATOSU BAŞ KAN 1 
ADINA BAŞKANVİ^KTLİ SİRKİ ATALAY 
(Kars) — -Sayın Özgüneş Millî Eğitim Bakanı 

tarafından cevaplandırılmak üzere riyasete tev
di etmiş oldukları sözlü soru önergelerinin gün
deme alınmadığını, ibu sebeple Riyaset Divanı
nım İçtüzüğün 1:52 nci maddesinde siorunurı Ri
yasete tevdi edildiğimden itibaren ilk iki Birle
rimden sonra ilgili bakanın cevap vermesi şek
lindeki hükmünü ve İçtüzüğün 220 ve müteakip 
maddelerine dayanarak ve Riyaseti bu sebeple 
muhatap tutarak Riyaset Divanının bu lâzime-
ye riayet etmediği yolunda önerge vermiş bu
lunmaktadır. önergeleri İçtüzüğe uygundur, Ri
yaset Divanından bu şekilde bir soru sorabilir
ler. Onlar da bu haklarını kul!anarak bizden, 
niçin 2 birleşimi sonra önergelerinin gündeme 
alınmadığını, sormaktadırlar. 

Başkanlık Divanı haftanın bir gününde söz
lü soruların görüşülmesi hususunu Yüksek He
yetin tasviplerine arzetmiş ve Yüksek Heyetiniz 
haftada bir gün, 'Salı günleri, sözlü .soruların 
görüşülmesine karar vermişti ve bu karar gere
ğince sözlü sorular haftada bir kere görüşül
mektedir. Böylelikle kendiliğinden iki birleşim 
sonra cevap vermek keyfiyeti tanı mâııasiyle 
tatbik edilmiyeceği gibi, haftada bir kerede ol
sa, gündemin içinde yer alan sözlü sorulara çok
luğu yüzünden cevap verebilmek için ' Bakan
ların, gelip saatlerce beklediklerini, suallere ce
vap vermek imkânı olmayan günler olduğunu, 
bütün sualler gündemde bulunduğu takdirde 
bütün Balkanların gelerek saatlerce bekledikleri
ni ve bu yüzden çalışamadıklarını, diğer Mec
liste de aynı şekilde gündeme alınması sebebiyle 
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kınama mervzubahsıolur, ama Riyaset Di- I 
•Yanı bu (hususta tamamen ısamimî ve ob
jektif bir görüşe ısahibolnruş ve bir karar a'lmış-
Bıı karar da elemin arzottiğkn gibi, muayyen 
bakanlıklara ait olan soru'larm gündemde bu
lunmasıdır. Riyaset Divanı bunda tarafsız hare-
!ket etmiş ve ıbir endişeye ımahal venmiyeceik şe- I 
ikilde aldığı 'kararı tatbik etmiştir. (Bu hususta 
zannederim, iSayın özgüneş bizi kınamazlar. 
152 nci maddenin tanıdığı halkları ihlâl gibi ıbir 
kasıt olmadığını tamamen işleri yürütebilmek 1 
.için alınmış ıbir karar olduğunu kabul öderler 
ve 'bu karardan dolayı herhalde arkadaşım bizi 
muaheze etmezler. I 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Öagüneş. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; kanaatim- I 
ce soru önergeleri bir senatörün Hükümeti tek 
başına murakabe etmek için asli ve ayrılmaz 
vazifelerinden birisidir. Bu müessese bir defa 
ortadan kalktıktan veya işlemez hale getiril
dikten sonra, bir senatörün Hükümeti mura
kabe etmesi son derece güçtür. I 

Ben 29 Nisan tarihinde bir önerge verdim. 
Fakat beklediğim halde, İçtüzüğün 152 nci 
maddesinin kati olarak, açıkça belirttiği müd- I 
detin iki misli beklediği halde, bir türlü be
nim önergemin gündeme alınmadığını gördüm. I 
Ve bunu araştırdığım zaman karşıma Başkan
lık Divanının şöyle bir kararı çıktı. Başkanlık 
Divanı bir karar almış, diyor ki; her hafta yal
nız 8 tane soru gündeme alınacak, geri taraf kala
cak. Ben şu kanaatteyim, bu karar tamamen 
soru müessesesini işlemez bir hale sokar. Gün
kü, bir haftada yalnız 8 tane soru gündeme 
alınırsa, bu soruların yarısının ilgili bakanı gel
mez, yarısının soru sahibi gelmez ve gelecek 
birleşime kalırsa, bu takdirde normal olarak 
haftada yalnız dört soru görüşülecek, böy
lelikle bir senatörün verdiği soru önergesi
ne ancak üç - dört ay sonra sıra gelecektir ki, 
bu müddet zarfında zaten vaka aktüalitesini 
kaybedecektir. Başkanlık Divanı bu kararı terk 
etmiş olduğuna göre kendilerine teşekkür ede
rim'; doğru yol da budur. Günkü, 352 nci mad
deye göre Başkanlık Divanı böyle bir karar al
maya salahiyetli değildir, bu bir. 

İkincisi, benim kanaatim odur ki, kanun ve 
nizamları olduğu gibi tatbik etmek zaruridir, j 
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Biı* defa şu veya bu sebeple kanım ve nizamları 
tatbik etmemeye doğru gidecek olursak bu, bir 
yol olur, açılır ve daha kötü istikametler*1 doğ
ru gidebilir. İkinci arz etmek istediğim budur. 

Üçüncüsü, soru müessesesi bazan suiistimal 
ediliyor, ama ne yapalım demokrasi bu. Demok
rasi kanaatimce dikensiz bir gün bahçesi değil
dir. Aksine dikenli gül bahçesidir. Daima diken
siz gül bahçesi elde etmek için yola çıkanlar 
gülsüz diken bahçesiyle karşılaşırlar. Soru so
rulacak, bazan suiistimal de edilecek, ama ba
kan. da gelecek burada cevap verecek. 152 nci 
madde bunu âmir. Bakan cevap vermek mecbu
riyetindedir. Şayet hazır değilse müsaade al
ması lâzımgelir. 

Binaenaleyh, bir kere daha tekrar edeyim; 
Başkanlık Divanı 152 nci madde muvacehesin
de senatörlerin soru önergesini geciktirmek 
hakkına haiz değildir. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Atalay. 
CUMHURİYET SENATOSU BAŞKAN r 

ADİNA BAŞKANVEKİLÎ SIRRI ATALAY 
(Kars) — Haftada bir gün sadece 8 soru görü
şülmesi hususu Başkanlık Divanı tarafından 
müzakere edilmiş, uygun görülmüş ve Yüksek 
Heyetinizin kararına iktiran etmiştir. Bu, si
zin kararınızla olmuştur. Riyaset Divanı tatbi
katını Yüksek Heyetinizin karariyle yapmıştır. 
Bunu kaldırdığı zaman, yani bütün soruların 
gündeme alınması hususu bahis mevzu olduğu 
zamanda inisiyatifini kullanmıştır. Sekiz soru
nun gündeme alınması hususu Yüksek Heyetin 
karariyle olmuştur. Riyaset Divanı bunu, kendi 
karariyle yetinmemiş, Umumi Heyete getirmiş 
ve Heyeti Umumiyede Sayın özgüneş'in bulu
nup bulunmadığın] bilmiyorum, ama Umumi 
Heyetin kararma iktiran etmiş ve onun kara
riyle olmuştur. 152 nci madde, doğru; âmir 
hükmü taşımaktadır, Sayın özgüneş haklı. Teş
riî organın murakabe haklarının başında soru 
müessesesi gelmektedir. Denetlemenin en işler 
yolu budur. Ama bir tarafta da Riyasetin iki 
birleşim sonra Hükümeti cevap vermeye zoıiı-
yacak hiçbir müeyyidesi olmadığını da Sayın 
Özgüneş takdir ederler. Riyaset gündeme ko
yar. Cevap verip vermemesi hususunda Riya
setin hiçbir yetkisi, müeyyidesi yoktur. Tatbik 
şeklini görmektesiniz. 
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Bugün gündemde bütün sorular var. Bütün 

bu sorular içinden Riyasete ait olan cevaplan
dırılmış diğerleri cevaplandırılmamıştır. Soru
ların hepsi gündeme alınır veya alınmaz. Bu 
mühim değildir. Mühim olan hepinizin ayrı 
ayrı mesuliyeti vicdanlarımızda hissetmemiz ve 
bu mesuliyeti tatbik etmemizdedir. Esas olan 
fertlerin ayrı ayrı mesuliyet duyguları ve vazi
fe anlayışlarıdır. Mühim olanı budur. Buna git
tik mi müeyyidelere uyabildik mi işlerimizi ra
hatlıkla yapabiliriz, işte o zaman demokrasiyi 
dikensiz gül bahçesi olarak getirebiliriz. Asıl 
diken; bu mesuliyet duygusunu duymamamız-
dadır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Mehmet özgü-
neş. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — 
Efendim, huzurunuzu tekrar işgal ettiğim için 
özür dilerim. Şayet, her hafta sekiz soru öner
gesinin görüşülmesi Umumi Heyetin kararı ise 
bu takdirde Başkanlık Divanı Umumi Heyetin 
kararını almadıkça bu kararı kaldıramaz. De
mek oluyor ki, yine burada Başkanlık Divanı 
kanaatimce bir hata yapmış Heyeti Umumiye-
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nin aldığı kararı kendi inisiyatifi ile terk et
miştir. Kaldı ki, İçtüzükte sarahaten mevcudo-
lan bir hükmü Umumi Heyetin dahi kaldıra-
mıyacağı kanaatindeyim. Ancak bu iş için İç
tüzüğü değiştirmek gerekir. İçtüzük ortada 
iken böyle bir karar alındığını kabul edelim. 
Böyle bir karar- alınmış, ben yokmuşum. Ama 
bundan sonra bunu kaldırırken Umumi Heye
tin kararı lâzımgelir. Ortada, bariz bir usul
süzlük vardır ve temenni ediyorum ve istiyo
rum ki, İçtüzük tamamiyle tatbik edilsin. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, özgüneş arkadaşımı
zın hassasiyeti yerindedir. Başkanlık Divanı so
ru müessesesinin işlemesi için elinden geleni 
yapacaktır. Fakat, elimizde maalesef bakan
ları mutlaka bulundurmak için bir müeyyide 
yoktur. Yeni İçtüzüğü yaparken böyle bir müey
yide koyarsanız o takdirde soru müessesesi 
daha iyi işliyecektir. 

Gündemde görüşülecek başka bir husus yok
tur. Yarın saat 14,00 te toplanmak üzere Bir
leşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,00 

B — YAZILI HORALAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
M. Nuri Âdemoğlu'nun, Türkiye'deki resmî ve 
Devlet iştiraki bulunan müesseselere dair ya
zılı soru önergesi ve Başbakan adına Sanayi Ba
kanı Fethi Çelikbaş'm cevabı (7/71) 

C. Senatosu Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların yazılı olarak Başbakan 

tarafından cevaplandırılmasını arz ve rica ede
rim. 

Adana Senatörü 
- M. Nuri Âdemoğlu 

1. Türkiye'deki resmî ve Devlet iştiraki bu
lunan müesseseler idare meclislerini teşkil eden 
zevatın milletvekilliği yapıp yapmadığı, yap
mışsa veya aday olup kazanamaımşsa hangi par
tiden olduklarını liste halinde, 

2. Henüz idare meclisi teşkil edilmemiş 

olan veya- idare meclisinde münhaller bulunan 
resmî ve ysivı resmî teşekküllerin isimlerini, 

3. Adana vilâyetinde 1963 senesindeki prog
rama göre hangi tesislerin yapılacağını, 

4. Başbakan bir radyo konuşmasında biz 
memleketi ne halde devraldık demiştir. Ken
disi seçimlerden sonra Birinci Koalisyon Hü
kümetinin de başkanı olduğuna ve Hükümeti ve 
memleket idaresini Millî Birlik Komitesi Hükü
metinden devraldığına göre 950 - 960 seneleri 
arasındaki devre hakkında konuşmayı Ted
birler Kanunu ile menetmiş bulunduğuna göre 
bu koıluşmasiyle, 

a) 1950 den evvelki devredeki memleket ha
lini mi. 

b) Millî Birlik Komitesi Hükümeti zama
nındaki -memleket halini mi kasdetmiştir, yazılı 
olarak bildirilmesini rica ederim. 
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T. C. 

Sanayi Bakanlığı 
Müsteşarlık Yazı îşleri 

Bürosu 
Sayı. : .11/189 

6 Haziran J 9-613 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Adana Senatörü M. 

lu'nun yazılı sorusu cevabı: 
Nuri Âdcmoğ-

11.6.1963 0 - 1 
Adana Senatörü M. Nuri Âdemoğlu'nun 

Başbakan tarafından 'cevaplandırılması iste
ğiyle yermiş olduğu ve Başbakan adına Ba
kan 1 ığımızea cevap! andırıl ması tensibedilmiş 
bulunan 1 1 . 2 . 1963 tarihli yazılı soru öner
gesi. cevabı ilişik olarak sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Fethi Çelikbaş 
Sanayi Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M". Nuri Âdemoğlu'nun Başbakan tarafından cevap
landırılması isteğiyle vermiş olduğu ve Başbakan adına Sanayi Bakanlığınca cevaplandırıl
ması tensip edilmiş bulunan 11 . 2 . 1963 tarihli yazılı soru önergesi cevabı: 

Soru : 1. — Türkiye'deki resmî ve Devlet iştiraki bulunan müesseseler idare meclisle
rini teşkil eden zevatın milletvekiliği yapıp yapmadığı, yapmışsa veya aday olup kazana-
mamışsa hangi partiden okluklarını liste halinde, 

Cevap: 1. — Sermayelerinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin teşkil âtiyle idare ve -murakabeleri hakkındaki 3460 sayılı Kanu
na ek olarak inkılâptan sonra çıkarılmış bulunan 10 . 7 . 19'60 tarih ve 23 sayılı Kanunla,, 
İktisadi Devlet Teşebbüsleriyle bunların % 50 den fazla sermaye hisselerine sahip bulun
dukları iştirakle rinde ki bilûmum idare meclisleri lavğedilmiş ve bu organların vazifeleri, 
bu teşekkül terdeki görevli memurlardan teşkil olunan (umum müdür, umum müdür mua
vini ve muhasebe müdürü gibi) üç. kişilik birer (geçici müdürler kurulu) na devredilmiş 
bulunmaktadır. 

İktisadi Devlet Teşebbüsü ve ortaklıkları, halen yalnız sermayesinin % 50 den azma iş
tirak etmiş bulundukları (yani özel sermaye nisbeti hâkim olan) bir kısım şirketlerde, koy
dukları sermayeyi temsilen idare meclisi üyesi olarak birer temsilci Imlımdurmaktadırlar 
ki, bu gibi zevattan evvelce milletvekilliği yapmış veya aday olmuş kimseler ile bunların 
siyasi parti itibariyle mensubiyetleri aşağıda liste halinde gösterilmiştir: 

Şirketin ismi 

Adapazarı Şeker Fab. T. A. §.-
Pancar Ekicileri Birliği A. Ş. 
Ureğli Demir Çelik fabrikaları 
T. A. Ş. 
Çukurova Elektrik A. Ş. 

İdare Meclisi 
üyesinin adı 

Muammer Akpınar 
Ömer Sunar 

Daniş Koper 
S a b i h D u r a 11 ( Btil > a n k m e m u -
ru 
Nâzım Öztürk 
Şeref Gücüyener 
Fazıl Nalbantoğlu 

Denizcilik Nakliyat T. A. Ş. 
Cima T. A. Ş. 
Ankara Palas A. Ş. 
Çanakkale Seramik Fa!). T. A. Ş. Hikmet Atamer 

memuru) 
tş Bankası Cahit Zamangil 
» » Turan Güneş 
» » Enver'' Güreli 

'Etibankm 

Milletvekili veya 
id ay bulunduklar] 

tarih 

M.V.. Aday 
1957 — 1961 
1954 
1960 

1954 

1957 
1961 

1957 
1950 

1954 
1954 
1954 

Partisi 

C. H. P. 
D. P. 

Temsilciler 
Meclisi 

D. P. 

C. H. P. 
A. P. 

O. H. P. 
C. H. P. 

C. H. P. 
C. H. P. 
C. H. P. 
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Soru : 2. — Henüz idare meclisi teşkil edilememiş olan veya idare meclisinde münhaller 

bulunan resmî ve yarı resmî teşekküllerin isimleri, 
Cevap : 2. — İktisadi Devlet Teşekkülü ve.ortaklıklarının sermayesinin % 50 den azma iş

tirak etmiş oldukları şirketlerde idare meclisi üyesi olarak bulun durdukları temsilciliklerinden 
'aşağıda isimleri yazılı şirketlerde birer münhal bulunmaktadır. 

Şirketin ismi Münhal temsilci üyelik 

Mars Ticaret ve Sanayi A. Ş. 1 (Şeker şirketi temsilciliği) 
Gima T. A. Ş. 1 (Ziraat Bankası temsilciliği) 

Soru-: 3. — A d a n a vilâyetinde 1963 senesindeki programa göre hangi tesislerin yapılacağı, 
Cevap : 3. — Adana vilâyetinde 1963 senesinde programa göre hangi tesislerin yapılaca

ğı, 8 . 2 . 1963 ve 11329 sayılı Resmî Gazetede neşredilmiş bulunan 5 Yıllık Kalkınma Plâ
nı 1963 yıllık programında açıklanmış bulunmaktadır. 

Soru : 4. — Başbakan bir radyo konuşmasında biz memleketi ne halde devraldık demiştir. 
Kendisi seçimlerden sonra Birinci Koalisyon Hükümetinin de Başkanı olduğuna ve. Hükü
meti ve memleket idaresini Millî Birlik Komitesi Hükümetinden devraldığına görev 1950 - 1960 
seneleri arasındaki devre hakkında konuşmayı Tedbirler Kanunu1 ile ımenetmiş bulundu
ğuna göre, bu konuşmasiyle 

a) 1950 den evvelki devredeki memleket halini mi, 
b) Millî Birlik Komitesi Hükümeti zamanındaki memleket halini mi kasdetmiştir. 
Cevap : 4. — Başbakanın bir radyo konuşmasında söylediği ifade olunan cümlenin umumi 

olarak söylemiş bir söz mahiyetinde telâkki edilmesi ve buna her hangi hususi bir mâna atfe-
dilmemesi gerekir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Rahmi Sandkm'm, Erzurum İmam - Hatip 
Okulunda cereyan eden bâzı nahoş hâdiselere 
dair yazılı soru önergesi ve Millî Eğitim Baka
nı Şevket Basit Hatipoğlu'nun cevabı (7/73) 

13 Şubat 1963 
C. Senatosu Sayın Başkanlığına 

Erzurum İmam - Hatip Okulunda bâzı na
hoş hâdiselerin cereyan etmiş olduğunu gaze
telerden öğrenmiş bulunuyorum. Adı geçen 
okullardan bâzılarında kuruluş maksatlarına 
aykırı bir istikamette ^ tedris ve telkinlerde 
bulundukları da söylentiler arasındadır. Vakıa 
ve söylentilerin sıhhat derecesi hakkında ke
sin bilgiye sahip olması lâzımgelen Millî Eği
tim Bakanlığından aşağıdaki sorularımın ya
zılı olarak cevaplandırılmasına delâlet buyıı-
rulmasmı arz ve rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Erzurum Üyesi 
Rahmi Sanalan 

1. Erzurum İmam - Hatip Okulu öğrenci
lerinin dersleri boykot ettikleri doğru mudur, 
doğru ise sebebi nedir? Boykot devam etmekte 
midir ? 

2. Boykot sebebi Bakanlıkça haklı görül
müş veya görülmemiş olduğuna göre boykot-
çular veya boykota sebebiyet verenler hakkın
da ne gibi muamele yapılmıştır? 

3. Okul Md. Tahsin Akgün ile Öğretmen 
Necla Kundak'm öğrencilere yaptıkları telkin
lerin Türklük aleyhinde ve milliyetçiliği red
deder mahiyette olduğu söylentiler arasında
dır. Bu söylentiler doğru ise Bakanlık bu öğ
retmenlerin görüşlerini ve tutumlarını tasvibe-
diyor mu? Etmiyorsa haklarındaki tedbiri ve
ya kararı ne olmuştur, veya olacaktır? 

T. O. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Talim ve Terbiye 6 . 6 . 1 9 6 3 
Dairesi 

Sayı : 1136 
Konu : C. Senatosu Erzurum 
Üyesi Rahmi Sanalan'm ya
zılı soru önergesi hakkında. 

îlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü
ğü ifadeli 13 Şubat 1963 tarih ve 1863 - 7/73-
2329 sayılı yazı : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
C. Senatosu Erzurum Üyesi Rahmi Sanalan'-
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Erzurum imanı 
nin dersleri boykot 

ı:ı, Erzurum imanı - Hat ip Okulu ile ilgili ola
ya dair yazılı soru önergesinin eovabı ilişikte 
sunulmuştur . 

'«ereğini emi r le r ine arz eder im. 

Millî Eğitim Hakanı 
Prof. Dr. 

Şevket Raşit Hat ipoğlu 

Hatip Okulu öğrencileri-. 
et t ikleri doğrudur . Hoykot 

24 Ocak «'ünü başlamış ve okulların tati le 
girdikleri 9 Şubat gününe kadar devam etmiş
tir. 

Hâdiseyi tahkik etmek üzere, Bakanlığımız-
ca mahalline gönderilen müfettiş taraf ından ya
pılan t ahk ika t neticesinde, olayın, gericilik ve 
taassupla ilgisi olmadığı, meselenin okul mü

d ü r ü ile müdür yardımcısının idaresizliklerin
den ve meslek dersleri öğretmenlerinin öğrenci
leri teşvik etmelerinden ileri geldiği kanaa t ine 
varılmıştır . 

Hıımın üzerine, okul müdürü ve Tarih -Coğ
rafya öğre tmen i Tahsin Akgün'ün üzerinden 
müdür lük görevi a l ınarak Erzurum merkezin
de öğretmenlikle ist ihdam olunmak üzere Or
ta Öğretim (îenel Müdür lüğü emrine veril
mesine, Müdür Yardımcısı ve Edebiyat Grupu 
Öğretmeni Mustafa Koca 'n ın olayla iglili tah
kikata. ait katî rapor alındığında durumu 
t e k r a r teemmül olunmak üzere, idar i görevi
nin üzerinden alınmasına, Meslek Dersleri Öğ
retmeni i smet Konanç 'm ibaşka bir i m a m - h a t i p 
okuluna nakledilmesine, mesle'k dersleri s ta j 
yer ' Öğretmeni Müııip Şaban Toz'un ka t î rapor 
al ındığında d u r u m u t e k r a r teemmül olunmak 
üzere hakkında şimdilik bir ka ra ra gidilmeme
sine Nenehatun Kız tik Öğretmen Okulu Mü
dürü M. Ali Aladağ 'm yeni müdür tâyin edi
linceye kadar , Erzurum İmam - Hat ip Okulu 
Müdür lüğünü tedvire memur edilmesine Ba
kanlığımızca k a r a r verilmiştir . 

Diğer ta raf tan hâdiseyle ilgisi sabit olan 
öğrencilerden de, a rkadaş lar ın ı okul aleyhinde 
toplu isyana teşvik olayını ter t ip ve teşvikte ele-
başlık yapmak, bayan öğretmenine karşı ahlâik 
ve âdaba aykır ı hareke t ve i sna t la rda bulun
mak suçlarından bir öğrenciye kovma ce

zası ; öğre tmenlere ' bir takım isnat larda bulun-. 
mak, boykot hâdisesini t e r t ip ve teşvikte baş
lıca. rol. oynamak, suçlarından bir öğrenciye, 
okulla, bir yıllık ilişik kesme ve ileride Er
zurum'da. okumamak ve imt ihanlara girme
mek kaydiyle tasd ikname ile okuldan uzaklaş
t ı rma cezası verilmiş, yine aynı olaydaki suç
luluk derecelerine göre «.'>» öğrenciye bir yıl 
ilişik kesim1 ve ileride Erzurum'da okumak 
ve imtihanlara girmemek kaydiyle tasdikname 
ile uzak laş t ı rma; fi öğrenciye Erzurum'da oku
mamak. kaydiyle tasdikname ile uzaklaş t ı rma 
«20;» öğrenciye birer hafta, okuldan uzaklaşt ır
ma ; «7» öğrenciye üç gün. okuldan uzaklaşt ı r
ma ; «129» öğrenciye de tekdi r cezaları veril
miştir. 

,1 — Cumhuriyet Senatosu Munisti Cı/esi 

Ferit Alpiskender'in, Türkiye'deki resmî, ecnebi 

re azınlık okullarına dair yazılı soru önere/esi 

re Millî Eğitim Hakanı Şevket Raşit IFatipoğ-

lu'nnn cevabı (7/97) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanl ığına. 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Hakanı 

taraf ından yazılı o larak cevaplandırı lmasına 
yüksek müsaadelerini rica eder, saygılar ımın 
kabulünü dilerim. 

( \ ımhur iye t Senatosu 

Manisa Üyesi 

t niza 

Eerit Alpiskender 

1. Türkiye 'de mevcut Türk, ecnebi ve azın
lık okullarının miktar ı , yatılı veya yatısız 
olanlarının ve mahallerinin işaret edilmesi ve 
bunlardan hang i l e r in in 'hang i dilleri öğrett i
ği, resmî okullarımıza lîisbetleri şayet mevcutsa 
İngil tere ve Almanya 'daki ile mukayeseli bir 
tablo halinde bildirilmesi ; 

2. Türkiye 'de yatılı ve yatısız hususi okul

ların açılmasını teşvik ve himaye edici bir 

tasarı veya tasavvur mevcut mudur? 

Bu hususların iş 'arma yüksek emir ve mü
saadelerini rica eder, saygılarımın kabulünü di
lerim. 
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T. C. 

Millî Eğitim 'Bakanlığı 
Talim ve Terbiye Dairesi 

'Sayı : 1135 

6 . 6 . 1963 

'Konu : O. (Senatosu Manisa Üyesi 
V. Alpiskender'in yazılı soru öner
gesi hakkında 

İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü
ğü ifadeli 2985/2588-7/97 sayılı yazıları • 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Ferit 

Alpiskender'in, Türkiye'deki özel okullarla il
gili yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte su
nulmuştur. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 

Şevket Raşit Hatipoğlu 
Millî Eğitim Bakanı 

Memleketimizde mevcut çeşitli özel okulla
rın durumlarını gösteren cetveller ilişikte su
nulmuştur. 

Bakanlığımız, her çeşit ve derecedeki özel 
okulların açılmasını teşvik ve karşılaştıkları 
güçlükleri bertaraf etmek maksadiyle, özel 
okulların bütün problemlerini kapsıyan, günü
müz şartlarına uygun bir kanun tasarısı hazır
lamış .bulunmaktadır. Bahis konusu tasarı, pek 
yakında Yüksek Meclise sunulacaktır. • 

Türk Özel Okulları 

Derecesi 
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Adana 
Afyon 
Ankara 

Antalva 
Balıkesir 
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İstanbul 

İzmir 
Manisa. 
Maras 
Zonguldak 

13 
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1 
1 
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1 
5 
1 
7 
7 

99 
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1 
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13 

—. 
— • 
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5 
1 
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43 

10 
1 
1 

13 

111 

ücretini dili 

Türkçe 
Türkçe 
Kız ve erkek kolejleri İngi
lizce (3 e dâhil) 
Türkçe 
Türkçe 
Türkçe 
Türkçe 
Türkçe 
Türkçe 
Türkçe 
Türkçe 
(Darüşşafaka Lisesi İngiliz
ce 18 e dâhil) 
Türkçe 
Türkçe 
Türkçe 
T.E.D. Koleji İng. 
(2 ye dâhil) 
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Yabancı okullar 
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Çeşitli teadül ve teşkilât kanunlaîlyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutarlarının de
ğiştirilmesi hakkında 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin tadil hakkındaki kanuna verilen 

oyların sonucu 

(Kanun kabul 'edilmiştir.) 

f 

TABIÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai 0*Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
ADANA 

Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Mehmet Ünaldı 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Rifat Etker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet llkuçan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 112 

Kabul edenler : 109 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 69 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enveır Aka 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BÎLECÎK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizameıttin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolıay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçine 
özel Şahingiray 
Sabahattin T&nman 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Omat 
Nevzat özerdendi 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet NusTet Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusanan 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetoglu 
Cahit Tokgöz 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

t TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Yusuf Demird^ğ 
Reşat Zaloğlu 
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TUNCELİ 

Mehmet Ali Demir 

UEFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik înci 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Âmil Artus 
Hidayet Ay diner 
Esat Çağa 
Ömer Ergim 

Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Nevzat Sen »-eI 
Burhanettin Uluç 

[Reddedenler] 
AFYON KARAHÎSAR I KARS 
Rasim Hancıoğlu Sırn Atalay 

[Çekinserler] 
ESKİŞEHİR 

Gavsd Uçıagök 

[Oya hatılmıyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Aeuner 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Ahmet Yıldız 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
ADANA 

Galip Avşar (î.) 
Sakıp Önal (1.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (1.) 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 
(B.) 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Haindi Oğuzbeyoğlu 
(t) 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan (1) 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangil 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Halit Sarıkaya 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk.V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
İzzet Biraad 
Cahit Okurer 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KONYA 
Sedat Çıımralı 
Muammer O buz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin özlbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tolunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
İzzot Gen er (1.) 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal (1.) 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turban Kapanlı 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Rifat öçten (I.) 

TEKİRDAĞ 
Selâmı Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Sahir Kurutluoğlu 
Necati özdeniz 
3 el il Ünlü 
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[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Hakkâri 1 
İstanbul 1 
Samsun 1 

Y#kteı 4 
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Beden Terbiyesi Grenel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) işaretli cetvelde 

ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı (kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 1 85 
Oy verenler : 104 

Kabul edenler : 104 
Reddedenler : 0 

Çekimserler : o 
Oya katılmıyanlar : 77 

Açık üyelikler : 4 

TABİÎ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran Özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
ADANA 

Mehmet Nuri Âdemoğlu 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Rifat Etker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türk&r 

[Kabul 
BİLECİK 

Talât Oran 
BÎTLÎS 

Cevdet Gcboloğlıı 
BOLU 

Rahmi Arı kan 
Sı m Uzunlı asan oğlu 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aks oy 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DENÎZLÎ 
Mehmet Emin Durul 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
I^ehmi Baysoy 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

İÇEL 
Cavdt Tevfîk Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

edenler] 
I İSTANBUL 

Fethi Başak 
Ce'lil Cevherioğlu 
Ethcm Menemencioğlu 
Rifat özitürkçine 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

, Nevzat Özerdendi 
KARS 

Sırrı Atalay 
KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçlfigil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza UlusiMin 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MARAŞ 
Nedim Evlaya 

MARDİN 
Abdülkenmı Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Meıuteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemal ettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya önder 
Hulusi Söylem ezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Alii Demir 

URFA 
Vasfi Grerger 

UŞAK 
Kâmil Cojkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 
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YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
ZONGULDAK 

Akif Eyidoğan 
Tevfi'k İnci 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
ADANA 

Galip Avşar (î.) 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal (î.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (I.) 
AFYON KARAHtSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 
(B.) 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Sabit Koeabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
(î.) 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Âmil Artus 
Hidayet Aydıner 

Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 

[Oya katilmiycmlar] 
BALIKESİR 

Hamdi Oğuzbeyoğlu 
(t) 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan (t.) 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangil 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Halit Sarı'kaya 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

[Açik ü 
Eskişöhir 1 
Hakkâri 1 
İstanbul : 1 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 

İZMİR 
İzzet Birand 
Cahit Okurer 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA XV w X x & X X X £%. 

A. Baihattin öznek 
MALATYA 

Mesmet Zeki Tulün ay 
(t) 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 

yetikler] 
Samsun : 1 

Yekûn 4 

Ragıp Üner 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 
Âdil Ünlü 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal (1.) 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
(Bşk. V.) 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİVAS 
Rifat öçten (B.) 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Denıirdağ 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi B.altan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Necati özdeniz 
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1983 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısına 

verilen oyların sonucu 

(Tasarı kabul edilmiştir.') 

TABÎÎ ÜYELER 
Emanııllah Çelebi 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Ftahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem 
oğlu 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Haneıoğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Rifat Etker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

Üye s t 
Oy vere 

•yjsı : 1 8 5 

der : 100 
Kabul edenler : 100 

Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıy anlar : 8 1 
Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Enver Aka 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aks oy 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DENIZLI 
Meluaet Emin Durul 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gevsi Uçagök 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Etheın Menemen cioğlu 
Rifat Öztürkçine 
Sabahattin Tanman 
Bere Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
N e vzat özerde mJ i 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet N us ret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dike elti gil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
ALİ Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğk 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç, 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MARAŞ 
Nedim Evliya, 

MARDİN 
Ab dül kerim Sara e 0 ğlu 

MUĞLA 
Mim İlâ Akarca 

Haldun Menteşeoğlu 
MUŞ 

İhsan Akpolat 
NİĞDE 

Kudret Bay han 
RİZE 

Necip Danışoğlu 
SAKARYA 

Kâzım Yurdakul 
SAMSUN 

Cemalettin Bulak , 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN * 
Faruk Işık 
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YQZGAT 

Sadık Artukmaç 
ZONGULDAK 

Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mueip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
ADANA 

Galip Avşar 
Sakıp Örial 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHtSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
ogla 
Celâl Tevfik Karasapan 
(B) 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata • 
(B.) 
Sabit Koeabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
(D 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER] 
Cevat Açıkalın 
Âmil Artus 
Hidayet Aydıner 

Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 

[Oya katılmıyanlar] 
BALIKESİR 

Hamdı Oğuzbeyoğlu 
BİNGÖL " 

Sabri Topçuoğlu 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

ihsan Sabri Çağlayan-
fifü 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Halit Sarıkaya 

DENIZLI 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Nurettin Âynuksa 
Nihat Pasinli 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mefhmet izm en (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Nurullah Esat Sümer 
Özel Şahingiray 

IZMlR 
izzet Birand 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Balhattin Özbek 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulunay 
d.) 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

Bagıp Üner 

Nevzat Sengel 

Burhanettin Uluç 

Â d i Ünlü 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Ora] 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kuıaırulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SlVAS 
Rifat Öçten (B.) 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Necati özdeniz 

Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

[Açık üyelikler] 
Samsun 

Yekûn 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

YETMÎŞÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM 

11 . 6 .1963 Salı 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - IKÎNOİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Türkiye'deki fikir çekişme
lerine ve çeşitli saldırganlıklara dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/143) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Cavit 
Tevfik Okyayuz'un, Suriye'nin Şam Turizm Dai
resi Müdürlüğünce hazırlanan bir turistik harita
da Hatay'ın kendi millî hudutları içinde gösteril
mesine dair, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/160) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Ali Türker'in, Ege ve Atatürk üniversite
lerine bağlı bir Veteriner Fakültesi açılmasına 
dair Millî Eğitim ve Tarım Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/166) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ra-
sim Giray'm, korunmaya muhtaç çocuklara dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/169) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç'm, Ankara'da ikinci bir Tıp 
Fakültesinin açılıp açılmıyacağına dair Millî 
Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yardımı Bakanların
dan sözlü sorusu (6/170) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Lâ
tif Aykut'un, Toprak dergisi sahibinin üniver
site gençliği tarafından yapılan sorgusuna dair 
İçişleri ve Adalet Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/171) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hasan 
Kangal'ın, İstanbul'da bulunan Askerî ve De
niz müzelerinin durumu ile bu müzelerin Ba
sın - Yayın ve Turizm Bakanlığına bağlanma

sına dair Millî Eğitim ve Basın - Yayın ve Tu
rizm Bakanlarından sözlü sorusu (6/172) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Ziraat Bankası tarafından 
yaptırılan çiftçi evlerine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/173) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet 
Aydmer'in, kaloriferlerde linyit kömürü yerine 
Fuel Oil yakılmasına dair, Maliye, Sanayi ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/174) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi 
Cevdet Geboloğlu'nun, açılması düşünülen Tıp 
Fakültelerine dair Sağlık ve Sosyal ve Millî 
Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu (6/178) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, İstanbul Yüksek İslâm Ens
titüsünün arsasına dair Devlet ve Millî Eğitim 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/179) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi Faruk 
Işık'ın, Van Millî Eğitim müesseselerinin öğret
men ve bina ihtiyacına dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/180) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, İçişleri Bakanının yayın
ladığı bir tamime dair İçişleri Bakanından söz
lü sorusu (6/181) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'in, Çankırı Kız Sanat Enstitü
sünde cereyan eden hâdiseye dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/182) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Polatlı Ortaokulunda yurt
taşlık bilgisi okutan öğretmenin, öğrencilerine 
sorduğu sorulara dair, Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/183) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, 9 ncu Bölge Devlet Su 
İşleri Müdürlüğüne bağlı vilâyetler, bu vilâyet
lerde yapılan işlerle sarf edilen para miktarı ve 
bu sarfiyatlarda usulsüzlük bulunup bulunma-
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dığma dair, Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/184) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Tovfik İnci'nin, balık istihsaline dair, Devlet 
Bakanından sözlü sorusu (6/185) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kâ
mil Karavelioğlu'nun, 1962 - 1963 yılında ilk
okulda okuyan talebe adedi, bunların kız, er
kek, hoca ve okul bakımından yüzdeleri ile Bat
man'da sanat enstitüsü veya lise açılmasının 
plâna alınıp alınmadığına dair, Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/186) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Nusret Tuna'nm, köylerle ortaokul bulun-
mıyan kasabalardaki öğrencilere dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/187) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Nusret Tuna'nm, 27 Mayıs İnkılâbından 
sonra toplanan silâhlara dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/188) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi 
Yusuf Demirdağ'ın, memleketimizdeki posta 
dağıtıcılarına dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/189) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, sözlü soruları İçtüzüğün 
152 nci maddesi gereğince Gündeme alınmaları 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığından 
sözlü sorusu (6/190) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER 

1. — Turizm müesseselerince yabancı mem
leketlerden getirilecek eşyanın Gümrük ve di
ğer İthal Vergi ve resimlerinden muafen ithali 
hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ma
lı ve İktisadi İşler, Dışişleri, Basın - Yayın ve 
Turizm ve Bütçe komisyonları raporları (M. 
Meclisi 2/140, C. Senatosu 2/48) (S. Sayısı : 
135) [Dağıtma tarihi 3.6.1963] 

X 2. — Çeşitli teadül ve teşkilât kanunlariy-
le diğer kanunlarda mevcut aylık ve ücret tu
tarlarının değiştirilmesi hakkında 7244 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin tadili hakkındaki 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 2/51, C. Senatosu 2/52) 
(S. Sayısı : 138) [Dağutma tarihi 3 . 6 . 1963] 

X 3. — Kuzey Atlantik Andlaşması Teşki
lâtı Müşterek Enfrastrüktür Programları gere
ğince Türkiye'de yapılacak inşa ve tesis işleri
ne dair 6095 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun tasansının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nunun mütalâası ile Dışişleri, Basın - Yayın ve 
Turizm, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komis
yonları raporları (M. Meclisi 1/291, C. Senatosu 
1/207) (S. Sayısı : 141) [Dağıtma tarihi : 
4 . 6 . 1963] 

X 4. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/449, C. Senatosu 1/231) (S. Sa
yısı : 147) [Dağıtma tarihi : 4 . 6 .1963] 

X 5. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
(M. Mecllisi 1/464, C. Senatosu 1/236) (S. Sa
yısı : 148) [Dağıtma tarihi : 6 . 6 . 1963] 

6. — Ordu Dahilî Hizmet Kanununun 33 ncü 
maddesi sonuna bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifinin Millet Meclisince reddolunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 2/435, C. Sena
tosu 2/59) (S. Sayısı : 149) [Dağıtma tarihi : 
6.6.1963] 

7. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Şevket Akyürek'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/17) (S. Sayısı : 139) 
[Dağıtma tarihi : 3 . 6 .1963] 

8. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender'in Kurucu Meclis Dilekçe 
Komisyonunun 1 . 9 . 1961 tarihli Haftalık Ka
rar cetvelindeki 66 sayılı Kararın Genel Kurul
da görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar-
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ma Komisyonu raporu (C. Senatosu 4/1) (S. 
Sayisı : 132) (İçişleri Bakanlığı ile ilgili) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu 
raporu (2/15) (S. Sayısı: 65 e ek) [Dağıtma 
tarihi: 18.10,1962] 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanununun geçici 84 ncü maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senato
su Anayasa ve Adalet Komisyonu mütalâası ile 
Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komisyonları 
raporları (M. Meclisi 2/243, C. Senatosu 2/49) 
(S. Sayısı : 136) [Dağıtma tarihi : 3 . 6 . 1963] 

2. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı' cetvelin Adalet Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
ve Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 
1/282, C. Senatosu 1/212) (S. Sayısı : 137) 
[Dağıtma tarihi : 3 . 6 . 1963] 

X 3. — Spor kulüplerince oyunculara ve 
karşı kulüplere şimdiye kadar ödenmiş bulu
nan transfer ücretleriyle teşvik pirimlerinden 
mütevellit vergi borçlarının bir defaya mahsus 
olmak üzere affı hakkındaki kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Büt
çe komisyonları raporları (M. Meclisi 2/175, C. 
Senatosu 2/54) (S. Sayısı : 140) [Dağıtma ta
rihi : 4 .6 .1963] 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 

İktisadi İşler ve Bütçe komisyonları raporları. 
(M. Meclisi 1/345, C. Senatosu 1/2İ5) (S. Sa
yısı : 142) [Dağıtma tarihi : 4 . 6 .1963] 

5. — Türk Eczacıları Birliği Kanununun 
31 ve 45 nci maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet ve Sosyal İşler komisyonları rapor
ları. (M. Meclisi 1/358, C. Senatosu 1/218) 
(S. Sayısı : 143) [Dağıtma tarihi : 4.6.1963] 

6. — Türk Tabipleri Birliği Kanununun 40 
ncı ve 47 nci maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet ve Sosyal İşler komisyonları raporları. 
(M. Meclisi 1/353, C. Senatosu 1/219) (S. Sa
yısı : 144) [Dağıtma tarihi : 4 . 6 .1963] 

X 7. — Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşeb
büslerinin bir kısım borçlarının tahkimi hak
kındaki 154 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe Komisyonu rapo
ru. (M. Meclisi 1/168, C. Senatosu 1/226) (S. 
Sayısı : 145) [Dağıtma tarihi : 4 . 6 .1963] 

8. — Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve 
yargılama usulleri hakkındaki 22 . 4 . 1962 ta
rihli ve 44 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velde değişiklik yapılmasına ve bu kanuna 3 
madde eklenmesine dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Bütçe ko
misyonları raporları (M. Meclisi 1/410, C. Se
natosu 1/235) (S. Sayısı : 150) [Dağıtma tari
hi : 6.6.1963] 

9. — Şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşa
nın kızı Hadduç Dağıstanlı'ya vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler 
ve Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 
1/229, C. Senatosu 1/227) (S. Sayısı : 151) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 6 .1963] 

10. — Mehmet Çelebioğlu Bilâl Demirci'ye 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 



olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
iktisadi İşleri ve Bütçe komisyonları raporları 
(M. Meclisi 1/260, O. Senatosu 1/225) (S. Sa
yısı : 152) [Dağıtma tarihi : 7 . 6 .1963] 

11. — Birinci Dünya ve İstiklâl savaşlarına 
iştirak eden Ali Fehamoğlu Vecihi Hürkuş'a 

vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadi îşler ve Bütçe komisyonları raporları 
(M. Meclisi 1/254, C. Senatosu 1/228) (S. Sa
yısı : 153) [Dağıtma tarihi : 7 . 6 . 1963] 



Dönem : 1 I O C 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : I ü D 

Turizm müesseselerince yabancı memleketlerden getirilecek eşyanın 
Gümrük ve diğer İthal Vergi ve resimlerinden muaf en ithali hakkın
daki kanun teklifinin Millet Meclisince reddolunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Dışişleri, Basın - Yayın ve 
Turizm ve Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 2/140, C. 

Senatosu 2 /48) 

(Not : M. Meclisi Sıra Sayısı : 306 ya ek) **•••• 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 2.4. 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1217 - 5178 ' k ' ': 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 1 . 4 . 1963 tarihli 65 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek red
dedilen, turizm müesseselerince yabancı memleketlerden getirilecek eşyanın Gümrük ve diğer İthal 
Vergi ve resimlerinden muaf en ithali hakkındaki kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

'••:'. Fuad Sirmen 

Not: Bu teklif 16 . 2 . 1962 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 19 . 12 . 1962, 21 . 1 . 1963, 30 . 1 .1963 ve 1 . 4 . 1963 tarihli 19, 33, 37 ve 65 nci birleşim
lerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek reddedilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı: 306 ve 306 ya 
ek) 

MÎLLET MECLİSİNİN REDDETTİĞİ METİN 

Turizm müesseselerince yabancı memleketlerden getirilecek eşyanın Gümrük ve diğer tthal Vergi ve 
resimlerinden muaf en ithali hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Turizm endüstrisini Teşvik Kanunu hükümleri dairesinde «turizm müesse
sesi belgesi» almış olan müesseselerin münhasıran kendi ihtiyaçlarında kullanmak iğin ya
bancı memleketlerden getirecekleri hijyenik sabit cihazlar; her çeşit merkezî teshin malzeme
si, mutfak fırın ve ocakları, muhtelif yemek pişirme ve hazırlama cihazları, bulaşık yıkama 
ve kurutma makina ve cihazları, frigorifik tesisleri, havalandırma ve klima tesisleri, sabit ça
maşır yıkama, temizleme ve ütüleme tesislerine ait makina ve cihazlar, asansör tesisleri, yan
gın ihbar, telefon, düofon santral makina ve cihazları, su isale ve tevziine, muharik küvet 
istihsaline, muhabere ve teleferik hat ve tesislenine lüzumlu motor, makina ve aletler, alümin
yum ve paslanmaz madenden mamul harici doğramalar, kaplıcalarda ve tedavi yerlerinde te
davi için kullanılan fennî alet ve cihazlar ve üzerlerinde aidolduğu müesseselerin sabit marka-



— 2 — 
lan bulunmak kaydiyle mutfak, lokanta ve eğlence tesisleri teçhizat ve malzemesinden Ba
kanlar Kurulunca ticaret ve sanayi politikası da dikkate alınarak tesbit ve kabul olunanlar, 
(yapı plân ve ruhsatnamelerine göre ihtiyaç listeleri ve proforma tutarları Bayındırlık, Basın -
Yayın ve Turizm Bakanlıklarınca, kaplıca ve tedavi yerlerinde tedavi için kullanılacak fennî 
alet ve cihazlar için ayrıca Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tasdik edilmek ve her mü
essese için bir defaya mahsus olmak sartiyle) gümrük ve diğer ithal vergi ve resimlerinden mua
fen ithal edilir. 

Muhtelif kanunlarda mevcut tekel hükümleri mahfuzdur. 
5651 ye 6088 sayılı kanunların yürürlüğü sırasında yukarda yazılı muafiyetten daha ev

vel istifade etmiş olan bu gibi müesseseler, aynı cins eşya için bu kanundan faydalanamazlar. 
GEÇÎCÎ MADDE — Bu kanunun birinci maddesinde sayılan eşyadan evvelce belediyeler 

namına gümrük vergi ve resimleri tecil edilmek suretiyle ithal edilmiş olanlar hakkında da bu 
kanun hükümleri uygulanır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve beş yıl yürürlükte 
kalır, 

MAJDDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Malî ve İktisadi işler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi îşler Komisyonu 19 . 4 . 1963 

Esas No: 2/48 
Karar No : 40 

Yüksek Başkanlığa 

Millet 'Meclisinin 1.4.1963 tarihli 65 ncli Birleşiminde öncelik ive ivedilikle görüşülerek redde
dilen, Turizm müesseselerince yabancı ımemleketlerden getirtilecek eşyanın gümrük ve diğer ithal 
vergi ve resimlerlden muafen ithali hakkındaki kanun teklifi, komisyonumuzun 16.4.1963 tarihli 
toplantısında her yönden tetkik ve müzakere edildi. 

Bahis (konusu kanun teklifi memleketimizdeki turistik eşya sanayiine ve İni alanda yapılacak 
ve yapılması düışünülen çeşitli yatırını ve teşebbüslere zarar verici mahiyette görüldüğünden işbu 
kanun (teklifi komisyonumuzca da Millet Meclisi Genel Kurulunda reddedilen şekil ile aynen ve it
tifakla reddedilmiştir. 

Havalesi gereğince C. Senatosu Dışişleri, Basın - Yayın ve Turliam Komisyonuna, tevdi edilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bu raporda Başkan ve 

Sözcü Kâtip 
Gaziantep Manisa Giresun Balıkesir 

Z. İslâm R. TJhısoy 8. Orhon h. Â. Türker 

İstanbul îzmir Manisa Zonguldak 
8. Tanman H. Onat O. Süersan T, R. Baltan 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 135 ) 
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Dışişleri, Basın - Yaym ve Turizm Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senfatosu 
Dikişleri, Basın - Yayın ve Turizm 30 . 4 . 1963 

Komisyonu 
Esas No : 2/48 
Karar No : 17 

Yüksek Başkanlığa 

Bursa Milletvekili Sadrettiıı Çanga ve 29 arkadaşının Gümrük Kanununun 17 nci maddesinin 
7 numaralı bendine 5651 sayılı Kanunla eklenen (c) fıkrasının değiştirilmesi 'hakkındaki kanun 
tek'liifi ve Millet Meclisinin komisyonlarının bu konudaki rapor ve mütalâaları ve değişik kanun 
metinleriyle Millet Meclisi mazbatası ve kanun teklifinin reddine mütedair olan Yüksek Meclisin 
kararı, iligilli Bakanlık /temsilcileri huzuru ile tetkik edildi : 

'Teklif, halen meriyette bulunan 5383 sayılı Kanunun 17 nci 'maddesinin bir fıkrasını tadil 
eder ma'hiyattedir. Bu fıkra ise, önce 5651 sayılı ve bilâhara 6088 sayılı kannlarla, geçici ve beşer 
yıllık müddetlerle kayıtlı olarak ilâve olunmuş, bu müddetler de mürur etmiş bulunmakla 5383 
sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (O) 'bendi halen uner'i hükümler m oyanında gayrime vcut bir ma
hiyet kazanmıştır. 

Bu itibarla, 'komisyonumuz bu teklifi usul ve teknik bakımından reddetmiştir; ancak, bahis ko
nusu teklifin güttüğü hususi (maksadın dışında da 'kalınarak, heyeti umumiyesiyle memleketimizin 
pek ehemmiyetli bir ihtiyacına cevap verecek mahiyetini, 'bundan evvel aynı mevcuda ısdar olunan 
kanunlarla turizm sahasında getirilen yenilikleri ve bunlardan faydalanan müesseselerin önemli 
hizmetlerini, bilhassa konu ile alâkalı plân ana prensiplerini ve bu istikamette yenilmesi gereken 
müşkülleri ve katedilecek mesafeyi nazarı itibaraalan komisyonumuz, Millet 'Meclisinin muhtelif 
komisyonlarınca da kabul edilen esaslara sadık kalarak aşağıda belirtilen mütalâaların ışığında, 
yeni baştan, müstakil bir kanun metni hazırlamıştır. 

Kanun maddelerinde, mümkün olduğu kadar, kayıtlayıcı (teferruata yer verilmemelidir. Ka
nunla, alâkalılara kendi menfaatlerine sükûnetle 'mütalâa edecek zaman ve imkân verilmelidir; ta
nınacak salâhiyetlerde seyyaliyet olmalı ve bunlai'i kullanacakların, geniş imkânlardan faydalana
rak tatbikatı kontrol ve murakabe kolaylığı sağbına'lnlmelidir; kanunun suiistimalinin bir müey
yidesi bulunmalıdır; maksada uygun şekilde fay'bdaıi'malarında adalet mülâhaza olunanlara, hü
kümler, teşmil edilmelidir; kanun memleketimizin ticaret YQ sanayi politikasını dani görü}) gözet
melidir. 

Kanunun 1 nci maddesinde Millet Meclisi komisyonlarının maddeleri m et inlerin delki hususiyet 
ve kayıtlayıcı hükümler çıkarılmış ve bu metinlerde yapılan malzeme ve eşya tadadından 
sarfınazar edilmiştir. Ayrıca, bâzı belediyelerimizin, İktisadi Devlet Teşekküllerimizin ve em
sali iştiraklerin, bugün fiilen 'memleketimizde turizmle ilgili faaliyet .sahalarında hizmet ver
dikleri malûm olmakla, bu sebepten, 'aynı maddede (Turizm müessesesi 'belgesi) hâmili olmıyan 
birtakım teeşkküllerin de, aynı maddede zikredilmesinde fayda mülâhaza, olunmuştur. 

1 nci madde, Millet Meclisi komisyonlarının kabul ettiği ve maddelerde yer verdiği cihaz, 
malzeme ve eşyayı kanuna eklenen 'ayrı bir listeye umumi hatlariyle aktarmıştır. Bununla, mad-
denlin 'sadeleştirilmesi ve gerek alâkalıya ve gerekse Bakanlar Kuruluna, talep anında, veya karar 
verirken ve bilhassa, kanunun maksadının tâyin ve takdirinde rahatlık sağlamak amacı güdülmüş-
tür. Kanun metni Millet Meclisi komisyonlarında kabul edildiğinin aksine olarak 'b ilâ müddet 
ısdar edilmektedür. Ancak, bu 'devamlılığın memleket sanayiinin inkişafına ve ticari hayâtının 
özelliklerine mazarrat 'da getirebileceği düşünülerek, muvakkaten ısdar olunmaktaki maksada 
hizmet gayesiyle, maddelerin dışında mütalâa edilen cihaz malzeme ve eşya listesine, kanunun 
3 ncü maddesinde görüleceği üzere Bakanlar Kurulunca tasarruf edilebileceği hükmü konul-

C. Senatosu ( S. Sayısı : 135 ) 
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muştur. Böyle müstakil bir listenin hıazırlanmaması ve cihaz, malzeme ve eşyanın madde met
ninde muhafaza edilmesi İmlinde, memlekefttekl inkişaflara rahatlıkla ve süratle uyıüamıyacak, 
sık sık teşriî organına müracaat zarureti hâsıl olacaktı. Netice olarak 1 <nci madde müst akardır 
ve bir prensip maddesidir. 

Komisyonumuzca hazırlanan metnin 2 nci maddesi müraacat ıııerciini göstermiştir; usulle ilgili
dir. Alâkalı bakanlık lüzum gördüğü şekilde, gerekirse Ticaret ve Sanayi Odaları ve 'diğer ba
kanlık ve müesseselerin yetkili organları ile temasa geçerek, talebin muhik olup olmadığını, 
hariçten getirilmesine lüzum bulunup bulunmadığını ve sair hususları tetkik edecek ve mütalâa
sını da ekliyecektir. Muafiyet bu maddede tanınmıştır. 

3 ncü madde, suiistimallerin önlenmesine dair olan hükmi ihtiva eder. Konulan yasağa 'aykırı 
hareket edenler hakkında cezai takibat da yapılacağına dair bir hüküm bulunmamaM'a bera
ber umumi ahkâmdan faydalanılarak cezai takibat yapılması imkânı da açık bımkılmıştır. 

4 ncü madde cihaz, malzeme ve eşyanın memlekette ihtiyacı karşılıyacak mahiyet ve vasıfta 
bulunduğu hal ve şartlar muvacehesinde, Bakanlar Kuruluna listede tasarruf yetkisi tanımıştır. 
Ancak, Bakanlar Kurulunun bu tasarrufu beş yıllık bir müddetle tahdidedilmiş ve böylece şahıs 
veya müesseselerin tereddüt ve isticali önlenmek istenmiştir. 

Metinde kabul edilen muvakkat madde ile kurulmuş bulunan turistik müesseselerin eski 
kanunlardan faydalanmış olmaları takdirinde dahi bugünkü ihtiyaçlarını karşılamaları imkânı
nın sağlanması maksadı güdülmüştür. Ve muayyen müddetle kayıtlıdır. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Cumhuriyet Senatosu Sözcü Bu raporda Kâtip 
Dışişleri, Ba. - Ya. ve Turizm Komisyonu Başkanı Tabiî Üye Konya 

N. E. Sümer A. Yıldız M. Obm 

Tabiî Üye Çankırı Balıkesir İstanbul 
S. O'Kan H, Dağlı E. Aka E. Menemencioğlu 

İmzada bulunamadı, 

DIŞİŞLERİ, BASIN - YAYIN VE TURİZM KOMİSYONUNUN DEOÎŞTİRİŞİ 

Turizm müesseselcrincc yabancı memleketlerden getirilecek eşyanın Gümrük ve diğer İthal Vergi ve, 
resimlerinden muaf en ithali hakkında Kanun 

MADDE 1. — Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu hükümleri dairesinde (Turizm müessesesi 
belgesi) aümış olan müesseselerin veya özel kanunlanna dayanarak Devletin veya İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin veya özel idareler veya belediyelerin belirli turistik bir hazmet gören kollarının ve
ya bunların iştiraklerinin veya bunlara bağdı tesislerin yapım işlerinde, onarılmalarında, işletilme
lerinde veya tefriş ve tezyinlerinde kullanılacak olan ve bu kanuna ek listede genel vasıfları belir
tilmiş bulunan lüzumlu cihaz, malzeme ve eşyanın yabancı memleketlerden yurda sokulmaları Ba
kanlar Kurulu kararına bağlıdır. 

MADDE 2. — Cihaz, malzeme ve eşya getirme isteği Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığına veri
lecek bir dilekçe ile yapılır; Bakanlık lüzumlu tetkiklerden sonra isteği, mütalâasiyle birlikte 
Bakanlar Kuruluna ulaştırır. 

Bakanlar Kurulunca yurda sokulmalarına karar verilen cihaz, malzeme ve eşya Gümrük ve di 
ğer her türlü tthal Vergi, Resim ve harçlarından muaftır. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 135 ) 
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MADDE 3. — 5651 ve 6088 sayılı kanunlardan veya bu kanundan faydalanarak yurda belirli 

cihaz, malzeme ve eşya sokanlar, aynı cins cihaz, malzeme veya eşyayı tekrar getirmek isterlerse 
haklarında yukarıki madde hükmü uygulanmaz. Yurda sokulan cihaz, malzeme ve eşyanın, ay 
nı cinsten olmak şartiyle yukarıdaki fıkrada yazılı olanlara veya turizm müessesesi belgesini haiz 
olmıyan veya belirli turistik bir hizmet görmiyen müessese, Devlet, teşekkül, özel idare ve beledi
ye veya bunların iştiraklerinden gayri özeü veya tüzel kişilere veya müesseselere satılması, veril
mesi veya her ne suretle olursa olsun, istimallerine terk olunması yaksaktır. Hilâfına hareket ha
linde alınmıyan Gümrük ve diğer her türlü îthal Vergi ve harçları beşer katı olarak ödetilir. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden en az beş yıl geçtikten sonra ek listede gösterilen be 
lirli özellikteki cihaz, malzeme ve eşyadan bir kısmının veya tamamının yurda sokulmamasına Ba
kanlar Kurulunca karar verilebilir. 

GEÇİCİ MADDE — 1 nci maddede yazılı müessese, Devlet, Devlet teşekkülü, özel idare veya 
belediye veya bunların iştiraklerinden olup ek listede yazılı eşya ve cihaz ve malzemeyi bu kanu
nun neşri tarihinden önce yabancı memleketten getirmiş olanların Gümrük ve diğer her türlü 
İthal Vergi, Resim ve harçlarından bakiye borçları veya bunların ödenmemiş faiz veya taksitleri 
hakkında da, alâkalının bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde müracaatı şar
tiyle, bu kanun hükümleri uygulanır. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Ek Liste 

1. îjyenik sabit cihazlar 
2. Merkezi teshin cihazları ve buna bağlı malzeme 
3. Mutfak, fırın ve ocakları ve yemek pişirme ve hazırlama cihazları 
4. Bulaşık ve çamaşır yıkama ve kurutma sabit tesisleri ve bu vasıfta ütüler 
5. Sabit soğutma tesisleri 
6. Havalandırma ve Klima tesisleri 
7. Eşya ve insan taşımaya mahsus asansör ve emsali cihazlar 
8. Yangın ihbar ve söndürme cihaz ve malzemesi 
9. Telefon, düofon, santral makina ve cihazları, müzik dolapları ve emsali cihazlar. 

10. Su isale ve tevziine yarıyan, teleferik, havaî hat tahrikine elverişli tesisler müteharrik kuv
vet istihsal eden motor, makina ve âletler. 

11. Madenî doğramalar. 
12. Kaplıcalarda ve tedavi yerlerinde maksada yararlı fenni âlet ve cihazlar, 
13. Eğlence tesisleri malzeme ve teçhizatı. 

& Senatosu (S. Sayım : 136 f 



Bütçe Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 2/48 
Karar No. : 89 

29 . 5 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 19 . 12 . 1962, 21 . I . 1963, 30 . t . 1963 ve 1 . 4 . 1963 tarihli 19, 33, 37 ve 
65 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek reddedilen «Bursa Milletvekili Sadrettin 
Çanga ve 29 arkadaşının, Gümrük Kanununun 17 nci maddesinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı 
Kanunla eklenen (c) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi» Komisyonumuzun 28 . 5 . 
1963 tarihli Toplantısında ilgili Hükümet temsilcilerinin de iştirakleriyle tetkik ve müzakere edil-

Gerek tasarı gerekçesinde neşredilen hususlar ve gerekse Hükümet temsilcilerinin etraflı iza
hatları komisyonumuzca yerinde görülmüş ve mezkûr kanun teklifi Millet Meclisinde reddedildiği 
şekilde ve mevcudun ittifakiyle reddedilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan V. 
Sakarya 

K. Yurdakul 

Konya 
M. Dinekli 

Sözcü 
Ankara 

N. Ağımash 

Siirt 
L. Aykut 

Balıkesir 
K. öztaş 

Van 
F. Işık 

Çanakkale 
A. Aksoy 

Tabiî Üye 
H. Tunçkamt 

C. anuta** (S. Sayım : 135) 



Dönem : 1 ı Q A 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : I 6ü 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 84 ncü mad
desinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu mütalâası ile Malî 
ve İktisadi İşler ve Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 2 /243, 

C. Senatosu 2 /49) 

(Not : Millet Meclisi Sıra Sayısı : 79) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 5 . 4 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2167 -9851 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 3 . 4 , 1963 tarihli 66 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilen, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 84 ncü maddesinin değiştirilmesi
ne ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad S irmen 

Not : Bu teklif 11 . 5 . 1962 tarihinde Başkanlıkla ilk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
22 . 3 . 1963 ve 1, 3 . 4 . 1963 tarihli 61, 65 ve 66 ncı Birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 79) 

Malî ve iktisadi işler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 19 , 4 . 1963 

Esas No. 2/49 
Karar No. 43 , \ 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 22 . 3 . 1963 ve 1, 3 . 4 . 1963 tarihli 61, 65 ve 66 ncı Birle
şimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 'kabul edilen «Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Meh
met Ünaldı'mn, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Geçici 84 ncü mad
desinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi» Komis
yonumuzun 16 . 4 . 1963 tarihli toplantısında ilgili sandık temsilcilerinin de iştirakleriyle tetkik ve 
müzakere edildi. 



Bahis konusu kanun teklifinin gerekçesinde belirtilen hususlar ve getirdiği yenilikler komis
yonumuzca da uygun mütalâa edilmiştir. Ancak kanun teklifinin ihtiva ettiği geçici madde nu
marasız olarak Millet Meclisi Genel Kurulundan geçmiş olduğu komisyonumuzun dikkatini çek
miş ve toplantıda 'hazır bulunan ilgili Sandık temsilcisinin ve komisyon üyelerinin isteği üzerine 
sözü edilen kanun teklifindeki geçici 'maddeye (109) sıra ıram a naşı ilâve edilmek suretiyle diğer 
maddeleri Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilen şekli ile aynen, ve ittifakla kabul edil
miştir. 

Havalesi gereğince O. Senatosu Bütçe Komisyonuna, tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Bu raporda Başkan 
ve Sözcü Kâtip 
Gaziantep Manisa Giresun Balıkesir 
Z. İslâm R. TJlusoy S. Orhon H. Â. Türker 

İstanbul İzmir x\Ianisa Zonguldak 
S. Taunum H. Onat O. Süersan T, R. Baltan 

Bütçe Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Esas No: 2/49 ••' . ' • * 15 . 5 . 1963 
Karar No: 8H 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 22 . .*! . 196o ve 1,8.4. 1968 tarihli 61, 65 ye 66 ncı birleşim
lerinde öncelik ve ivediJikle görüşülerek kabul edilen «Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet 
Ünaldı'nın 5484 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Kmekli Sandığı Kanununun geçici 84 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi» komisyonumuzun 
15 . 5 . .1968 tarihli toplantısında ilgili sandık temsilcilerinin de iştirakleriyle tetkik ve müzakere 
edildi : 

Tasarının Anayasa yönünden de tetkik edilerek mütalâasının alınmasına ittifakla karar veril
miştir. 

Havalesi gereğince Anayasa ve Adalet Komisyonuna sevk edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Başkanvekili Bu Raporda Sözcü . Bu Raporda Kâtip 
Sakarya . Ordu Konya Balıkesir 

Kâzım Yurdakul Şevket Koksal Mustafa Dinekli Kadri Öztaş 

Siirt Van Tabiî Üye 
Lâtif Aykut , Faruk Isd; Suphi Gursoytrak 

C. Senatosu ( S. Sayısı«. 136) 



— 3 — 
Anayasa ve Adalet Komisyonu mütalâası 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Esas No. 2/19 
Karar No. 51 

16 .5. 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mehmet Ün aldı'n m, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun geçici 84 ncü maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi, komisyonumuzca; Bütçe Komisyonunca izhar edilen istek üze
rine Anayasaya uygunluk bakımından tetkik ve müzakere edilmiştir. 

Komisyonumuz; Millet Meclisince kabul edilen kanun tasarısını, gerek tasarının mevzuu 
ve gerekse ihtiva etliği hükümler olarak, Anayasaya uygun görmüştür. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gönderilmesi rica olunur. 
Başkan 
Bursa 

Ş. Kayalar 
Bu kanunda kâtip 

Adana 
M. Ünaldı 

Sözcü 
Tokat 
Z. Betü 

Çankırı 
H. Dağlı 

imzada bulumun m di 

Tabiî Üye 
S. özgür 

izmir 
Ö. L. Bozcah 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
A. Ünlü 

Ordu 
Z. Kumrulu 

Bütçe Komisyonu raporu 

Cumhuriyet S'enatosu 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 2/49 
Karar No. : 91 

Yüksek Başkanlığa 

29 . 5 . 1963 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 22 . 3 . 1.96:3 ve 1 , 3 . 4 . 1963 tarihli 6J, 65 ve 66 ııcı birleşimle
rinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilen «Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet 
Ünaldı'nın 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 84 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi» Komisyonumuzun 
28 . 5 . 1963 tarihli toplantısında ilgili Sandık temsilcilerinin huzurlariyle tetkik ve müzakere edil
di. 

Teklifin gerekçesinde serd edilen hususlar ve Sandık temsilcisinin bu geçici maddenin Anayasa
ya aykırı olduğunu ve bu itibarla kaldırılmasının uygun olacağının Adliye Bakanlığında kurulan 
bir Tetkik Komisyonu tarafından uygun düşeceğinin beyan edilmesi karşısında Sandıkça yapılacak 
ve söylenecek bir beyanları bulunmadığını bildirmeleri üzerine Komisyonumuz tarafından yerinde 
görülmüş ve Millet Meclisi Genel Kurulunun kabul ettiği şekilde ve Malî ve İktisadi İşler Komis
yonunun yaptığı değişiklikle aynen ve ittifakla kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine öncelik ve ivedilikle arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan V. Bu Raporda Sözcü 

. Sakarya. 
K. Yurdakul 

Konya 
M. Dinekli 

Balıkesir 
K. Özta.ş 

Siirt 
L. Aykut 

C. Senatosu 

Ankara 
N. Ağırnaslı 

Van 
E. Tsık 

(S . Sayısı: 136) 

Çanakkale 
A. Ahsoy 

Tabiî Üye 
//. Tunçkanat 



MÎLLET MECLÎSİNİN 
KABUL ETTİĞÎ METÎN 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun geçici 84 
ncü maddesinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun geçici 84 
ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Geçici madde 84. — Subay, 
askerî memur ve astsubaylar
dan, yabancı uyruğundaki şa
hıslarla evlenenler veya nikâh
sız olarak yaşıyanlar, istifa et
miş sayılırlar. 

Bunlar istifa için kanuni 
müddeti ikmal etmemiş iseler 
muayyen olan tazminatı verir
ler. Yabancı memleketlere öğ
renim ve staj için veya memu
riyetle gönderilmiş veya kendi 
hesabına gitmiş olanlardan bu 
harekette bulunanlar hakkında 
yukarıki fıkrada gösterilen mu
amelenin uygulanması ile bera
ber orada bulundukları müd
det zarfında aldıkları aylık ile 
Devletçe yapılan bütün mas
raflar kendilerinden tahsil olu
nur. 

Bu suretle ordudan çıkanlar 
1076 sayılı Yedek subay ve ye
dek askerî memurları Kanunu
nun 23 ncü maddesi hükmüne 
tabi tutularak yaşlarına göre 
Askerlik Kanunu mucibince 
muamele görürler. 

MADDE 2. — Aynı kanuna 
aşağıdaki geçici madde eklen
miştir : 

GEÇİCİ MADDE — Bu ka
nunun yürürlüğünden önce ya
bancı uyruğundaki kız ve ka-

MALÎ VE İKTİSADİ İŞLER 
KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun geçici 8 i 
n c il m ad d e siniyi değiş tir i im esin e 
ve bu kanuna, geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 109. — 
Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen geçici madde 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİOİ METÎN 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun geçici 84 
ncü maddesinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna, geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 109. — 
Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen geçici madde 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 136 ) 



— 5 — 
Millet Meclisi Metni 

dınlarla evlenmeleri dolayısiy-
le emeklilik hakkı düşmüş bu
lunanların emeklilik hakları 
iade edilmiştir. 

Ancak, fiilî hizmet müddet
leri 20 yıl veya daha fazla olan
lardan emeklilik keseneklerini 
geri almış bulunanlar, aldık
ları kesenekleri, aldıkları ta
rihlerden yatıracakları tarihe 
kadar hesabedilecek % 5 faizi 
ile, keseneklerini geri alma hak
ları zamanaşımına uğramış bu
lunanlar, keseneklerini bu ka
nunun yayımı gününden itiba
ren bir yıl içinde toptan ve de
faten Emekli Sandığına öde
dikleri takdirde haklarında 
5434 sayılı Kanun hükümleri 
uygulanır. 

Bunlardan aldıkları kesenek
leri ödemeden, bu kanunun 
açıkta bulunanlara ilişkin hü
kümleri uyarınca aylığa müs
tahak duruma girenlere bu ka
nun esasları dairesinde aylık 
bağlanır. Şu kadar ki, bu ay
lıklar, Emekli Sandığına öde
meleri gereken paralanıl tama
mı mahsubedilinceye kadar 
ödenmez. 

Bu durumda olup da bu ka
nunun yayımı gününden önce 
veya keseneklerini ödemeden 
ölmüş bulunanların dul ve ye
timleri hakkında da yukarıki 
fıkra hükümleri uygulanır. 

1 . 1 . 1950 tarihinden önce 
bu şekilde emeklilik hakkı düş
müş olanlarla bu duruma gir
dikten sonra ölmüş bulunanla
rın dul ve yetimleri hakkında 
gerekli işlem ilgili kurumlarca 
yapılır. 

Hizmet müddeti 20 yıldan az 
olanlardan, halen emeklilikle 
ilgili görevlerde bulunanlar ile 
sonradan bu görevlere tâyin 

Malî İktisadi Ko. 

«Geçici 109» ncu madde olarak 
kabul edilmiştir. 

B. Ko. 

«Geçici 109» ncu madde olarak 
kabul edilmiştir. 

C, Senatosu ( S, Sayısı: 136). 



Millet Meclisi metni 

olunacakların kesenekleri ile 
1 . 1 . 1950 tarihinden önceki 
hizmetleri hakkında da bu ka
nun hükümleri uygulanır. 

MADDE 3. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Malî îkltisadi Ko. B. Ko. 

MADDE 3. — Millet Meclisi MADDE 3. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
4 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

Genel Kurulunca kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
4 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

C. Stnafonı (S . Setyuı: 136) 



î>6nem : İ I A " f 
Toplantı 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | ö f 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve 
Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 1/282, C. Senatosu 1/212) 

(Not : M, Meclisi Sıra Sayısı : 88) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 10 , 4 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2960 • 14765 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 8 . 4 . 1963 tarihli 68 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilen, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasansı, dosyası ile 
birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Fuad Sirmen 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 12 . 9 . 1962 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 22 . 3 . ve 1, 8 . 4 . 1963 tarihli 61, 65 ve 68 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek kabul edilmiştir. (M. Meclisi S. Sayısı : 88) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 16 . 5 ,1963 

Esas No. 1/212 
Karar No. 49 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 8 Nisan 1963 tarihli 68 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek kabul edilen Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısı Millet Meclisi Başkanlığının 10 Nisan 1.963 tarih ve 2960 - 14765 sayılı yazılariyle 



_ â -
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınla 'havale olun 
Birleşiminde Hükümet temsilcileri hazır ibulundu 

Komisyonumuz; kanun tasarısının jgerekçesin 
duna inanmış ve Devlet memurları aylıklarının 
na. bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kıs 
i'oların eklenmesini uygun görerek kanun tasarı 
nen kabul etmiştir. 

makla Komisyonumuzun 16 iMayıs 1963 tarihli 
ğu halde tetkik ve müzakere olundu. 
de ıgeııiş bir şekilde izah olunan ihtiyacın vücu-
teVhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanu
nuna bu tasarıya 'bağlı ilişik cetvelde yazılı 'kad
ısının 'Millet Meclisince kabul edilen ımetnini ay-

Bütçe Komisyonuna havale edilmek üzere Yü ksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Bursa 

Ş. Kayalar 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Â. Ünlü 

Çankırı 
77. DağU 

(Sözcü 
Tokat 

Z. Betü 

Adana 
M. Ünaldı 

Bu Kanunda 
(Kâtip) 
izmir 

Ö. L. Bodcah 

Ordu 
Z. Kumrulu 

Tabiî Üye 
S. özgür 

Kastamonu 
N. Tuna 

Bütçe Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. : 1/212 
Karar No. : 92 

29 . 5 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 22 . 3 . ve 1, 8 . 4 . 1963 tarihli 61, 65 ve 68 nci birleşimlerinde 
öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilen «Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmında değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı» Komisyonumuzun 28 . 5 . 1963 tarihli toplatısında ilgili Hükümet 
temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi : 

Kanun tasarısının gerekçesinde tafsüen izah olunan ve temsilcilerin izahları Komisyonumuzca 
da yerinde görülmüş ve mezkûr kanun tasarısı Millet Meclisince kabul edilen şekli ile aynen ve mev
cudun ittifakiyle kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan V. 
Sakarya 

K. Yurdakul 

Konya 
M. Dinekli 

Bu Raporda Sözcü 
Balıkesir 
K. Öztaş 

Siirt 
L. Aykut 

Ankara 
N. Ağtrnaslı 

Van 
F. Işık 

Çanakkale 
Â. Aksoy 

Tabiî Üye 
H. Tunçkanat 

C, Senatosu ( S. Sayısı : 137 ) 



MÎLLET MECLÎSİNİN 
KABUL ETTİĞİ METÎN 

Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
saydı cetvelin Adalet Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Adalet Bakanlığı kısmına 
bu kanuna bağlı ilişik cetvel
de yazılı kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Adalet Bakanı yürütür. 

- â -
ANAYASA VE ADALET 

KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METlN 

Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olayı 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

(Ekli cetvel aynen kabul edil
miştir.) 

! BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
\ KABUL ETTİĞİ METÎN 
ı I 
I 

: Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 

I sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
j Genel Kurulunca kabul edilen 
| 1 nci madde aynen kabul edil

miştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Mület Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

(Ekli cetvel aynen kabul edil 
mistir.) 

O. Senatom ( S. Sayısı: 187) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 

CETVEL 

Görevin çjeşi'di 
Aylık 

Aded tutarı 

Adalet Bakanlığı 

7 
8 
6 
9 
8 

11 
12 
10 
11 
12 
11 
m 
13 
12 
13 
10 
11 
8 
9 

10 

•'Müdür 
» 

Yüks'ek Ziraat Mühendisi 
Ziıraat Teknisyeni " 
Doiktor 
îdare Memura 

» »' 
Hesap Memura 

» » 
» »' 

Aıribar Memuru 
Memur 

» 
Kâtip 

» 
bağlık Memuru 

» »' 
öğretmen 

» 
» 

1 
2 
] 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
l 
3 
<> 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 

700 
600 
800 
450 
700 
450 
400 
500 
450 
400 
450 
400' 
350 
400 
350 
500 
450 
700 
600 
500 

* • » • 

O. Senatosu (S. Sayısı: 137 ) 



Dönem : 1 i « \ f t 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: | 5 © 

Çeşitli teadül ve teşkilât kanunlariyle diğer kanunlarda mevcut aylık 
ve ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkındaki 7244 sayılı Kanunun 
5 nci maddesinin tadili hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe kamisy onu raporu 

(M. Meclisi 2 / 5 1 ; C. Senatosu 2 /52) 

(Not : Millet Meclisi Sıra Sayısı : 231 e 2 nci ek) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği S . 5 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 544 - 2521 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 29'. 4 . 1963 tarihli 79 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilen, çeşitli teadül ve teşkilât kanunlariyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve ücret tu
tarlarının değiştirilmesi hakkında 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin tadili hakkındaki ka
nun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

ayguanmı . Millet Meclisi Başkanı 
Fuad Sirmen 

Not : Bu teklif 25 . 12 . 1961 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 22 . 3 . 1963 ve 29 . 4 . 1963 tarihli 61 ve 79 ncu birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşü
lerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 231, 231 e ek, 231 e 2 nci ek) 

MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN -

Çeşitli Teadül ve teşkilât kanunlariyle diğer ka
nunlarda mevcut aylık ve ücret tutarlarının de
ğiştirilmesi hakkında 7244 sayılı Kanunun 5 nci 

maddesinin tadili hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 7244 sayılı Kanunun 5 nci i yılı Kanunun 19 ncu, 3 . 7 . 1939 tarilıli ive 3659 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : sayılı 'Kanunun 10 ncu ve 17 . l7 . T9'44 tarihli 

Madde 6. — 30 . 6 . 1939 tarihli ve $(>5!6 sa- ve 4020 'sayılı Kanunun 7 nci ma'ddesi şümulüne 
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giren hizmetlilerin derece ve ücretleri aşağıda 
göster. 

I). Ücret 

1 
2 
«S 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

1 250 
.1 100 

960 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
250 
200 
150 
İ 00 

Yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, 

mimar, kimyager, jeolog1, gibi hususi bir mes
lek bilgisine ve ihtisasına sahip Iteknik eleman
larla yüksek tahsilli işletme mütehassıslarına 
ve 3659 sayılı Kanunun 10 ncu madldesi gere
ğince istihdam edilen doktor, diş doktoru, vete
riner ve eczacılara münhasır olmak üzere İcra 
Vekilleri Heyetince bu dereceler üstünde 1 500 
ve 1 750 lira ücretli kadrolar ihdas olunabilir. 

Hizmetli kadrolarında istihdam edilenlere 
verilecek ücret, emekliye esas ücret dereceleri
nin üç yukarı ücret derecesini geçemez. 

Memurlar için kanunen tanınmamış olan 
hak ve menfaatler hizmetliler için de kabul 
edilemez. Ancak bunlardan iş Kanununa göre 
işçi vasfında bulunanlar için hizmetin gerektirdi
ği nisbette giyecek ve yiyecek temin olunabilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı 
yürürlüğe girer. 

tarihinde 

MADDE 3. -— Bu kanım 
kanlar Kurulu yürütür. 

hükümlerini Ba-

Bütçe Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe Komisyonu 
Esas No: 2/52 
Karar No: 93 

29 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 2 
kabul edilen «istanbul 

4 . 1963 tarihli 79 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
Milletvekili Suphi • Baykanı ve 70 arkadaşının 7244 sayılı Kanunun 5 nci 

maddesinin tadili hakkında kanun teklifi» komisyonumuzun 28 . 5 . 1963 tarihli toplantısında il
gili Hükümet temsilcilerinin iştirakleriyle tetkik ve müzakere edildi : 

Teklifte yapılan tadilinde tatminkâr olmadığı ayrıca Personel Kanununun yakında geleceği mü-
lâhazasiyle teklifin reddine ekseriyetle karar ve ildi. 

frene! Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan vekil i 

.Sakarya 
Kâzım Yurda.}; 

Çanakkale 
Âli Aksoı/ 

ul 

Bu 

M 

Raporda Sözcü 
Siirt 

Lâtif Ayini t 

Konya 
usta fa Diıickli 

Ankara 
Söz hakkını ma 

Niyazi Ağınu, 

Van 
Farul; Isıl; 

hl 
,s7 

uz 
Balıkesir 

Millet .Meclisinin kabul 
ettiğine iştirak ediyorum 

Kadri Öztaş 
Tabiî Üye 

Haydar Tunckajıal 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 138 ) 



Dönem : 1 
Toplantı 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Şevket Akyürek'in yasama do
kunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet komisyonu raporu (3 /17) 

T. G. 
Başbakanlık 19.12.1961 

Özlük ve Yazı İşleri: 6/2 - 5657 
Konu: Cumhuriyet Senatosu Üyesi Şev
ket Akyürek'in yasama dokunulmazlığı 
hakkında. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Fevkalâde hallerde haksız olarak mal iktisabedenler hakkındaki 4237 sayılı Kanuna aykırı ha
reketten sanık, Sümerbank Filyos Ateş Tuğla Fabrikası eski Müdürü Şevket Akyürek hakkında 
Çaycuma Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan duruşma sırasında, mumaileyhin İstanbul'dan Cumhu
riyet Senatosuna üye seçilmiş bulunması sebebiyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu mad
desine tevfikan bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından ailınan 23 . 11 . 1961 tarihli ve 
38710 sayılı tezkerenin suretiyle eklerinin, dizi puslası veçhile, bağlı olarak sunulduğunu arz ede
rim. 

İsmet İnönü 
Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

ü. 1. G. Müdürlüğü 
Genel: 38710 

Başbakanlığa 

Zonguldak Cumhuriyet Savcılığından alman 10 . 11 . 1961 gün ve 1387 sayılı yazıda: Fevkalâ
de hallerde haksız olarak mal iktisabedenler hakkındaki 4237 sayılı Kanuna aykırı hareketten sa
nık, Sümerbank Filyos Ateş Tuğla Fabrikası eski Müdürü Şevket Akyürek hakkında Çaycuma As
liye Ceza Mahkemesinde yapılan duruşması sırasında, sanığın İstanbul'dan Cumhuriyet Senatosuna 
üye seçilmiş bulunması sebebiyle, usuli muamelelerin durdurularak mumaileyhin yasama dokunul
mazlığının kaldırılması için duruşmanın tatiline karar verildiği ve bu karara atfen de, Çaycuma 
Cumhuriyet Savcılığınca Şevket Akyürek'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hususunda ta
lepte bulunulduğu bildirilmektedir. 

Bu işe ait dâva dosyası birlikte sunulmuş olmakla, fevkalâde hallerde haksız olarak mal ik
tisabedenler hakkındaki 4237 sayılı Kanuna aykırı hareketten sanık, Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
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23 . 11 .1961 

Özü: Cumhuriyet Senatosu Üyesi Şevket 
Akyürek'in yasama dokunulmazlığı hak
kında. 



Şevket Akyiirek'in Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ucu maddesi hükmüne göre, yasama do
kunulmazlığının kaldırılması hususunda gereğinin takdir buyuru)masına delâletleri arz olunur. 

İmza 
Halıiv Kuru'fhutt/hı, 

A (inle! Ün kanı 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Esas No : 3/17 
Karar No : 55 

16 . S . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

4237 sayılı Kanuna aykırı olarak haksız mal iktisabetmek ve gerçeğe aykırı olarak beyanname 
vermekten sanık Cum'huriyet Senatosu istanbul Üyesi Şevket Akyiirek'in yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılıp kaldırılmaması hakkında bir karar ittihazı için Başbalkanlığıu 19.12.1961 tarihli ve 
6/2-5657 sayılı yazısı ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmiş bulunan Çaycuma As
liye Ceza Mahkemesine ait dâva Idosyası, komisyonumuza havale edilmekle komisyonumuzun 16 
Mayıs 1963 tarihinde yaptığı toplantıda tetlkik ve 'mütalâa edildi : 

Komisyonumuzca; işlenildiği iddia edilen suçun vasfına ve sübûtu 'halinde müstelzim olacağı 
cezanın nevi ve miktarına göre Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Şevket Akyürek hakkında 
yasama dokunulmazlığının 'kaldırılmasına mahal olmaldığına ve 218 sayılı Af Kanunu hükümlerine 
göre gerekli işlem yapılmak üzere dâva dosyasının Çaycuma Asliye Ceza MaHkeme^ine gönderil
mesine karar verildi. 

işbu rapor, Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
(Bursa 

Ş. Kayalar 

Sözcü 
Tdkat 

Z. Betil 
Tabiî üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
S. Özgür Â. Ünlü 

Adana 
M. Ünaldı 

Ordu 
Z. Kumrulu 

•»m »ı» »«-

O. Senatosu ( S. Sayısı: 139) 



Dönem : 1 I ff\ 
Toplantı: 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: | 4 U 

Spor kulüplerince oyunculara ve karşı kulüplere şimdiye kadar öden
miş bulunan transfer ücretleriyle teşvik piri m ler inden mütevellit ver
gi borçlarının bir defaya mahsus olmak üzere affı hakkındaki kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Malî ve İktisadi işler ve Bütçe komisyonları raporları (M. 

Meclisi 2 /175; C. Senatosu 2 /54) 

(Not : Millet Meclisi Sıra Sayısı : 246) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 20 . 5 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1566 - 688 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 17 . 5 . 1963 tarihli 82 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilen, spor kulüplerince oyunculara ve karşı kulüplere şimdiye kadar ödenmiş bulunan trans
fer ücretleriyle teşvik primlerinden mütevellit vergi borçlarının bir defaya mahsus olmak üzere affı 
hakkındaki kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuaâ Sirmen 

Not : Bu teklif 30. 3 . 1962 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
19 . 11 .1962, 22.3.1963 ve 17 .5.1963 19, 61 ve 82 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görü
şülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 216) 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 29 . 5 . 1963 

Esas No: 2/5f 
Karar No: 17 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 1.7.5. 1963 tarihli 82 nci birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilen, Spor kulüplerince oyunculara ve karşı kulüplere şimdiye kadar ödenmiş bulunan transfer 
ücretleriyle teşvik primlerinden mütevellit vergi borçlarının bir defaya mahsus olmak üzere affı 
hakkındaki kanun teklifi : 

Komisyonumuzun 2 8 . 5 . 19(v> tarihli toplantısında ilgili Bakanlık letusilcisinin de iştirakleriy
le tetkik ve müzakere edildi. 
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Kanun teklifinin gerekçesinde belirtilen hususlar komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğin

den bahis konusu kanun teklifi Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen ve oy 
birliğiyle kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince C. Senatosu Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Bu Raporda Reis ve Sözcü 
Gaziantep 
Zeki İslâm 
îzmir 

Hilmi Onat 

Kâtip 
Manisa 

Refik Ulusoy 
Manisa 

Orhan S iler san 

Tabiî Üye 
Ekrem Acuner 

Sinop 
Suphi Batur 

İstanbul 
Sabahattin T anman 

Sivas 
II. Söylemezoğlu 

Bütçe Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu 

Esas No: 2/54 
Karar No: 96 

31.5 .1963 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 19 . 11 . 1962, 22 . 3 . 1963 ve 17 . 5 . 1963 tarihli 19, 61 ve 
82 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilen «Cumhuriyet Senatosu Sinop 
Üyesi Suphi Batur'un transfer ücretlerinin ve teşvik pirimlerinin vergi, resim ve harçlardan mu
af tutulması hakkında kanun teklifi» komisyonumuzun 30 . 5 . 1963 tarihli toplantısında ilgili 
Bakanlık temsilcisinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi : 

Komisyonumuzda dinlenen Maliye Bakanlığı temsilcisinin bu kanunun henüz tahakkuk et
memiş vergileri kapsamına almadığı hakkındaki iddiası da nazara alınarak vâzıı kanunun 31.12.1962 
tarihine kadar tahakkuk ettirilenlerinin terkinini ve henüz tarh ve tahakkuk ettirilmemiş olanla
rın ise tahakkuk ettirilmemesini ve binnetice tahakkuk ettirilmiş olsun veya olmasın transfer öde
melerinden alınması gereken Gelir Vergisinin alınmamasını kasteylediği kararma varılarak kanu
nun Millet Meclisinden çıkan şekliyle ve aynen kabul olunmasına karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine öncelik ve ivedilikle arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkanvekili Sözcü 

Sakarya Ankara Balıkesir Çanakkale 
Kâzım Yurdakuler Muhalefet şerhim eklidir, Kadri Öztaş Âli Aksoy 

Konya 
Ahmet Onar 

Niyazi Ağırnash 
Konya 

Mustafa Dinekli 
Tabiî Üye 

Haydar Tunçkanat 

Siirt 
Lâtif Aykut 

Tabiî Üye 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Suphi Gürsoytrak 

Van 
Faruk Işık 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
S ahir Kurutluoğlu 

Muhalefet Şerhi 

Mükellefin vergi ödeme ahlâkını benimsemesine de tesir edeceği cihetle, vergi af ve terkininin 
vergi borçlarını ödemiş olanlara da teşmil edilmesi suretiyle adaletin tesisine taraftarız. 

Vergisini ödiyenlerin af dışında tutulmaları vazife şuurundaki mükelleflerin cezalandırılmaları 
demektir. 

Tabiî Üye Ankara 
Suphi Gürsoytrak Niyazi Ağırnash 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 140 ) 
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MİLLET MECLİSİNİN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

Spor kulüplerince oyunculara 
ve karşı kulüplere şimdiye ka
dar ödenmiş bulunan transfer 

. ücretleriyle teşvik primlerinden 
mütevellit vergi borçlarının bir 
defaya mahsus olmak üzere affı 

hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununun 29 neu 
maddesinin 3 ve 4 ncü fıkrala
rındaki istisnalar dışında spor 
kulüplerince 31 . 12 . 1962 ta
rihine kadar oyunculara ve 
karşı kulüplere ödenmiş bulu
nan transfer ücretleriyle teşvik 
pirimleri ve arızî kazanç mahi
yetindeki ödemeleri üzerine ta
hakkuk ettirilip de henüz tah
sil edilmemiş olan Gelir Ver
gisi ile cezaları terkin olun
muştur. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Maliye Bakanı yürütür. 

MALÎ VE İKTİSADİ İŞLER 
KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

Spor kulüplerince oyunculara 
ve karşı kulüplere şimdiye ka
dar ödenmiş bulunan transfer 
ücretleriyle teşvik primlerinden 
mütevellit vergi borçlarının bir 
defaya mahsus olmak üzere affı 

hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Spor kulüplerince oyunculara 
ve karşı kulüplere şimdiye ka
dar ödenmiş bulunan transfer 
ücretleriyle teşvik primlerinden 
mütevellit vergi borçlarının bir 
defaya mahsus olmak üzere affı 

hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

' — « • » • 

C. Senatosu ( S. Sayısı: 140) 





Dönem : 1 İ / I 
Toplantı 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: 1 4 1 

Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Müşterek Enf rastrüktür prog
ramları gereğince Türkiye'de yapılacak inşa ve tesis işlerine dair 
6095 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu mütalâası ile Dışişleri, Ba
sın - Yayın ve Turizm, Malî ve İktisadi işler ve Bütçe komisyonları 

raporları (M. Meclisi 1 /291; C. Senatosu 1/207) 

(Not : Millet Meclisi Sıra Sayısı : 51) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 5.4. 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3028 - 15017 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin- 3 . 4 . 1963 tarihli 66 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilen, Kuzey - Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Müşterek Enfrastrüktür programları gereğince 
Türkiye'de yapılacak inşa ve tesis işlerine dair 6095 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin değişti
rilmesi hakkındaki kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasan 17 . 9 . 1962 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 22 . 3 . 1963, 1, 3 . 4 . 1963 tarihli 61, 65, 66 ncı birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşü
lerek kabul edilmiştir. (Millet 3Ieclisi S. Sayısı : 51) 

Dışişleri, Basın-Yayın ve Turizm Komisyonu rapora 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Basın - Yayın ve 

Turizm Komisyonu 
Esas No. 1/207 
Karar No. 14 

Yüksek Başkanlığa 

Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Müşterek enfrastrüktür programları gereğince Türkiye'de 
yapılacak inş'a ve tesis işlerine dair 6095 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun tasarısı komisyonumuzca da tetkik edildi : 

Tümü üzerinde cereyan eden görüşmeler neticesinde Millet Meclisi Oenel Kurulunun 23 . 3 . 
1963 ve 1, 3 . 4 . 1963 tarihli 61, 65 ve 66 ncı Birleşimlerinde tasvip gören metin aynen kabul edil
miştir. 



Havalesi gereğince Malî ve iktisadi İşler 'Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek'Başkan
lığa -sunulur. 

Cumhuriyet Senatosu Sözcü Kâtip 
Dışişleri, Da. Ya. ve Turizm Komisyonu Başkanı Tabiî Üye Hatay 

N. E. Sümer A. Yıldız S. Adalı 

Tabiî Üye istanbul Konya 
8. O'Kan E. Menemencioğlu M. Obuz 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî re İktisadi İsler Kamisyonu 

Esas No. 1/207 19 . 4 . 1963 
Karar No. 46 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 3 . 4 . 1963 tarihli 66 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilen «Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Müşterek Eni'rastrüktür Programları gereğince Tür
kiye'de yapılacak inşa vo tesis işlerine dair 6095 sayılı Kanunun "10 ucu maddesinin -değiştirilmesi 
hakkındaki kanun tasarısı» koıııisy onum uzun Ki . 4 . 1963 tarihlî toplantısında ilgili temsilcilerin 
de iştirakleriyle tetkik ve müzakere edildi : 

Tasarı gerekçesinde belirtilen hususlar komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden bahis 
konusu kanun tasarısı Millet Meclisi Genel Kurallında 'kaimi. edilen şekli ile aynen ve ittifakla ka
bul edilmiştir. 

Havalesi gereğince (_•. Senatosu Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Bu raporda B'aşkan ve 
Sözcü Kâtip 

Gaziantep Manisa, Giresun Balıkesir 
7J. İslâm Ti. TJlusoy 8. Orhan II. Â. Türker 

istanbul izmir Manisa 
8. Tanınan II. Onat O. Siiersan 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 141) 



Bütçe Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/207 
Karar No. 86 

15.5.1963 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 22 . 3 . 1063, 1, 3 .4 .1963 tarihli 61, 65, 66 net birleşimlerinde 
öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilen «Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı müşterek 
enfrastrüktür programları gereğince Türkiye'de yapılacak inşa ve tesis işlerine dair 6095 sayılı 
Kanunun 10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı» komisyonumuzun 14.5.1963 
tarihli toplantısında ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

'Tasarının Anayasa yönünden tetkik edilerek mütalâasının alınmasına ekseriyetle karar ve
rilmiştir. 

Havalesi gereğince Anayasa ve Adalet Komisyonuna sevk edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Başkanvekili 
Sakarya 

K. Yurdakul 

Bu rapor Sözcüsü 
Ordu 

8. Koksal 

Bu raporda Kâtip 
Konya 

M. Dinekli 
Balıkesir 
K. Öztaş 

Siirt Van 
L. Aykut F. Işık . 

Taibiı Üye 
S. Gürsoytrak 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Esas No: 1/207 
Karar No: 53 

Yüksek Başkanlığa 

16 . 5 . 1963 

«Kuzey Atlantik Andlagması Teşkilâtı Müşterek Enfrastrüktür programları gereğince Türki
ye'de yapılacak inşa ve tesis işlerine dair 6095 sayılı Kanunun 10 neu maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı, komisyonumuzca; Bütçe Komisyonu tarafından izhar edilen istek üze
rine Anayasaya uygunluk bakımından tetkik ve müzakere edilmiştir. 

Komisyonumuz; Millet Meclisince kabul edilen kanun tasarısını, gerek tasarının mevzuu gerek
se ihtiva ettiği hükümler olarak, Anayasaya uygun görmüştür. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gönderilmesi rica olunur. 

Başkan 
Bursa 

Şeref Kayalar 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Âdil Ünlü 

Sözcü 
Tokat 

Zihni Beti! 

Adana 
Mehmet V naldı 

(Bu kanunda. Kâtip) 
İzmir 

Ö. Lûtfi Bozcah 

Çankırı 
Hazım Dağlı 

Tabiî Üye 
Selâhattin Özgür 

Ordu 
Zeki Kumrulu 

0. Senatosu (S . Sayısı: H l ) 
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MİLLET MECLİSİNİN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

Kuzey Atlantik Andlaşması 
Teşkilâtı Müşterelı Enfrastrük-
tür Programlan gereğince Tür
kiye'de yapılacak inşa ve tesis 
işlerine dair 6095 sayılı Kanu
nun 10 ncu maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun t asar sı 

MADDE 1. — Kuzey Atlan
tik Andlaşması Teşkilâtı Müş
terek Enfrastrüktür Program
ları gereğince Türkiye'de yapı
lacak inşa ve tesis işlerine dair 
6095 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 10. — Vergi, resim 
ve harçlardan mümkün olanla
rının, birinci maddede mezkûr 
inşa ve tesis işlerinin maliyeti
ne sirayetlerini kısmen veya ta
mamen önlemek ve sair malî 
mükellefiyetlerde gerekli ko
laylığı sağlamak maksadiyle 
tedbirler ittihazına Bakanlar 
Kurulu yetkilidir. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

DIŞİŞLERİ, BASIN - YAYIN 
VE TURİZM KOMİSYONU

NUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Kuzey. Atlantik Andlaşması 
Teşkilâtı Müşterek Enfrastrük
tür Programları gereğince Tür
kiye'de yapılacak inşa ve tesis 
işlerine dair 6095 sayılı Kanu
nun 10 ncu maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun t asar sı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MALI VE İKTİSADİ İŞLER 
KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

Kuzey Atlantik Andlaşması 
Teşkilâtı Müşterek Enfrastrük
tür Programları gereğince Tür
kiye'de yapılacak inşa ve tesis 
işlerine dair 6095 sayılı Kanu
nun 10 ncu maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarsı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

C. Senatosu ( S . Sayısı: 141) 
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Bütçe Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu 29 . 5 . 1963 

Esas No. : 1/207 
Karar No. : 90 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 22 . 3 . 1963, 1, 3 . 4 . 1963 tarihli 61, 65 ve 66 ncı birleşimle
rinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilen «Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı müşte
rek enfrastrüktür programları ıgereğince Türkiye'de yapılacak inşa ve tesis işlerine dair 6095 sayılı 
Kanunun 10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı» Komisyonumuzun 28 . 5 . 
1963 tarihli toplantısında ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakleriyle tetkik ve müzakere edildi. 

Teklif edilen kanun 6095 sayılı Kanunun 10 cu maddesiyle tanınan salâhiyetlerine bir yenisini 
ilâve etmiye matuf bulunmaktadır. Bakanlık temsilcisinin beyanlarından anlaşıldığına göre bu ka
nunla 6095 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin sonuna ilâvesi teklif edilen «ve sair malî mükellefi
yetlerde gerekli kolaylığı sağlamak» ibaresiyle alınmakta olan tasarruf bonoları bedellerinin Ku
zey Atlantik Andlaşması teşkilâtı müşterek Enfrastrüktür programları gereğince Türkiye'de ya
pılacak bilcümle inşaatı yapan yabancı veya yerli mütaahhitlere iadesini kast ve teminini derpiş et
mektedir. Evvelâ bu değişiklik mezkûr program gereğince yapılacak inşaatı yapanlara bir neAd im
tiyaz tanımaktadır. Esasen mütaahhitlerden kesilen tasarruf bonoları bu müesseselerin likiditeleri
ni işletmek sermayelerini zamanla yok etmektedir. Bu müşterek müşkülün yukarda zikredilen inşaa
tı yapanlardan kaldırılması bir nevi imtiyaz haline gelmektedir. Her ne kadar mütekabiliyet esasla
rı karşısında bunun bir nevi imtiyaz telâkkisi imkânsız olacağı iddia edilebilecek ise de mütekabili
yetin hiçbir zaman işliyemiyeeeği hakikati karşısında iddianın yerinde olacağı, açıktır. Ayrıca bu 
hakkın tanınmasının birtakım suiistimallere yol açacağı, döviz ziyama se'bebolacağı ve alâkadarla
rı gayrikanuni yollara sevk edebileceği de mütalâa edilerek kanunun reddine karar verilmiştir. 

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

Sakarya Ankara Balıkesir Çanakkale 
K. Yurdakul N. Ağırnaslı K. Öztaş ~Â. Aksoy 

Diyarbakır Konya Siirt ' Van 
A. Erdoğan M. Dinekli Eedde muhalifim F. Tşık 

Muhalifim L. Aykut 

Tabiî Üye 
H. Tunçkanat 

C. Senatosu ( S. Sayısı: 141) 





Dönem : 1 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun 33 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komis

yonları raporları (M. Meclisi 1/345; C. Senatosu 1/215) 

(Not : M. Meclisi Sıra Sayısı : 124) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 29 . 4 . 1963 

Kan unlu r M ilet il rl iif/ ü 
Sayı : 3712 - 18591 

(HîMHURİYKT SKNATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 26 . 4 . 1963 tarihli 78 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilen, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Silinen 

Not : Bu tasan 5 . 12 . 1962 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 8, 26 . 1 . 1963 tarihli 68 ve 78 nci biri e sh)d( rinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiş
tir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 12i) 

Malî ve İktisadi îşler Komisyonu raporu 

Gumlıuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu . 29 . 5. 1963 

Esas No: 1/215 
Karar No : 48 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 20 . 4 . 19Ü;) tarihli 78 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilen, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı -. 

Komisyonumuzun 28 . 5 . 1963 tarihli toplantısında Ziraat Bankası mümessillerinin de iş-tirak-
lariyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı; gerekçesinde tafsilen belirtilen hususlar Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğin
den bahis konusu kanun tasarısı Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen ve oy 
birliğiyle kabul edilmiştir. 
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Havalesi gereğince 0. Senatosu Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 

sunulur. 
Bu raporda İle is ve. 

Sözcü Katil) 
Gaziantep Manisa Tabiî Üye İstanbul 
Zeki islâm 'Refik Vlusoy Kİ; reni Acun er Sabahattin Tanınan 

İzmir Manisa Sinop Sivas 
Hilmi Onul Orh.aıı Süersan Suphi Bahir il. Söylctncıoylıı 

Bütçe Komisyonu raporu 

(Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu 31 .5. 1963 
Esas No. J/215 
Karar No. 95 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 8, 2G.4.J963 laı-ihli (58 ve TS nci birleşimlerinde öncelik ve 
ivedilikle kabul edilen «Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun :>:> ncü maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı» komisyonumuzun :>(). 5 . HMİ.'> tarühli toplantısında ilgili Hükü
met temsilcilerinin de iştirakleriyle tetkik ve müzakere edildi : 

Tasarı gerekmesinde tafsilen belirtilen hususlar komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğin
den bahis konusu kanun tasarısı Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile ve iki 
muhalife karşı mevcudun ekseriyetiyle aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulunun tasviplerine öncelik ve ivedilikle arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Başkanvekili Sözcü 
Sakarya Anlkara Balıikesir Çanakkale Konya Konya 

K. Yurdakul N. Ağırnaslı K. öztaş A. Aksoy A. Onar M. DineMi 

Siirt Van Tabiî Üye Talbiî Üye 
Muhaloi'et şerhi oklidir Söz hakkım mahfuzdur II. Tunekanat S. Gürsoytrak 

L. Aykut F. Işık 

Cumhurbaşkanınca. S.Ü. 
S. Kurutluoğlu 

C. Senatosu ( S. Sayısı: 142) 
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Muhalefet Şerhim 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 3202 sayılı Kanununun 33 neü maddesinin değiştirile
rek binnetice halen iki umum müdür muavini kadrosunun 4 e çıkarılması ve umum müdürün 
maaşının tâyin ve takdiri hususunun Heyeti Vekiliye bırakılması lalebolunmaktadır. Filhakika 
bankanın halihazır personel adediyle iş hacmııra nazaran ikiden ibaret bulunan umum müdür 
muavinliği kadrosunun 4 e çıkarılması işlerin sürat ve selâmetle yürümesi bakımından zaruri 
görülmektedir. 

Ancak, komisyonda vâki izahattan anlaşıldığına nazaran 'bankanın umum müdürünün maa
şının tâyini Heyeti Vekileye 'barakılması sebebinin halen mevcut 'bareme..göre alınmakta olan 
para ile umum müdür 'bulmaya imkân olmadığı ve bu sebeple îş BankUsı Umum Müdürünün 
almakta olduğu maaşa muvazi olarak hır para verilmesi gayesine matuf olduğu görülmektedir. 

Personel Kanununun Bakanlar Kurulundan prensipler üzerinde mutabakata varılarak en geç 
Ekim ayma, kadar Meclise sev'k edilmek üzere Personel Dairesine gönderilmiş olmasın'a ve şu 
suretle bilcümle personel statüsünün bütün teferruatiyle ve kül halinde halli hususu yakında in-
tacedilebileeeğine binaen münferit kanunlarla personele taallûk eden hususların Ana Personel 
Kanunu ile kıyas ve irtibatı yapılmadan çıkarılması keyfiyeti işin mahiyetine uygun 'bulun
madığından yukarda zikri geçen kanunun buna talikan reddi mütalâsrndayız. 

Siirt. Senatörü 
Lâtif Aykut 

C. Senatosu ( S. Sayısı: 142) 
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MİLLET MECLİSİNİN 

KABUL ETTÎĞ1 METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası Kanununun 33 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 3202 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası Kanununun 33 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 33. — Bankayı Genel 
Müdür temsil eder ve bu ka
nun ile banka tüzüğü hüküm
lerine göre bankanın çalışma 
yönetimini sağlar. Müdürler 
Kurulu emrindeki memurlar 
haricolmak üzere bankanın bü
tün memurları talimat ve emir
leri Genel Müdürden alırlar. 
Genel Müdürün dört muavini 
bulunur. 

Genel Müdür ve muavinleri 
Ticaret Bakanlığının teklifi, 
Bakanlar Kurulunun kararı ile 
tâyin ve memuriyetleri Cum
hurbaşkanı tarafından onayla
nır. 

Genel Müdür ve muavinleri 
Bakanlar Kurulunca kararlaş
tırılacak maktu aylık ücret 
alırlar. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

MALİ VE İKTİSADİ İŞLER 
KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTtOl METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası Kanununun 33 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

IİÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTtdt METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası Kanununun 33 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edil
miştir, 

O. Senatosu ( S. Sayısı: 142) 



Dönem : 1 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
( A / l ) işaretli cetvelinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/449; C. 

Senatosu 1/231) 

T. a. 
Başbakanlık ' . 3.5.1963 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkil: Dairesi 

Sayı : 71 -2022/1575 

MİLLUT MUHLİSİ BAŞ KANLI (UN A 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
27 . 4 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik ola
rak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
: - •• " İsmet inönü 

i Başbakan 

CJHKKKÇ'.R 

Beden Terbiyesi (lenel Müdürlüğü .190') yılı bütçesinin 305 nci (Kira bedeli) bölümüne, halen iş
gal edilmekte olan binanın yıllık kira karşılığı olarak, evvelce Belediye Encümeni tarafından tesbit 
edilen yıllık kira tutarı 80 000 lira ödenek konulmuş idi. 

Bütçenin Yüksek Meclise şevkinden sonra, kira takdirine mütaallik Belediye Encümeni kararı Da
nıştay tarafından bozulmuş ve bu kere tekrar Belediye Lncümenince yıllık kira karşılığı olarak 
100 080 liranın takdir edildiği mezkûr (lenel Müdürlüğe tebliğ olunan Encümen kararından anla
şılmıştır. 

Bu durum muvacehesinde, 1900 senesinden-itibaren dört senelik kira farkının ödenmesi icabot-
tiğinden , dört senelik fark tutarı 104 320 .liralık ödenekten 1903 yılına ait bulunan 20 080 liranın 
421 nci (»Spor faaliyetleri giderleri) bölümünden 305 nci (Kira bedeli) bölümüne, 1900, .190.1 ve 
.1902 yıllarına ait bulunan 78 240 lirasının da. aynı bölümden, (({ecen ve eski yıllar karşılıksız borç
ları) adı ile yeniden açılan 500 ncı bölüme olağanüstü ödenek olarak aktarılması zaruri görülmüş
tür. 

Bu aktarmanın kabulü halinde üç senelik" borcun tasfiyesi ve 1903 yılı bütçesinden kıra bedeli
nin tamamının karşılanması kabil olacaktır. 
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Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/449 
Karar No. 37 

3.5. 1963 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün. 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması (hakkındaki kanun tasarısı, komisyonumuza havale edilmiş olmakla, 
Maliye Bakanlığı ve Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü temsilcilerinin iştirakiyle incelendi ve 
görüşüldü. 

1963 bütçesinin Meclise şevkinden sonra Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün işgal et
mekte olduğu binanın evvelce belediye encümenince takdir edilmiş bulunan kirası Danıştayca 
bozulmuş, 80 000 lira olan yıllık kira K)6 080 liraya çıkmıştır. Karar kiralamanın başlangıcı 
olan 1960 senesine kadar şâmil olduğundan dört senelik fark 104 320 lira tutmuştur. Bunu te-
min'en 26 080 liranın 42.1 nci (Spor faaliyeti giderleri) bölümünden 3Of) nci (Kira bedeli) bölü
müne, 1960 - 1:961 ve 1962 yıllarına ait bulunan 78 240 liranın da aynı bölümden (Geçen ve es-

•ki yıllar karşılıksız borçlar) adı ile yeniden açılan ö06 ncı bölüme olağanüstü ödenek olarak ak
tarılması zarureti doğmuştur. 

Kanuni bir vecibenin ifası mahiyetinde bulunan işbu borçların ödenebilmesine matuf kanun 
tasarısı komisyonumuzca da yerinde görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan 
Hatay 
$. înal 

Balıkesir 
F. Islimyeli 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 

H. 
î'mzada bulunamadı 
Gümüşane 
S. Savacı 

Ordu 
Ş. Koksal 

Sakarya 
Ar. Bay ar 

Kars 
K. Okyay 

Sakarya 
K. Yurdakul 

Ti 
A. 

Kâtip 
Kastamonu 
8. Keskin 

Balıkesir 
K. öztaş 

Diyarbakır 
Iskenderoğlu 

Konya 
/. Baran 

Maraş 
E. Kaplan 

Sidri 
L. Aykut 

•a ozon 
Şener F 

Artvin Aydın 
X. O. Avcı î. 

Bilecik 
Ş. Binay 

îmzada bulunamadı 
Çanakkale 
R. Sezgin 

i mzada bulunannadı 
Konya 

M. Din ekti 

Maraş 
A. Karaküçük 

İmzada bulunamadı 
Siirt 

A. Yaşa, 
Tmzada, bulunamadı 

Ya n Yozga t 
'. Işı-k V. Uyar 

Aydın 
S ez f/in O. Apaydın 

Denizli 
A. Şoboğlıı 

İmzada bulunamadı 
Giresun 

/. E. Kıheoğiu 

Konya 
H. C. Yılmaz 

İmzada bulunamad ı 
Mardin 

S- Aysan. 
İmzada bulunamadı 

Sinop 
İl/. AHvanoylu 

C. Senatosu ( S. Sayısı: 147 ) 
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İTÜ KÜ Af ti T TASARISI 

Beden Terbiyesi (rene! Müdürlüğü 1963 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/l) işaretli ee!velinde 

değişiklik yap d-ması hakkında kanan tasarısı 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işa
retli cetvelin 421 nci (Spor faaliyetleri giderleri) 
bölümünden (26 080) lira düşülerek 305 nci (Ki
ra bedeli) bölümüne aktarılmıştır. 

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işa
retli cetvelin 421 nci (Spor faaliyeti giderleri) 
bölümünden 78 240 lira düşülerek, (Geçen ve es
ki yıllar karşılıksız borçları) adı ile yeniden açı
lan 506 ncı bölüme olağanüstü ödenek olarak 
aktarılmıştır. 

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

MADDE 4. — Bu kanunu Başbakan ve Mali
ye Bakanı yürütür. 

27 1963 

Başbakan 
ismet İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Bşb. Yardımcısı 

II. Dinçer 
Devlet Bakanı 
A. $. Ağanoğlıı 
Devlet Bakanı 

N. ökten 
Millî Savunma Bakanı 

/. Sancar 
Dışişleri Bakam 

F. C. Erkin 

Devlet Bakanı ve 
Bşıb. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve 
Bşb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

E. Aybar 
Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

İçişleri Bakanı 
II. O. Bek eda 

Maliye Bakam 
F. Melen 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU DUdlŞTİRİŞİ 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1963 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/l) işaretti cetvelinde 

değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

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

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

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

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanı 
§. B. Ilatipoğlu 
Ticaret Bakam 

M. Ete 

GUinı. ve Tekel Bakanı 
O. Öztrak 

Ulaştırma Bakanı 
E. öçten 

Bayındırlık Bakanı 
1. Seçkin 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Tarım Bakanı 
M. İzmen 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Sanayi Bakanı Ba, - Ya. ve Turizm Bakam 
F. Çelikbaş C. Karasapan 

İmar ve İskân Bakanı 
F. K. Gökay 

C. Senatosu ( S. Sayısı: 147 ) 





Dönem : 1 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 

Meclisi 1/464; C. Senatosu 1/236) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 28 . 5 . 1963 
Tetkik Dairesi 

Sayı - 71-2037/1829 
MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunoa 
15 . 5 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «1963 yfılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetvel ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
îsmet înönü 

'"'"'•'''••'.' , Başbakan 

G E R E K Ç E 
Birinci m'adde : 
Köy öğretmenleri ve köy sağlık memurlarının intibaklarına dair olan 6888 sayılı Kanun 'hü

kümlerindeki esaslara uyularak, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, özel İdare ve belediyeler 
Sağlık Kuyül ve Kurumlarında hizmetleri geçmiş sağlık memuru, hemşire ve ebelerin intibakla
rına imkân veren ve 19 . 2 . 1963 tarihinde yürürlüğe konulmuş olan 176 sayılı Kanunun uygulan
masını temin etmek üzere 2 . 4 . 1957 tarihinde yürürlüğe giren 6942 sayılı Kanunla alınmış olup 
halen 1963 yılı bütçesine bağlı (L) işaretli cetvelin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kısmına 
dâhil 130 aded 800, 10 aded 700 liralık sağlık memuru, 45 aded 800, 60 aded 700 liralık hemşire 
kadrolarının fiilî kadroya eklenmesi gerekli görülmektedir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı kurum ve kurullarda görevli olup intibaka tabi olan 
425 sağlık memuru ile 358 hemşire ve ebe mevcuttur. Bunlardan, yapılan intibakları neticesinde 
tesbit edilen barem derecelerinden, 1963 yılınd.A hiç değilse 245 inin faydalandırılması suretiyle 
mağduriyetlerinin devamına son verilmek, 176 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağ
lamak maksadiyle mezkûr kadroların (L) cetvelinden çıkarılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

Bahis konusu kadroların 1963 yılı Ibütçesine yükleyeceği 3 260 817 liralık ödeneğin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesinin 201 nci bölümünün (12) nci (Vilâyetler memurları maaşı) 
maddesinden bu yıl içinde yapılacak tasarrufla karşılanmasının mümkün olacağı tahmin edil
mektedir. 

İkinci madde : 
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelin yatıımlarla ilgili Bayındırlık Bakanlığı 

kısmına ait izahatın ikinci fıkrasında yevmiyeli personel çalıştıran Bakanlık ve dairelerin adları 
sayılmış bulunmaktadır. 

Ancak, bu daireler arasına mevcut radyo istasyonlarının tadil ve tamiri ve yeni nadyo istasyon
ları kurulması hizmetlerinde halen yevmiyeli personel istihdam eden (Basın - Yayın ve Turizm 
Genel Müdürlüğü) ithal edilmemiştir. ' 

Teknik elemanların tahakkuk edecek yevmiyelerini Sayıştayca vize edilmemesi gibi bir duruma 
meydan verilmemesi için (R) işaretli cetvelin mezkûr kısmında sayılan Bakanlık ve Daireler ara
sında (Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü) nün ithali zaruri görülmektedir. 
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Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/464 
Karar No. 38 

4 . 6 , 1963 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

1963 yılı Bütçe kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı 
komisyonumuza havale edilmiş olmakla ilgili. Hükümet temsilcileri hazır oldukları halde incelendi 
ve görüşüldü, 

2 . 4 . 19-57 tarihinde yürülüğe giren 6942 sayılı-Kamunla alınmış olan ve 1963 yılı bütçesine bağ
lı (L) işaretli cetvelin Sağlık ve Sosyal Yai'dım Bakanlığı kısmında bulunan 130 aded 800, 10 
aded 700 liralık sağlık memuru, 45 aded 800, 60 aded 700 liralık hemşire kadrolarının filî kad
roya eklenmesini ve 19 . 2 . 1963 tarihinde yürürlüğe giren sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 
özel idare ve belediyeler sağlık kımıl ve kurum I arında hizmetleri g'eçmiş sağlık memuru, hemşire 
ve ebelerinin intibaklarıma lınkân veren 176 sayılı Kanunun tabi ki mahiyetinde bulunan kanun 
tasarısının 1 mel maddesi bu hususu derpiş etmektedir. 

Kanun tasarısının 2 nei maddesi ise; 1963 Bütçe Kanunumun (II) işaretli cetvelinin yatrımlarkı 
ilgili Bayındırlık Bakanlığı kısmına ait izahatın ikinci fıkrasında tadadolunan yevmiyeli perso
nel çalıştıran B'akanJık ve daireler meyanında, radyo istasyonlarının tâdil ve tamiri ve yeni 
radyo istasyonları kurulması hizmetlerinde hâlen yevmiyeli personel istihdam eden Basın - Yayın 
ve Turizm Genel Müdürlüğü sayılmadığından bu elemanla mu tahakuk eden yevmiyeleri Sayış
tay vizesinden geçememektedir. Madde böyle bir ilâve ile tahakkuk eden yevmiyelerin hak 
sahiplerine verilmesi gayesine matuftur. 

Kanun tasarısı ve cetveli komisyonumuzca da yerinde .görülerek aynen kabul edilmiştir. 
•Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkam)ğa sunulur. 

Başkan 
Hatay 
S. înal 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

Hatay 
t. 8. ffocaoğlu 

Maraş 
E. Kaplan 

Talbiî Üye 
H. Tunçkanat 

iSözcü 
Ordu 

A. H. Onat 

Çanakkale 
Ş. tnan 

içel 
8. Kutlay 

Sakarya 
K. Yurdakul 

İmzada bulunamadı 

Trabzon 
A. Şener 

Aydın 
/. Sezgin 

(firesini 
/. E. Küıçoğlu 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Sinop 
71/. Alicanoğlu 

Van 
F. I§tk 

Aydın 
O. Apaydın 

Gümüşane 
8. Savacı 

Ordu 
Ş. Koksal 

Sivas 
M. Vural 

Yozgat 
V. Uyar 

C. Senatosu ( S . Sayısı: 148) 
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HÜKÜMET TASARISI 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1963 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (L) işaretli cetvelin (Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı) kısmından ilişik cetvelde ya
zılı kadrolar çıkarılmıştır. 

MADDE 2. — 1963 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvelin yatırımlarla ilgili Ba
yındırlık Bakanlığı kısmının ikinci fıkrasında 
yazılı Bakanlık ve dairelerin sonuna (Basın -
Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü) eklenmiş
tir. 

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

MADDE 4. 
rütür. 

Bu kanunu Maliye Bakanı yü-

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. Dihçer 
Devlet Bakanı 

A. §. Ağanoğlu 
Devlet Bakanı 

N. ökten 
Millî Savunma Bakanı 

/. Sancar 

15 . 5 . 1963 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

R. Aybar 
Adalet Bakanı 

A. K. Yörük 
İnişleri Bakanı 
H. O. Bekata 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRiŞt 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

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

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

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

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

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Millî Eğitim Bakanı 
§. R. Hatipoglu 

Ticaret Bakanı V. 
II. Dincer 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. öztrak 

Ulaştırma Bakanı 
R. Öçten 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Bayındırlık Bakanı 
/. Seçkin 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Tarım Bakanı 
M. îzmen 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 
C. T. Karasapan 

İmar ve İskân Bakanı 
F. K. Gökay 

CETVEL 
Tasarıya ilişik cetvel aynen kabul edilmiştir. 

CETVEL 
Hükümetin tasarısına bağlı cetvel 

D. Memuriyetin çeşidi Aded Ayılk 

Hemşireler 
7 Hemşire 
8 » 

Sağlık memurları 
7 Sağlık memura 
8 » » 

45 
60 

130 
10 

800 
700 

800 
700 

\>m<i 
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Dönem : 1 i /£% 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1 4 İ J 

Ordu dahilî hizmet Kanununun 33 ncü maddesi sonuna bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince reddolunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma Komisyonu raporu (M. 

Meclisi 2 /435; C. Senatosu 2 /59) 

(Not : M. Meclisi Sıra Sayısı : 147) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 1 . 6 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 4641-23423 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Aydın Milletvekili Hilmi |Aydınçer'in, Ordu dahilî hizmet Kanununun 33 ncü maddesi sonuna 
bir fıkra (eklenmesine dair kanun teklifinin reddine dair olup, Millet Meclisinin 30 . 5 . 1963 ta
rihli 87 nci Birleşiminde görüşülerek kabul edilen Millî Savunma Komisyonu raporu ile teklif 
dosyası ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi (Başkanı 

F. Sirmen 

Not : Bu teklif 15 . 2 . 1963 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 30 . 5 . 1963 tarihli 87 nci Birleşiminde görüşülerek reddedilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 147) 

[Millet Meclisinin kabul ettiği rapor] 

Yüksek Başkanlığa 

Aydın 'Milletvekili Hilmi Aydınger'in, Ordu dahilî Hizmet Kanununun 33 ncü maddesi sonu
na bir fıkra eklenmesine 'dair kaaıun teklifi, ilgili Bakanlık teınsiicilerinin de iştirakleri ile komis
yonumuzda'görüşüldü. 

Teklif sahibinin gerekçesinde belirttiği lüzum ve ihtiyaç, 1076 sayılı Yedek Subay Kanununun 
2754 Sayılı Kanunla 'imıadde'l ı27 nci maddesinde karşılanmış bulunduğundan yeniden bir kanun 
(hükmüne ihtiyaç ve lüzum olmıyacağı »sarahati muvacehesinde kanun teklifinin reddine ve Genel 
Kurula tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına oy 'birliği ile karar 'verilmiştir. 

Millî Savunma Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Millî Savunma Komisyonu 4 . 6 . 1963 
Esas No. : 2/59 
Karar No. : 21 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 30 . 5 . 1963 ıtarihli 87 nci Birleşiminde ıgörüşülerek reddedilen, Aydın Mil
letvekili Hilmi Aydmçer'in, Ordu dahilî hizmet Kanununun 33 ncü -maddesi sonuna bir fıkra ek-
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'1 erimesine dair 'kanun teklifi, ilgili (Bakanlık temsilcilerinin, de iştirakleriyle komisyonu'inuzda gö
rüşüldü. 

Teklif ^gerekçesinde tafsilen. izalhı yapılan .hususlar, iliği 11 Bakanlıklar temsilcilerinin beyanları 
neticesinde, yerinde 'görülmemiş ve .telklifin Millet Meclisi ıGene'l. Kurıdıında kabul olunduğu şekil
de .reddine, İr a. valesi gereğince Oene'l Kurulun tavsviplei'ine arz olunmak üzere Yüksek (Başkanlığa 
sunulm'aısııı a ka r ar veri 1 m işti r. 

'Başkan Başkanveklli Bu Kanun Sözcüsü Kaitip 
Cumhurbaşkanınca 8. Ü. Tabiî Üye Denizli Ankara 

K. Orbay F. Özdilek M. E. Durul M. Ulusoy 
İmzada bulunamadı 

Taibiî Üye Bingöl Uraırum Samsun 
M. Ataklı S. Topçuoğlu R. Kanal an O. Tokgöz 

İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 

Zonguldak 
T. İnci 

0. Senatosu ( S. Sayısı : 149 ) 



Dönem : 1 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: 

Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargılama usulleri 
hakkındaki 22. 4.1962 tarihl i ve 44 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına ve bu kanuna 
3 madde eklenmesine dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet ve Bütçe komisyonları rapor ları 

(M. Meclisi 1/410, C. Senatosu 1/235) 
(Not : M. Meclisi Sıra Sayısı : 221) 

Millet Meclisi 
(lenel Sekreterliği 3.6. 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 4728 - 23647 

(U'MIİlHdYET SENATOSU .BASKANLlO-INA 

Millet Meclisinin 31 . 5 .1963 tarihli 88 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilen, Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargılama usulleri hakkındaki 22 . 4 .1962 ta
rihli ve 44 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılması ve bu kanuna 3 madde ek
lenmesi hakkındaki kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fuad Sirmen 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu iasan 20 . 2 . 1963 tarihinde Başkanh-kça İlli Komisyona havale edilmiş ve Genci Ku
rulun 31.5. 1963 tarihli 88 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 221) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
C u) 11 huri y e t, S e nata s u 

Anayasa ve Adalet Komisyonu i . 6 . 1963 
Esas No. : 1/235 
Karar No. : 56 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi (letıel Kumlunun ol Mayıs 1 963 tarihli 88 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek kabul edilen, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve yargılama usulleri hakkındaki 22 
Nisan 1962 tarihli ve 44 sayılı Kanuna, bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılması ve bu kanuna 
3 madde eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı Millet Meclisi Başkanlığının 3 Haziran .1963 tarih ve 
4728 - 23647 sayılı yazılariyle Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına havale olunmakla Komisyonumu
zun 4 Haziran 1963 tarihli Birleşiminde Hükümet temsilcileri hazır bulunduğu halde tetkik ve mü
zakere olundu, 
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Komisyonumuz, kanun tasarısının gerekçesinde acık bir şekilde izah olunan; «Steno bilen» kaydı

nın muhtevi Başkâtiplikler ile zabıt kâtipliklerine çeşitli yollarla yapılan ilânlara rağmen istekli 
çıkmadığım ve vasıflı derecede steno bilenlerin geıek resmî dairelerde ve gerekse özel kurumlarda 
fazla maaş ve ücretle iş bulduklarından ve ayrıca maaşlarına zamimeten ödenekler almakta oldukla
rından dolayı bu kimselerin Teadül Kanununa göre kazandıkları derece maaşlariyle verilecek görev
lere itibar etmediklerini göz önünde tutarak bu lüzuma iştirak etmektedir. 

Zira, Anayasa Mahkemesi «Steno bilen» Başkâtip ve Zabıt Kâtipliği kadroları cazip bir hale ge
tirilmediği takdirde yukarda izah olunduğu gibi bu kadrolara memur tâyininin mümkün olanııya-
cağı anlaşılmıştır. 

Diğer taraftan Anayasa Mahkemesinin faaliyeti ile yakıudan ilgisi bulunan Başkâtiplere zabıt 
kâtiplerinin çalışma saati ile bağlı olmaksızın vazife görecekleri tabiî olduğundan bunlara maaşla
rından ayrı olarak fazla çalışmalarına, karşılık ödenek verilmesi uygun düşmektedir. 

Yine Anayasa. Mahkemesinde görev alan diğer memurların da duruşmaların devam etliği süre
lerde normal çalışma saati ile bağlı olmaksızın vazife görecekleri de tabiîdir. 

Bu sebeplerle de çalışma tarzı diğer Devlet dairelerine göre özel bir durum taşıyan Anayasa 
Mahkemesinin görevlerini zamanında ve istenilen düzen içinde yapabilmesinin memurlarının kali
fiye personelden teşkiline bağlı olduğu kadar bu memurların çalışma saatleri dışında da görevleri 
başında hazır bulunmalarını gerektirmektedir. 

Anayasa Mahkemesinin bu vasıflarda memur sağlaması için bu vazifelerin diğer Devlet dairele
rindeki emsallerine nazaran cazip bir hale konularak verimi artırmak üzere ceman 10 kişi olan bu 
memurlara maaşlarından ayrı bir miktar ödenek verilmesi gerekli görülmektedir. 

Bu hususlar göz önünde tutularak kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni ko
misyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe Komisyonuna havale olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan Bu Kanunda Sözcü Bu Kanımda Kâtip 
Bursa Tabiî Üye Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Scrcf Kayalar Selâhjfttin Özgür Suphi Karaman Amil Artns 

Kastamonu Çankırı Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
A. Nusret Tuna Hazım Dağlı Adil Pnlii 

Bütçe Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Seıuıtosu 

Bütçe Komisyonu 5 . 6 . 1963 
Esas No : 1/235 "^ 
Karar No : 97 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 3].5.1963 tarihli 88 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görü
şülerek kabul edilen «Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargılama usulleri hakkındaki 22.4.1962 
tarihli ve 44 sayılı Kanuna bâzı hükümler eklenmesine ve kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde deği
şiklik yapılmasına dair kanun tasarısı» komisyonumuzun 5.6.1963 tarihli toplantısında ilgili Ba
kanlık temsilcilerinin de hıızurlariyle tetkik ve müzakere edildi. 

Gerek tasarı gerekçesinde serd edilen hususlar ve gerekse temsilcilerin vermiş oldukları izahat 
komisyonumuzca da uygun mütalâa edilerek mezkûr kanun tasarısı Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen şekli ile ve aynen mevcudun ittifakiyle 'kaimi edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı: 150) 



Genel Kurulun tasviplerine öncelik ve ivedilikle arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Bütçe Komisyonu Ba 
Oıım/lıurfoaşkanınça S. 

JS'. Kurutluoğlu 

Konya 
A. Onur 

«İkanı 
Ü. 

-

Başkan vekil i 
Sakarya 

K. Yurdakul 

"Konya 
31. Dinekti 

Sözcü 
Antkara 

N. Ağırnasli 

Siirt 
L. Aykut 

Diyarbakır Çanalkkale 
A. Erdoğan A. Aksoy 

Tafoiî Üye 
H. Tunçkanat 

MÎLLET MECLÎSİNİN 
KABUL ETTİĞİ METÎN 

Anayasa Mahkemesinin kurulu
şu ve yargılama usulleri hak
kındaki 22 . 4 . 1962 tarihli ve 
44 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelde değişiklik yapılma
sına ve bu kanuna 3 madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Anayasa Mah
kemesinin kuruluşu ve yargıla
ma usulleri hakkındaki 44 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde mevcut kadrolardan, 
ilişik (1) sayılı cetvelde göste
rilenler kaldırılmış ve yerine 
ilişik (2) sayılı cetveldeki kad
rolar konulmuştur. 

MADDE 2. — Anayasa Mah
kemesinin kuruluşu ve yargıla
ma usulleri hakkındaki 44 sa
yılı Kanuna aşağıdaki madde
ler eklenmiştir : 

Ek madde 1. — Anayasa 
Mahkemesi kadrolanndan ma
aş alan ve üyelerle raportörler 
dışında kalan memurlara ilişik 
(3) sayılı cetvelde yazılı mik
tarlarda ödenek verilir. 

Ek madde 2. — Birinci mad
dede yazılı ödeneğin tediye şe
kil ve şartları hakkında 5017 
sayılı Kanun hükümleri uygu
lanır. 

ANAYASA VE ADALET 
KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METÎN 

Anayasa Mahkemesinin kurulu
şu ve yargılama usulleri hak
kındaki 22 . 4 . 1962 tarihli ve 
41 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelde değişiklik yapılma
sına ve bu kanuna 3 madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Ek madde 1. — Millet Mec
lisi Genel Kurulunca kabul 
edilen ek madde 1 aynen ka
bul edilmiştir. 

Ek madde 2. — Millet Mec
lisi Genel Kurulunca kabul 
edilen ek madde 2 aynen ka
bul edilmiştir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Anayasa Mahkemesinin kurulu
şu ve yargılama usulleri hak
kındaki 22 . i . 1962 tarihli ve 
44 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelde değişiklik yapılma
sına ve bu kanuna 3 madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Ek madde 1. — Millet Mec
lisi Genel Kurulunca kabul 
edilen ek madde 1 aynen ka
bul edilmiştir. 

Ek madde 2. — Millet Mec
lisi Genel Kurulunca kabul 
edilen ek madde 2 aynen ka
bul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı Î 160) 



Millet Meclisi metni 

Ek madde 3. — 3656 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesi (Ana
yasa Mahkemesi steno bilen 
başkâtip ve zabıt kâtipleri) 
hakkında da uygulanır. 

GEÇÎCİ MADDE — Bu ka
nuna göre 1963 yılında tediyesi 
gereken ödenekler; Anayasa 
Mahkemesi 1963 yılı bütçesi
nin 201 nci bölümünün 10 ncu 
maddesi ile 219 ncu bölümün
de mevcut ödenekten ve kadro 
tasarrufundan ödenir. 

MADDE 3. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Anayasa \e A'dalet İv B. Ko. 

Ek madde 3. — Millet Mec- i Ek madde 3. — Millet Mec
lisi Genel Kurulunca kabul | lisi Genel Kurulunca kabul 
edilen ek madde 3 aynen ka- j edilen ek madde 3 aynen ka
bul edilmiştir. bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millet 
Meclisi Genel Kurulunca ka
bul edilen geçici maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millet 
Meclisi Genel Kurulunca ka
bul edilen geçici maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi MADDE 3. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen Genel Kurulunca kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edil- | 3 ncü madde aynen kabul edil
miştir. j mistir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi \ MADDE 4. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen Genel Kurulunca kabul edilen 
4 ncü madde aynen kabul edil- ; 4 ncü madde aynen kabul edil
miştir. | mistir. 

1, 2 ve 3 sayılı cetvel aynen 
kabul edilmiştir. 

1, 2 ve 3 sayılı cetvel aynen 
kabul edilmiştir. 

D. 

Millet Meclisinin kabul ettiği cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

~i 'Başkâtip (Steno ibileıı) . 
7 Zabıt 'Kâtibi ('Steno bileti) 

[2] SAYILI CETVEL 

). 

4 
5 

Genel 
Genel 
Karart 
Kaşkat 

Görevin 

Sekreter 
Sekreter Y, 
ar Müdürü 
ip (Steno 

7 

çeşidi 

inlime 

»ilen) 

Zc 

ısı 

ışkâti] 
bit 'K< 

) 
it i:b i 

[3] SAYİ 

Aylık 
ödenek. 

-100 
2Ö0 
200 
300 

100 
soo 

100 
soo 

D. Görevin cesidi 

Zabıt Kâfibi (Steno bilen) 
l'.askâtip 
Zabıt Kâtibi ve diğ'cr ıneıımı 
Mübaşir 

C. Senatosu ( S. Sayısı: 150) 
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Donem : 1 1 Eî I 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı j 5 1 

Şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşanın kızı Hadduç Dağıstanlıya. 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sentosu Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 1/229; 

C. Senatosu 1/227) 

<Not : M. Meclisi Sıra Sayısı : 3İ0) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği - 2 . 5 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2468-11844 

O Ü M J H U R İ Y E T ÖûHNATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 29 . 4 . |1%3 Itarihli 79 jncu BMeşdaninde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilen, şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşanın ikizi Hadduç Dağıstanlı'yıa vatani hizmet 
tertibinden ayhlk bağlanması hakkındaki kanun tasarısı, (dosyası ile fbirlikte (sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
F. Sirmen 

Millet îMeelisi Basikanı 

Not : Bu tasarı 18 ... 6 . 1962 tarihinde Başkanlıkça ilk 'Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 19 . 12 . 1962, 22 . 3 . 1963 ve 29 . 4 . 1963 tarihli 19, 61 ve 79 ncu birleşimlerinde öncelik 
ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. '(Millet Meclisi S. Sayısı : 310) 

Malî ve îktisakii îşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi tşler Komisyonu 5 . 6 . 1963 

Esas No. : 1/227 
Karar No. : 52 

Yüksek Başkanlığu 

Millet Meclisinin 29 . 4 . 1903 tarihli ,79 ncu Birleşiminde ,öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilen, şehit Dağıstanlı (Mehmet Fazıl Paşanın kızı Hadduç Dağıstanlı'ya vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanması 'hakkındaki kanun tasarısı 'komisyonumuzun 4 . 6 . T963 tarihli .toplan
tısında ilgili Bakanlık temsilcisinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi: 

OBaJhis konusu ıkanun .tasarısı gerekçesinde taf silen izah edilen hususlar ve ilgili Bakanlık tem
silcisinin verdiği tama.mlayıoı bilgiler komisyonumuzca da <uygun mütalâa edildiğinden mezkûr 
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kanun tasarısı Millet Meclisi Genel Kuruilunea kaimi edilen şekli ile aynen ve oy birliği ile kabul 
edilmiştir. 

Havalesi gereğince C. Senatosu Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
•sunulur. 

>u Raporda 'Başkan ve 
'Sözcü 

Gaziantep 
Z. İslâm 

Balıkesir 
II. A. Türker 

Manisa 
0. Süersan 

Kâtip 
Manisa 

R. Vlusoy 

istanbul 
S. T anman 

S 
Sinop 
. Batili' 

Ankara, 
R. Ftker 

î/mir 
II. Onat 

II. 

H. 

S 

Giresun 
S. Orhan 

'Kayseri 
Kalpakhoğlu 

iv as 
Söylemezoğhı 

('umhuriyct Senatosu 
Bütçe Komisyonu 
Esas No: 1/227 
Karar No: 100 

Bütçe Komisyonu raporu 

5 . li . 19«3 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 19 . 12 . 1962, 22 . :•} . 196:! ve 29 . 4 . 196:5 tarihli 19, 61 ve 79 ııcu 
birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilen «şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl Pa
şanın kızı Hadduc Dağıstanlı'ya vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı» 
komisyonumuzun f>. 6 . 1963 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve 
müzakere edildi. 

Gerek kanun tasarısının gerekçesinde serd edilen hususlar ve gerekse Bakanlık temsilcisinin ver
diği tamamlayıcı bilgiler komisyonumuzca da yerinde görülerek mezkûr kanun tasarısı Millet Mec
lisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen ve mevcudun ittifakiyle kabul edilmiştir. 

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

Bütçe Komisyonu Başkam 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

8ahir Kurutluoğlu 

Çanakkale 
Âli Ak soy 

Başkan vekil i 
Sakarya 

Kâzım Yurdakul 

Konya 
Ahmet Onar 

Siirt 
Lâtif Aykut 

Sözcü 
Ankara 

Niyazi Ağırnaslı 

Konya 
Mustafa Dinekli 

Van 
Faruk Işık 

Diyarbakır 
Azmi Erdoğan 

Ordu 
Şevket Koksal 

C. Senaıtosu ( S. Sayısı : 151) 



MİLLET MECLİSİNİN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl 
Paşanın kızı Hadduç Dağıstan-
h'ya vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Halen yardı
ma muhtaç durumda bulunan 
Şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl 
Paşanın kızı Hadduç Dağıs
tanlıya, hayatta bulunduğu 
müddetçe, vatani hizmet terti
binden (500) lira aylık bağlan
mıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımını takibeden aybaşında yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükmünü Maliye Bakanı yürü
tür. 

— 3 — 
MALÎ VE İKTİSADI İŞLER 

KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METlN 

Şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl 
Paşanın kızı Hadduç Dağıstan
lıya vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl 
Paşanın kızı Hadduç Dağıstan
lıya vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı: 151) 





Dönem : 1 I E l 
Toplantı 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: i 01 
Mehmet Çelebioğlu Bilâl Demirci'ye vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe 

komisyonları raporları (M. Meclisi 1/260; C. Senatosu 1/225) 

(Not : M. Meclisi Sıra Sayısı : 308) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 2 . 5 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2763-

O/ÖMIIUKİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 29 . 4 . J1963 /tarihli 79 jncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilen, Mehmet Çelebioğlu (Bilâl Demirci'ye vatani hizmet (tertibinden aylık bağlanması 
hakkındaki kanun tasarısı, jdosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

F. S irmen 

Not : Bu tasan j3 . 9 . 1962 tarihinde ^Başkanlıkça ilk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun .19 . 12 . 1962, 22 . 3 >. 1963 ve 29 , 4 . \1963 tarihli 19, 61 ve 79 ncu birleşimlerinde öncelik 
ve ivedilikle görüşülerek .kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 308) 

Malî ve İktisadi îşler Komisyonu raporu 

Cumhuriy e t Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 5 . 6 . 1963 

Esas No. : 1/225 
Karar No. : 51 

Yüksek Başkanlığa 

(Millet Meclisinin 29 . 4 . 1908 tarihli 79 ncu Birleşiminde /öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilen, Mehmet Çelebioğlu Bilâl Demirci'ye vatani hizmet .tertibinden aylık bağlanması hak
kındaki 'kanun tasarısı, 'komisyonu m imin 4 . (> . 1 9'G>3 tarihli toplantısında ilgili Baikanlık temsilci
sinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. . • • v 

Mumaileyhin her ne kadar harb tarihinde kaydına .tesadüf edilmemiş ise de ibraz olunup dos
yasında mevcut vesikaiarı nazarı itibara alınarak ve bu hususta ilgiûi temsilcinin verdiği tamam
layıcı biJ'g'iler ımuvacehesinde vatani hizmet tertibinden maaş taksisine müstahak bulunduğu anla-

file:///1963


şıklığından Ibailıis konusu kanun tasarısı Millet Meclisi 'Genel Ivurulunea .kabul edilen şekli ile ay
nen ve oy 'birliği ide 'kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince O. .Senatosu Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
•sunulur. 

Bu Raporda Başkan ve 
'Sözcü 

Gaziantep 
Z. İslâm 

Balıkesir 
/ / . A. 'Türker 

Manisa 
0. Siler san 

Kâtip 
Manisa 

li. Ulusoy 

istanbul 
S. T anman 

Sinop 
#. Bahir 

Ankara 
E. Etker 

tzmir 
H. Onat 

Giresun 
S. Orhon 

Kayseri 
/ / . Kalpaklıoğlu 

Sivas 
11. Söylemezoğlu 

Bütçe Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu 
Esas No: 1/225 
Karar No: 98 

5 . 6 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 19 . 12 . 1962, 22 . 3 . 1963 ve 29 . 4 . 1963 tarihli 19, 61 ve 79 ncıı 
birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilen «Mehmet Gelebioğlu Bilâl Demirci'
ye vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı» komisyonumuzun 5.(5. 1963 
tarihli toplantısında ilgili Hakanlık temsilcisinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi : 

Gerek tasan, gerekçesinde serd edilen hususlar ve gerekse ilgili Hakanlık temsilcisinin verdiği 
izahat komisyonumuzca da uygun mütalâa edilerek mezkûr kanun tasarısı Millet Meclisi'Genel 
Kurulunda kabul edildiği şekilde aynen ve mevcudun ittit'akıyle kabul edilmiştir. 

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

Bütçe Komisyonu Başkanı 
('umhurbaşkaııınca S. V. 

Sahir Kurutlnoğlu 

Çanakkale 
Ali Ak soy 

Başkanvekili 
Sakarya 

Kâzım Yurdakul 

Konya 
Ahmet Onar 

Sözcü 
Ankara 

Niyazi Ay im a slı 

Konya 
Mustafa Din ekli 

IHyarbakır 
Azmi Erdoğan 

Ordu 
Şevket Koksal 

Siirt 
Lâtif Ay kul 

Van 
Faruk İşık 

Tabiî Üye 
Haydar Tunckarıal 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 152 ) 



MİLLET MECLİSİNİN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Mehmet Çelebioğiu Bilâl De
mirci'ye vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanmasına dair 

kanım tasarısı 

MADDE 1. — Birinci Cihan 
Harbiyle İstiklâl Harbine işti
rak ederek emsallerine nisbe-
ten olağanüstü hizmet ve ya
rarlık gösteren Mehmet Çele
bioğiu Bilâl Demirci'ye, hayat
ta bulunduğu müddetçe, vatani 
hizmet tertibinden (500) lira 
aylık bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımını takibeden ay başından 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Maliye Bakanı yü
rütür. 

MALÎ VE İKTİSADİ İŞLER 
KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

Mehmet Çelebioğiu Bilâl De
mirci'ye valemi hizmet tertibin
den aylık bağlanmasına dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Mehmet Çelebioğiu Bilâl De
mirci'ye vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanmasına dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
3 ncü maVide aynen kabul edil
miştir. 

>&< 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 152 ) 





Dönem : 1 ı p A 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: I 3 0 

Birinci Dünya ve İstiklâl Savaşlarına iştirak eden Ali Fehamoğlu 
Vecihi Hür'kuş'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komisyonları raporları (M. 

Meclisi 1/254; C. Senatosu 1/228) 

(Not : M. Meclisi Sıra Sayısı : 309) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 2 . 5 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2683-13217 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 29 . 4 . 1963 tarihli 79 kıcu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilen, Birinci Dünya ve istiklâl İSavaşlanna iştirak eden Ali Pehamoğlu Vecihi Hür'kuş'a 
vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkındaki kanun tasarısı, dosyasiyle birlikte sunu-
muştur. 

Saygılarımla. 
F. Sirmen 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 3 . 9 . 1962 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 19 . 12 . 1962, 22 . 3 . 1963 ve 29 . 4 . 1963 tarihli 19, 61 [ve 79 nen hirlesimlerinde öncelik 
ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. {(Millet Meclisi S. Sayısı : 309) 

Malî ve iktisadi işler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi îşler Komisyonu 5 . 6 . 1963 

Esas No. : 1/228 
Karar No. : 53 

Yüksek Başkanlığa 

(Millet 'Meclisinin 29 . 4 . 1963 tarihli 79 ncu Birleşiminde -öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
'kabul ledilen, Birinci Dünya ve.istiklâl Savaşlarına iştirak eden Ali Fehamoğlu Vecihi Hürkuş'a 
vatani hizmet (tertibinden maaş bağlanması hakkındaki kanun tasarısı (komisyonumuzun 4.16.19l63 
tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcisinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Balhis konusu kanun tasarısı gerekçesinde belirtilen hususlar ve buna mütedair Ba'kanlı'k tem
silcisinin vermiş olduğu tamamlayıcı bilgiler komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden 



mezkûr ikanun tasarısı Millet Meclisi Genel Tvırudunea kabul edilen şekli İle /aynen ve oy birliği 
ille kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince C, Senatosu Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

(Bu Raporda Başkan ve 
'Sözcü 

Gaziantep 
Z. İslâm 

Balıkesir 
II. A. T ürker 

Manisa 
0. Silersan 

'Kâtip 
Manisa 

/?. Uhısou 

İstanbul 
S, T anman 

Sinop 
.S'. Batur 

Ankara, 
İL Etker 

î^rnir 
U Onat 

ir. 

Giresun 
St. Orhon 

Kayseri 
.//, Kalpaklıoğlv 

Sivas 
Söylemezoğlu 

Bütçe Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu 
Esas No: 1/228 
Karar No: 99 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 

Yüksek Başkanlığa 

1963 

birleşimlerinde (ineci 
. 12 . 1.062, 22 , 3 . 1063 ve 29 . 4 . J963 tarihli 19, (51 ve 79 ncu 

ik ve ivedilikle görüşülerek kaırd edilen «Birinci Dünya ve İstiklâl savaşla
rına iştirak eden Ali Fehamoğlu Vecihi Hürkuş'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı» komisyonumuzun 5 6, 1963 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin 
iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi ; 

Gerek tasarının gerekçesinde tafsilen serd edilen hususlar ve gerekse Bakanlık temsilcisinin 
verdiği açıklayıcı izahat komisyonumuzca ela yerinde görülerek mezkur kanun tasarısı Millet Mec
lisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen ve mevcudun ittifakiyle kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine öncelik ve İvedilikle arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur, 

Bütçe Komisyonu Başkanı 
Cumhurbaşkanınca S. Ü= 

Sahir Kurutluoğlu 

Konya 
Ahmet Onar 

Başkanvekili 
Sakarya 

Kâzım Yurdakul 

Konya 
Mustafa Dineldi 

Van 
Faruk Işık 

Diyarbakır 
Azmi Erdoğan 

Ordu 
Şevket Koksal 

Tabiî Üye 
Haydar Tüngkanat 

Çanakkale 
Âli Aksoy 

Siirt 
Lâtif Aykut 

O. Senatosu ( S. Sayısı: 153 ) 



MİLLET MECLÎSİNİN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Birinci Dünya ve İstiklâl savaş
larına iştirak eden Ali Feham-
oğlu Vecihi Hürkuş'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Birinci Dünya 
ve istiklâl savaşlarına iştirak 
ederek emsallerine göre üstün 
hizmetler ifa eden ve halen 
yardıma muhtaç durumda bu
lunan Ali Fehamoğlu Vecihi 
Hürkuş'a hayatta bulunduğu 
müddetçe vatani hizmet terti
binden (500) (Beş yüz) lira ay
lık bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımını takibeden aybaşından 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Maliye Bakanı yürütür. 

— 3 — 
MALÎ VE İKTİSADİ İŞLER 
KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

Birinci Dünya ve İstiklâl savaş
larına iştirak eden Ali Feham
oğlu Vecihi Hürkuş'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Birinci Dünya ve İstiklâl savaş
larına iştirak eden Ali Feham
oğlu Vecihi Hürkuş'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

O. Senatosu (S . Sayısı: 153) 




