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

119 ncu Birleşim 

16 . 7 . 1965 Cuma 

İçindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 562:564 
2. — Gelen kâğıtlar 564:563 
3. — Yoklamalar 566,591,592 
4. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 566,613 
1. — Başbakan Suad Hayri Ürgüplü.'-

nün, Sovyet ve Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliğine yapacağı resmî ziyarete Cumhur
başkanlığınca seçilen üyelerden Nadir Na-
di'nin de iştiraki hususunda Cumhuriyet 
Senatosunca karar alınmasına dair tezke
resi 566:567 

2. — Başkan ve Başkanvekillerinin 
Anayasanın 84 ncü maddesinin ikinci fık
rası hükmü muvacehesindeki durumları 
hakkında Başkanvekili Fikret TurhangiP-
in, mütalâa istemine dair Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu 567 

3. — Milletvekilleri seçiminin yaklaş
ması sebebiyle 25 . 5 . 1965 gün ve 306 sa
yılı Kanun uyarınca, seçim sonuçlarının 
Yüksek Seçim Kurulunca kesin olarak 
ilânı tarihinden üç gün sonra toplanmak 
üzere tatil kararı verilmesine dair parti
ler, gruplar, topluluklar ve bağımsızlar 

Sayfa 
adına verilen önerge. 613:614 

5. — Demeçler ve söylevler 567,614 
1. — İzmir Üyesi İzzet Birand'm; dün

kü birleşimde iki üyenin geçen tutanak 
hakkındaki konuşmalarında Türkiye Bü
yük Millet Meclisi ve Anayaas Malhkeme-
si hayallerinin tecessüm etmiş olduğu ve 
bunların vuzuha kavuşturulması hakkın
da demeci 567:568 

2. — Urfa Üyesi Vasfi Gerger'in; Ulus 
Gazetesinin, Milletvekilleri ödenekleri 
hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararı 
münasebetiyle yaptığı neşriyata ve Ana
yasa Mahkemesi kararlarının politikaya 
âlet edilmesinin doğru olmıyaeağına dair 
demeci 568:570 

3. — Bolu Üyesi Rahmi Arıkan'm, 
Düzce bölgesine yağan şiddetli yağmurla
rın sebebolduğu hasarı ve âcil yardımlar
da bulunulması lüzumuna dair demeci 568:570 

4. — Başbakan Suad Hayri Ürgüplü'-
nün, bu devrede ve kendisinin Hükümet 
Başkanlığı zamanında çılkanlan kanunla
ra ve hükümetlere gösterilen itimat ve 
müzaharete teşekkürle önümüzdeki millet-



Sayfa 1 
vekilleri seliminin bütün Türk Milleti I 
için şeref ve iftihar vesilesi olacak şekilde 
cereyanı hususuna âzami gayret sarf edi- I 
leceğine dair demeci 614 I 

5. — Başkanın, Cumhuriyet Senatosu- I 
ııun 1964 - 1965 yılı çalışmalarına ve ta
til münasebetiyle, Başkanlık Divanı adı
na üyelere iyi tatiller dileğine dair demeci 614: 

615 
6. — Görüşülen işler 570,592 
1. — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyo- I 
ııu raporu (Millet Meclisi 1/883; Cumhu
riyet Senatosu 1/604) (S. Sayısı : 706) 570:572, 

619:621 
2. — Karayolları Genel Müdürlüğü I 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve I 
(B) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında* kanun tasarısı ve Karma I 
Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/885; Cumhuriyet Senatosu 1/603) (S. 
Sayıs ı : 705) 572,625:627 

'•Si — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve I 
(B) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl- I 
ması hakkında kanun tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu r'aporu (Millet Meclisi I 
1/886; Cumhuriyet Senatosu 1/605) (S. 
Sayısı : 704) 572:573,616:6J8 

4. — Belediyelerin ve belediyelere bağ
lı müessese ve işletmelerin bir kısım borçla- I 
nnın Hazinece terkin ve tahkimi hakkında- I 
ki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena- I 
tosu Geçici Komisyon raporu (Millet Mec
lisi 1/490; Cumhuriyet Senatosu 1/585) 
(S. Sayısı : 707) 573:575,622:624 

5. — İdarei Umıımiyei Vilâyat Kanu
nunun 7396 sayılı Kanunla muaddel 
116 ncı.-.ve 7021 sayılı Kanunla değiştiri- I 
l'eıi 140 ncı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet I 
Senatosu İçişleri ve Bütçe ve Plân komis- I 
yonlan raporları (Millet Meclisi 2/700; 
Cumhuriyet Senatosu 2/170) (S. Sayısı : 
701) 575:576 

6. — 506 sayılı Kanunim 118 nei mad- | 

— 560 

Sayfa 
desinin değiştirilmesine dair kanun tekli
finin Millet Meclisince Ikabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 2/846; Cumhuriyet Sena
tosu 2/184) (S. Sayısı : 710) 576 :577 

7. — 3611 sayılı Bayındırlık Bakanlığı 
teşkilât ve vazifelerine dair Kanunun 
26 ııeı maddesinin kaldırılması ve bu ka-
ımna üç madde eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 1/842; Cumhuriyet Senatosu 
1/586) (S. Sayısı : 685) 577:578 

8. — Mehmetoğlu 1308 doğumlu Mu
rat eşi Arife Kozok'a vatani hizmet terti
binden maaş bağlanması hakkındaki ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçi
ci Komisyon raporu (Millet Meclisi 2/647; 
Cumhuriyet Senatosu 2/172) (S. Sayısı : 
673) 578:579 

9. — Tahsinoğlu Nuri Yeniay'm kızı 
Munise Yeniay'a vatani Ihizmet tertibin
den maaş bağlanmasına dair (kanun tekli
finin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
raporu (Millet Meclisi 2/509; Cumhuriyet 
Senatosu 2/177) (S. Sayısı : 671) 579 

10. — 14 Ekim 1338 tarihli ve 271 sa
yılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu (Millet Meclisi 2/412; 
Cumhuriyet Senatosu 2/J73) (S. Sayısı : 
672) 579:580 

11. —• Kurtuluş Savaşma iştirak edip 
emsallerine nazaran üstün hizmet gören 
Mustafa Konur'a vatani hizmet tertibin
den maaş tahsisine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi 
İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 2/742; Cumhuriyet 
Senatosu 2/164) (S. Sayısı : 681) 580 

12. — Millî Mücadele kahramanların
dan Telgrafçı Manastırlı Hamdi Efendi 
eşi Hasibe Martonaltı'ya vatani hizınel 



tertibinden maaş bağlanmasına dair 
17 . 9 . 1963 tarihli ve 310 sayılı Kanunun 
birinci maddesinde 'değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Mec
lisince 'kabul olunan methi ve Cumhuri
yet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütee ve Plân komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/676; Cumhuriyet Sena
tosu 1/563) (S. Sayısı : 684) 580:581 

13. — Mustafaoğlu 1304 doğumlu Ziya 
Ünüvar'a vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ÂC 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon ra
poru (Millet Meclisi 1/713; Cumhuriyet 
Senatosu 1/580) (S. Sayısı : 689) 581:582 

14. — 1316 doğumlu Alioğlu Sezai San-
ver'e vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasına dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Geçici Komisyon raporu ' 
(Millet Meclisi 1/824; Cumhuriyet Sena
tosu 1/583) (S. Sayısı : 690) ' 582 

15. — 1315 doğumlu Mustafaoğlu Be
sim Yorulmaz'a vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair kanun tasarısının' 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
raporu (Millet Meclisi .1/682; Cumhuriyet 
Senatosu 1/582) (S. Sayısı : 691) 582:583 

16. r- Ömeroğlu İbrahim Kalça'ya va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanma
sına dair kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet 
Meclisi 1/657; Cumhuriyet Senatosu 
1/581) (S. Sayısı : 692) 583 

17. — Selimbeyzade Ömer Kaptan'm esi 
Servet Beşiktaş'a vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanmasına dair kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu (Millet Meclisi 1/6.1.6; 
Cumhuriyet Senatosu 1/577) (S. Sayısı : 
693) * 584 

18. — Cemaloğlu Faik Fikri Sipahioğ-
lıı'na vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasına. dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu-
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riyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(Millet Meclisi 1/644; Cumhuriyet Sena
tosu 1/579) (S. Sayısı : 694) 584:585 

19.; — Yurt dışında vatan için üstün 
hizmetleri geçmiş 'bulunan Hasanoğlu Se
lim Kundak'a vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon ra
poru (Millet Meclisi 1/699; Cumhuriyet 
Senatosu 1/584) (S. Sayısı : 695) 585 

20; — Mehmet İhsan Pere'ye vatani 
hizmet tertibinden aylık 'bağlanmasına 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu G-eçici Komisyon raporu (Millet Mec
lisi 1/728; Cumhuriyet Senatosu 1/576) 
(S. Sayısı : 696) 585:586 

21. -— Trabzon - Çaykara ilçesi Maraşlı 
(Paçan) köyünden Kaltabanoğlu Ahmet 
Yılmaz'a 6228 sayılı Kanunla vatani hiz
met tertibinden bağlanan aylığın artırıl
masına dair kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet 
Meclisi 2/544; Cumhuriyet Senatosu 
2/171) (S. Sayısı : 697) 586 

22. — Erzurumlu MeShmetoğlu Kemal 
Kalıpçıoğlu'na vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon ra
poru (Millet Meclisi 2/625; Cumhuriyet 
Senatosu 2/176) (S. Sayısı : 698) 586:587 

23. — Mahmutoğlu Veli Bozkaya'ya 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanma
sına dair kanun teklifinin Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet 
Meclisi 2/362; Cumhuriyet Senatosu 
2/174) (S. Sayısı : 699) 587 

24. — Âşık Veysel'e vatani hizmet ter, 
tibinden aylık bağlanması hakkındaki ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici 
Komisyon raporu (Millet Meclisi 2/566; 
Cumhuriyet Senatosu 2/175) (S. Sayısı • 
700) . .587:589 

25. — Askerî Memnu Mmtakalar Ka? 

561 — 



Sayfa 
nunımun birinci maddesinin (A) fıkrası
nın değiştirilmesine dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/473; 
Cumhuriyet Senatosu 1/571) (S. Sayısı : 
674) 589:590 

26. — Polis vazife ve salâhiyet Kanu
nunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul edilen metni ve Cumhuriyet Senato
su İçişleri Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/458; Cumhuriyet Senatosu 1/593) 
(S. Sayısı : 676) 590,598:599 

27. — Nöbetçi memurluğu kurulmasını 
ve olağanüstü hal tatbikatlarında mesai
nin 24 saat devamını sağlıyan kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul edilen met
ni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/648; Cum
huriyet Senatosu 1/592) (S. Sayısı : 677) 590, 

599:600 
28. — İlköğretim ve Eğitim Kanunu

nun geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumlıuri-
yet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (Millet Mec-
isi 1/7.10; Cumhuriyet Senatosu 1/578) 
(S. Sayısı : 686) 590:591,592:598 

29. — Halk Bankası ve Halk Sandık
ları hakkındaki Kanunun 6854 sayılı Ka
nunla değiştirilen birinci maddesi ile ikin
ci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilme
si hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul edilen metni ve Cumhu-
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riyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(1/602) (S. Sayısı : 712) 600:601,628:630 

30. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
memurlarının teşkilâtına dair olan 5509 
sayılı Kanuna «k 6341 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe 
ve Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
2/766; Cumhuriyet Senatosu 2/167) (S. 
Sayısı : 702) 601:602 

31. __ 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa muvakkat bir madde eklenme
sine dair "kanun teklifinin Millet Meclisin
ce kabul edilen metni Cumhuriyet Sena
tosu Millî Savunma, Malî ve İktisadi İş
ler ve Bütçe ve Plân komisyonları rapor
ları (Millet Meclisi 2/477; Cumhuriyet Sc- ""* 
natosu 2/186) (S. Sayısı : 703) 602:610 

32. — Ulaştırma ve haberleşme hizmet
lerinin olağanüstü hallerde ve savaşta ne 
surette yürütüleceğine dair kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma, 
Bayındırlık, Ulaştırma ve tmar ve İskân 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/702; Cumhuriyet Sena
tosu 1/587) (S. Sayısı : 708) 610:612 

33. __ 5434 Sayıh T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Geçici Komisyon raporu (Millet Mec
lisi 2/477; Cumhuriyet Senatosu 2/186) 
(S, Sayışı ;711) 612:613 

« • » i 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Hatay Üyesi Mustafa Develi, A. P. Grupu 
adına partilerin seçime girdiği ve propaganda 
yarışma çıktığı bir devrede Anayasa Mahkeme
sinin verdiği kararda davacı üç partiden yalnız 
birisinin adını yazması, diğer ikisinin adını ya»-
m amasının adalet ile kabili teklif olmadığını tes-

bit ve tescil etmek jnaksadiyle söz aldığını bil
dirdi, 

Uşak Üyesi Kâmil Coşkunoğlu, usul hakkın
da Hatay Üyesi Mustafa Deliveli'nin itirazının 
yanlış olduğunu, Mahkeme kararlarında dâva-



yi önce açan davacının isminin yazılması gerek
tiğini bildirdi, 

Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu, geçen birle
şimde gündem dışı yaptığı konuşmasının 
C. H. P. Grup Başkanı Mehmet Iîazer tarafın
dan söylemediği sözler ilâve olunarak, mânasın
dan uzaklaştırıldığını, mesnetsiz ve gerçekle 
ilgisi bulunmıyan kendilerine ait fikir ve sözle
rin kaynak kabul edilerek basın ve Devlet rad
yosu ile umumi efkâra duyurulmasının doğru 
olmadığını ifade etti, 

Kars Üyesi Mehmet Hazer, Fethi Tevetoğlu'* 
nun Senatoya geldiği günden beri ayırıcı bir 
politikanın mümessili olarak görüldüğünü söy-
liyerek kendisinin haksız yere C. H. P. ne ko
münistlik ithamında İsrar etmesi dolayısiyle 
sürçü lisan olarak Rifat Öztürkçine'ye hitaben 
sarf ettiği sözlerin zabıtlardan çıkarılmasını is
tedi, 

Kocaeli Üyesi Rifat özdeş, kanunlarımızın 
komünizmi yasak etmesine rağmen, organize bir 
kuvvet olarak faaliyet gösteren bu cereyana 
karşı uyutucu tedbirlere müracaat ederek değil, 
kürsülere kadar bu meseleyi getirerek milleti 
tenvir ve ikaz etmenin bir vazife olduğunu bil
dirdi ve 

Trabzon Üyesi Şevket Buladoğlu, İçişleri 
Bakanlığına bağlı Sivil Savunma Teşkilâtının 
bugünlerde istanbul'da alacağı sivil savunma 
tedbirlerinin iktisadi ve turizm bakımından ya
pacağı tesirlerin Hükümetçe düşünülüp düşü
nülmediğini belirtti. 

6802 sayılı Gider Vergisi Kanununda hkn 
değişiklikler yapılmasına ve akar yakıtlardan 
alman Hazine hissesinin kaldırılmasına dair ka
nun tasarısı ikinci defa açık oya sunularak ka
bul edildi. 

Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı Kanuna 
bağlı ve 7168 ve 45 sayılı kanunlarla değiştiril
miş bulunan cetvelin değiştirilmesine dair kanun 
teklifinin görüşülmesi bitirilerek; kanunlaşması 
kabul olundu. 

Millet Meslisince kabul edilerek Cumhuriyet 
Senatosuna gönderilmiş bulunan 5434 sayılı 
T. C. Emekli Sandığı Kanununa muvakkat bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifinin daha 
önce Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarından 3 er üye alınmak suretiyle ku
rulmuş bulunan Geçici bir Komisyonda görüşül
mesi, 

Millet Meclisinden Cumhuriyet Senatosuna 
gelmiş bulunan Halk Bankası ve Halk Sendika
ları hakkındaki Kanunun 6834 sayılı Kanunla 
değiştirilen 1 nci maddesi ile 2 nci maddesinin 
(A) fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki tasa
rının önemine binaen biran evvel kanunlaşması
nı teminen halen Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe 
komisyonlarından kurulu Geçici Komisyonda 
görüşülmesi hakkındaki önergeler kabul edildi. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 93 ncü maddesinin sonuna 
bir bend eklenmesine, 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve 
(A/3) sayılı cetvellerde değişiklik yapılmasına, 

Orman Kanununa geçici bir madde eklenme
sine, 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilât 
ve memurları Kanununun bâzı maddelerini de
ğiştiren 4258 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 
4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde de
ğişiklik yapılmasına 

Türk Eğitim Derneğinin Türkiye Emlâk 
Kredi Bankasına ve Vakıflar Genel Müdürlüğü
ne olan borçlarının tasfiyesine, 

3 . 4 . 1926 gün ve 789 sayılı Maarif Teşki
lâtına dair olan Kanunun 19 ncu maddesinin de
ğiştirilmesine, 

5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü ku
ruluş ve görevleri hakkında Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına, 

Emekli Sandıkları ile Maluliyet, İhtiyarlık ve 
ölüm Sigortaları Kanununa tabi hizmetlerin bir
leştirilmesi hakkındaki 5 . 1 . 1961 tarihli ve 
228 sayılı Kanunun 6 nci maddesine bir fıkra 
ve geçici madde eklenmesine ve 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nuna ek ve geçici maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve teklifleri görüşüldü ve kanun
laşmaları kabul edildi. 

3611 sayılı Bayındırlık Bakanlığı teşkilât ve 
vazifetlerine dair Kanunun 26 nci maddesinin 
kaldırılması ve bu kanuna üç madde eklenmesi 
hakkındaki kanun tasarısının öncelik ve ivedi
likle görüşülmesi kabul edilerek, Hükümeti tem-
siîen kimse olmadığından gelecek birleşime bı-
rakıldi. 

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
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maddeler ile bâzı fıkralar eklenmesi hakkındaki 
kanım tasarısı görüşülerek kabul olundu. 

16 Temmuz 1965 Cuma günü saat 11 de top
lanılmak üzere Birleşime, saat 18,50 de son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekili Kırklareli 

Fikret Turhangü Ahmet Naci An 
Kâtip 
Bolu 

Sırrı Uzunhasanoğlu 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasan 
1. — Halk Bankası ve Halk Sandıkları hak

kındaki Kanunun 6854 sayılı Kanunla değişti
rilen birinci maddesi ile ikinci maddesinin (A) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul edilen metni 
(Millet Meclisi 1/715; Cumhuriyet Senatosu 
1/602) (Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plan 
komisyonlarına) 

Teklif 
2. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka

nununa muvakkat bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul edi
len metni (Millet Meclisi 2/477; Cumhuriyet 
Senatosu 2/186) (Malî ve İktisadi işler. Büt
çe ve Plân komisyonlarına) 

Raporlar 
3. — Âşık Veysel'e vatani hizmet tertibin

den aylık bağlanması hakkındaki kanun tekli
finin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu. 
(Millet Meclisi 2/566; Cumhuriyet Senatosu 
2/175) (S. Sayısı : 700) 

4. — Mahmutoğlu Veli Bozkaya'ya vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun teklifinin Millet Meclisince-kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komis
yon raporu. (Millet Meclisi 2/362; Cumhuriyet 
Senatosu 2/174) (S. Sayısı : 699) 

5. — Erzurumlu Mehmetoğlu Kemal Kahpçı-
oğlu'na vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
masına dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 

Geçici .Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 2/625; 
Cumhuriyet Senatosu 2/176) (S. Sayısı : 698) 

••'••ir. — Trabzon - Çaykara-ilçesi Maraşlı (Pa
çan) köyünden Kaltabanoğlu Ahmet Yılmaz'a 

' 6228 sayılı Kanunla vatani hizmet tertibinden 
bağlanan aylığın artırılmasına dair kanun tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu. 
(Millet Meclisi 2/544; Cumhuriyet Senatosu 
2/171) (S. Sayısı : 697) 

7. — Mehmet İhsan Pere'ye vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kamın ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon ra
poru. (Millet Meclisi 1/728; Cumhuriyet Sena
tosu 1/576) (S. Sayısı : 696) 

8. — Yurt dışında vatan için üstün hizmet -
ileri geçmiş bulunan Hasan oğlu Selim Kundak'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ge
çici Komisyon raporu. (Millet Meclisi 1/699; 

i Cumhuriyet Senatosu 1/584) (S. Sayısı : 695) 

9. — Ceınaloğlu Faik Fikri Sipahioğlu'ua 
; vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
;dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici 

;Komisyon raporu. (Millet Meclisi 1/644; Cum-
dıuriyet Senatosu 1/579) (S. Sayısı : 694) 
: 1,0. — Selimbeyzade Ömer Kaptan'm eşi 
; Servet Beşiktaş'a vatani hizmet tertibinden ay
ılık bağlanmasına dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince: kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
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Senatosu Geçici Komisyon raporu. (Millet Mec
lisi 1/616; Oumhuriyet Senatosu .1/577) (S. Sa
yısı : 693) 

11. — Ömeroğlu İbrahim Kalça'ya vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
mın tasarısının Millet Meclisince1, kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komis
yon raporu. (Millet Meclisi 1/657; Oumhuriyet 
Senatosu 1/581) (S. Sayısı : 692) 

12. — 1315 doğumlu Mustafaoğlu Besini 
Yorulmaz'a vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu. (Millet Mec
lisi 1/682; Cumhuriyet Senatosu 1/582) (S. Sa
yısı : 691) 

13. — 1316 doğumlu Alioğlu Sezai Sanver'e 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici 
Komisyon raporu. (Millet Meclisi 1/824; Cum
huriyet Senatosu 1/583) (S. Sayısı : 690) 

14. — Mustafaoğlu 1304 doğumlu Ziya Ünü-
var'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
masına dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyon raporu. (Millet Meclisi 1/713; 
Cumhuriyet Senatosu 1/580) (S. Sayısı : 689) 

15. — Türkiye Büyük Millet Meclisi memur
larının teşkilâtına dair olan 5509 sayılı Kanuna 
ek 6341 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifinin Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 2/766, Cumhuriyet Senatosu 2/167) 
(S. Sayısı : 702) 

16. — 5434 sayılı Kanuna ek 2 . 8 . 1960 gün 
ve 42 saydı Kanuna geçici bir madde eklenmesi 
hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma. Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Mec
lisi 2/287, Cumhuriyet Senatosu 2/185) (S. Sa
yısı : 703) 

17. — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 1/883, Cumhuriyet Senatosu İ/604) 
(S. Sayısı : 706) 

18. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (B) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/885, Cumhuriyet Senatosu 
1/603) (S. Sayısı : 705) 

19. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (B) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/886, Cumhuriyet Se
natosu 1/605) (S. Sayısı : 704) 

20. — Belediyelerin ve belediyelere bağlı mü
essese ve işletmelerin bir kısım borçlarının Ha
zinece terkin ve tahkimi hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon rapo
ru (Millet Meclisi .1/490, Cumhuriyet Senatosu 
1/585) (S. Sayısı : 707) 

21. —• Yeniden kurulacak Vakıflar hakkın
daki kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici 
Komisyon rapora (Millet Meclisi 2/734, Cum
huriyet Senatosu 2/178) (S. Sayısı : 709) 

22. — 506 sayılı Kamunun 118 nci maddesinin. 
değiştirilmesine dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi 2/846, Cum
huriyet Senatosu 2/184) (S. Sayısı : 710) 

23. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
raporu (Millet Meclisi 2/477, Cumhuriyet Se
natosu 2/186) (S. Sayısı : 711) 

24. — Halk Bankası ve Halk Sandıkları hak
kındaki Kanunun 6854 sayılı Kanunla değiştiril
mesi hakkındaki kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Geçici Komisyon raporu (Millet Mecli
si 1/715, Cumhuriyet Senatosu 1/602) (S. Sa
yısı : 712) 

25. — İdarei Umumiyet Vilâyat Kanununun 
7396 sayılı Kanunla muaddel 116 ncı ve 7021 sa
yılı Kanunla değiştirilen 140 ncı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu İçişleri ve Bütçe ve Plân komis-
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yonları raporları (Millet Meclisi 2/700, Cum- I lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena-
huriyet Senatosu 2/170) (S. Sayısı : 701) I tosu Millî Savunma, Bayındırlık, Ulaştırma ve 

26. — Ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinin I İmar - İskân ve Bütçe ve Plân komisyonları ra-
olağanüstü hallerde ve savaşta ne surette yü- porları (Millet Meclisi 1/702, Cumhuriyet Se-
rütüleceğine dair kanun tasarısının Millet Mec- | natosu 1/587) (S. Sayısı : 708) 

B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 10.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Kudret Bayhan (Niğde), Sırrı Uzunhasanoğlu (Bolu) 

• 

BAŞKAN — .119 ncu Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz yoktur. Saat 

1. — Başbakan Suad Hayrı Ürgüplü'nün, 
Sovyet ve Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğine ya
pacağı resmî ziyarete Cumhurbaşkanlığınca se
çilen üyelerden Nadir Nadi'nin de iştiraki husu
sunda Cumhuriyet Senatosunca karar alınması
na dair tezkeresi. 

12 de toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum 

Kapanma saati : 11.25 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatoau Başkanlığına 

Sovyet ve Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
Hükümetinin daveti üzerine 9 -16 . 8,1965 tarih
leri arasında Sovyetler Birliğine yapacağım res
mî ziyarette Cumhuriyet Senatosu Üyesi ve 

IKINOÎ OTURUM 
Açılma saati : 12.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Kudret Bayhan (Niğde), Sırrı Uzunhasanoğlu (Bolu) 

» .. . 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 
Çoğunluğumuz var, görüşmelere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Cumhuriyet Gazetesi Başyazarı Nadir Nadi'nin 
heyetimize katılması uygun görülmüştür. Ana
yasamızın 78 nci maddesi uyarınca Yüce Sena
todan gerekli kararın alınmasını arz ederim. 

Başbakan 
Suad Hayri Ürgüplü 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

.2. — Başkan ve Başkanv ehillerinin Ana
yasanın 84 ncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü 
muvacehesindeki durumları hakkında Başkan-
vekili Fikret Turhangil'in, mütalâa istemine da
ir Anayasa ve Adalet komisyonu raporu. 

BAŞKAN — Raporu okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanının 

14 Haziran 1965 tarihli Birleşiminde komisyo
numuza gönderilmesi kararlaştırılan Başkanve-
kili Turhangil'in mütalâa istemi hakkındaki 
önergeleri 16 Haziran 1965 tarihinde havale 
olunmakla komisyonumuzun 9 Temmuz 1965 ta
rihli Birleşiminde tetkik ve mütalâa olundu. 

1. önerge genel ve diğer seçimlerde Baş-
kanvekillerinin Anayasanın 84 ncü maddesinin 
2 nci fıkrası hükmü muvacehesinde durumları 
hakkında mütalâa istemektedir. Sözü edilen 

16. 7.1965 0 : 2 
Anayastanın 84 ncü maddesinin 2 ncı fıkrası şu 
hususları ihtiva etmektedir: 

1. Başkan ve Başkanvekilleri üyesi bulun
dukları siyasi partilerin veya siyasi parti grup
larının, 

ıa) Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde
ki, 

b) Türkiye Büyük Millet Meclisi dışındaki 
faaliyetlerine katılamazlar. 

2. Başkan ve Başkanvekilleri görevlerinin 
yerine getirilmesini gerektiren haller dışında 
Meclis tartışmalarına katılamazlar. 

3. — Başkan oy kullanamaz. 
önergeye esas olan konu bunlardan birinci 

kısma aidolup siyasi partilerin seçim faaliyetle
ri bu kısımdaki açık hükmün kapsamına girmek
tedir, 

BAŞKAN — Anayasa ve Adalet Komisyonu
nun raporu yüksek ıttılalarmıza arz edilmiştir. 

Gerek zaptı sabık hakkında ve gerekse gün
dem dışı söz istiyen sayın üyelerin çok kısa ko
nuşmalarını istirham edeceğim. Çünkü önümüz
de mcvcudokın işleri arz edeceğim. Ayrıca tatile 
girilmesi hususunda, grup reislerinin ve topluluk 
adına grup başkanlarının imzasını havi takrir 
mevcuttur. 

VASFI GERGER (Urfa) — Gündem dışı 
söz istiyorum. 

5. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — İzmir Üyesi İzzet Birand'ın, dünkü 
birleşimde iki üyenin geçen tutanak hakkındaki 
konuşmalarında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
ve Anayasa Mahkemesi hayallerinin tecessüm et
miş olduğu ve bunların vuzuha kavuşturulması 
hakkında demeci. 

BAŞKAN — Sayın Birand, buyurun. 

İZZET BÎRAND (İzmir) — Sayın Başkan, 
Sayın senatörler, Yüce Senatonun dünkü oturu
munda Sayın Deli veli ve Sayın Coşkunoğlu, 
zaptı sabık hakkındaki konuşmalarında genel 
esaslarla ilgili konulara değinmişler ve konuş
malarının muhtevasında Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ve Anayasa Mahkemesi hayalleri teces
süm etmiş bulunmaktadır. 

Konu fevkalâde ehemmiyetlidir. Vuzuhla an
laşılmasına çalışılmak zarurettir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Kayıtsız, şartsız, egemen olan Türk Milleti; 

bizzat kendisinin kabul ettiği Anayasada hü
kümlerini teabit etmiş bulunduğu kanuni iştira
kiyle kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devletin
de egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara 
göre yetkili organları eliyle kullanır. Egemenli
ğin kullanılması, hiçbir suretle belli bir kişiye, 
zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse 
veya, organ, kaynağını Anayasadan alamıyan 
bir Devlet yetkisi kullanamaz. 

Anayasa hükümleri; yasama, yürütme ve 
yargı organları, idare mekanizmaları ve kişileri 
bağlıyan temel hukuk kurallarıdır. 

Görülüyor ki, yetkisi devredilemez olan Tür
kiye Büyük Millet Meclisi, kanunlar çerçevesin
de yürütme görevini yapan Cumhurbaşkanı ve 
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bakanlar Kumlu, Türk Milleti adına yargı Tel
hisini kullananı bağımsız mahkemeler her "birisi 
millet egemenliğinin tecellisinin "birer mihrakı
dır, birbirlerinin mütemmimidirler. 

Millet Meclisinin belli haillerde yürütme or
ganınca feshedilebilir olması, yürütme organla
rının, Millet Meclisince görevden alınabilmeleri, 
yargı organlarının yetkilerini arızasız kullana
bilecekleri nitelikte kanunla şekillendirilmesi ve 
Meclislerin Devletin her organına şümullenem 
araştırma yollarının, bu organların mevdu vazi
felerini arızasız yapabilecekleri niteliğe ulaştırıl
maları yolunda, Büyük Millet. Meclisinin bizzat 
bilgi edinmesi kavramının delâlet etliği mâna ve 
nihayet görülmekte olan bir dâva hakkında ya
sama meclislerinde yargı yetkisinin kullanılma-
siyle ilgili soru, görüşme ve her hangi bir beyan
da bulunulamamışı ve yasama, ve yürütme or
ganlarınca mahkeme kararlarına uyulmak zorıın-
luğıı hepsi, kendisinin de usulüne güre değişti
rilmesi mümkün olan Anayasamın üstünlüğü 
prensibinin, yani millet egemenliğimin saflığı 
içinde korunması, eski zihniyetin, hilei seriye1 

kaçamağı ile illeti endi rilmemesi içindir, Günkü, 
bir siyasi sistem, kendine kaynak olan prensi
be sadık kalabildiği kadar ömürlüdür. 

Sayın arkadaşlarım, 
Ezelden gelen, ebede kadar gidecek olan, 'kök

leri mazide olan halinde, istikbalinin muhteşem 
âbidesinin temellerini atmış bulunan Büyük 
milletimizin bu tarihî safhasında hizmet almak 
mevkiinde bulunmuş olaın Büyük Meclisin sayın 
üyeleri, hiç şüphesiz 'bir fâninin kudreti ölçü
sünde üzerlerine düşen vazifeyi başarmış olmak 
saadetine erişmişlerdir. Buna tereddütsüz inana
biliriz. Hepinizi hürmetle selâmlarım. Teşekkür 
ederim. (Alkışlar) 

2. — Urfa Üyesi Vasfı Gerger'in; Ulus Ga
zetesinin, Milletvekilleri ödenekleri hakkındaki 
Anayasa Mahkemesi kararı münasebetiyle yap
tığı neşriyata temasla, Anayasa Mahkemesi ka
rarlarının politikaya, alet edilmesinin doğru, ol-
mıyacağına dair demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı Ulus Gazetesinde 
çıkan bir makale sebebiyle Sayın Vasfi Cîerger 
buyurun. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Muhterem ar
kadaşlarım, dünkü Ulus Gazetesinde büyük pun

tolarla başlık şu: «Türkiye'min kaderine tasallul 
edenlerin tırnakları kopuyor.» Ve yazının bir 
pasajında da «h'iz istediğimiz gibi kanım yaparız 
diye ödeneklerini artırmak istiyenlerin karşısın
da. Anayasa Mahkemesi dur diyor.» Ve sonunu 
da «Türkiye'nin kaderine tırnaklarını geçirip 
tasallut etmek istiyenlerin tırnakları kopuyor.» 

Muhterem arkadaşlarım, fikir hürriyeti ba
sın hürriyeti söz götürmez bir konudur, bir Ana
yasa müessesesidir. Bizim Anayasamız, Türk 
demokrasisinin her türlü çıkmazını halledecek 
mühim, hükümler kabul etmiştir. Bu arada çok 
mukaddes ve ulvi bir varlık olarak Anayasa 
Mahkemesi tesis olunmuştur. Anayasa Mahke
mesinin kararları yasama organlarını, yargı or
ganlarını, idareyi ve vatandaşı ilzam eder. Yine 
Anayasaya, yargı organlarına intikal eden işle
rin mahiyeti ne olursa olsun politik mevzularda 
asla tartışmaya mü sal dolarak kabul edilmez. 

Biz Anayasa Mahkemesinin ödenekler hak
kında. verdiği kararı can ve gönülden ve de
mokratik hayatın, işlemesi bakımından verimli 
bir müessese olarak, kahul ediyor ve onu can 
ve gönülden karşılıyoruz. Şu veya. bu şekilde 
bu Mahkemenin kararını ele almanın ve her 
ha ivgi düşünüşle olursa, olsun tartışma mevzuu 
yapmanın, şahsi kanatime göre, bilhassa Ana
yasa Mahkemesi gibi Ibüyük, mukaddes bir var
lığı tahripten ve zedelemekten başka, ileriye gi
decek bir mahiyet arz etmez. 

Bildiğiniz gibi !bu ödenekler meselesi Büyük 
Meclislerin kararı ile Dilekçe Karma Komisyo
nunun itiraz ettiği, bir eski senatör hakkındaki 
müspet bir karar idi. Bu kararın hukukî yolu 
da tezahür etmiş ve Anayasa Mahkemesince 
karara bağlanimıştır. Bunu Türk Milletinin şu 
veya, bu varlığına tırnaklarını geçirmek, şeklin
de tavsif etmek ve bu tavsifi tırnakları sökü
lür şeklinde 'Türk Milletine afişe etmek Orta
çağ sisteminin Ihvgizisyon mahkemeleri gibi 
bir vaziyete Anayasa Mahkemesini sokmak gi
bi Ibir hava. estiriliyor. Yok böyle şey. Bu 'zih
niyeti ve bu yazıyı bu suretle Türk Milletine 
yaymak istiyenleri nefretle protesto ediyorum 
ve Yüce Meclisin varlığına, hissiyatına da ter
cüman olacağımı tahmin ederek huzurunuzdan 
hürmetlerimle ayrılıyorum. (Alkışlar) 

3. -- Bolu Üyesi Rahmi Ankan'ın, Düzce 
bölgesine yağan şiddetli yağmurların sebeboldu-
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ğu hasan ve âcil yardımlarda bulunulmam lü
zumuna dair demeci. 

BAŞKAN — Yağmur, felâketi hakkında 
Sayın Rahmi Arıkan gündem dışı buyurun. 

RAHMÎ ARIKAN (Bolu) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler, 12 Temmuz Pazar gününden 
heri Düzce mmtakasında yağmaya, başhyan 
yağmurlar; üç gün zaman zaman sağu aklar ha
linde devam etmiş ve nihayet Salı günü öğle
den sonra korkunç bir sel felâketi halini almış
tır. Düzce'de, Küçük Melen, Büyük Melon ve 
Asar suları süratle yükselmeye ve etrafında 
bulunan 33 köyle 'birlikte Düzeeyi tehdit et
meye 'başlamıştır. Bu ibüyük âfetin gündüz olu
şu, halk ve resmî makamların zamanında t ed-
hirler almalariyle ibüyük can .kayıplarının (in
lenmesi neticesini doğurmuştur. Fakat seller 
büyük mikyasta hayvan telefatına ve oradaki 
ekili mahsulün AT .İbüyük mikyasta, harmanla
rın yok olmasına. seheholmuştur. 

Vaka mahalline .Unlu Valisi derhal gitmiş 
ve lüzumlu tedbirler alınmış, Hükümeti de za
manında 'vakadan haiberdar etmiştir. 'Verimli 
çalışmalardan dolayı hölgehı namına kendisine 
teşekkür ederim. Bu vakayı huzurunuza getir
mekten maksadım, Hükümetin alâkasızlığı ve
yahut da yardımların yapılmanıa«ını, alâkanın 
noksanlığı değil, -bu gibi vakalarda gerek yar
dım ve gerekse alâkalıların çalışmalarının nok
san, verimsiz ve Ibâzı gayretlerin lüzumsuz gös
terişler halini almasıdır. Sel felâketi Salı günü 
öğleden sonra olmuş Düzcede Ankara - İstan
bul asfaltı üzerindeki Küçük Melen köprüsü 
çökmüş ve eski yol üzerindeki ayın köprü yi
ne yarısı çökmüştür. 'Seller ayrıca aynı çay üze
rinde iki menfez köprüsünü de çökertmiştir. Bu 
köprülerin çökmesi Istanhul - Ankara asfaltı
nın Düzce 'bölgesinde muhtelif yerlerinde hasa
ra uğratmış, Ankara - Istanhul arasında günde 
4 hin ilâ 7 hin vasıtanın 'gidip geldiği ve Tür
kiye'nin en işlek ticari ve turistik yolu olan bu 
•asfaltııı kapanmasına seheholmuştur. Suların 
yavaş yavaş çekilmesine rağmen Türkiye'nin 
mühim hir can damarım 1 eşik il. eden hu yolda 
Bayındırlık Bakanlığının mütahassıs elemanlar 
gelip görmekte ve sadece 'tetkik etmekte, 'başka 
henüz hiçbir fiilî teşelbfeüse geçmemiş 'bulun
maktadırlar. Ankara - istanbul volunun. Fski-
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şehir üzerinden A'erilmesi yolu 200 Km. uzat
maktadır. Bunun iktisadi yönden Are zaman ba
kımından yüklediği zararları hesalbetmek mec
buriyetindeyiz. 'Selden iki gün geçmesine ve 
suların çekilmesine rağmen çöken köprülerin 
hemen tamiri için tetkikten haşka, gelip gör
mekten başka hiçjbir şey yapılmamıştır. Biran 
evvel hu felâketin normal hir zamanda değil 
bir seferberlik zamanında olduğunu \e geçen 
zamanın memleket için Ibir felâket olacağını dü
şünerek formalitelerin. Are işleri ağır alarak zu
rnan mefhumunun kıymetini talîdir edemeyişi
mizin acılarını düşünerek elem duymaktayım. 
Ve buradan Bayındırlik Bakanlığını ikaz ede
rek, mütahassıs elömanlarm derhal tetkik de
ğil fiilen faaliyete geçerek, köprülerin ve as
faltın gecesini gündüzüne katarak faaliyete ge
çirmesiyle tamir edilmesinin teminini bilhassa 
rica ediyorum. Ayrıca sel Yığlıca kabası ile 
Düzce arasındaki yol üzerindeki köprüleri de 
tamamen yıkmış, Vığlıca ile Düzce arasındaki 
irtibatı kesmiştir. Düzcenin İbüyük felâketi, 
Vığlıca halkının felâketini unutturmuş buraya 
el uzatılmasını da -Hükümetten h illi assa rica 
etmekteyim. Kızılay, yiyecek, giyecek ve çadır 
göndermiştir. Bunların üzerinde durmak iste
miyorum. Yardımların mevsimlere ve felâketle
rin nevilerine göre değil rasgele yapılmasından 
şikâyetçiyim. Gönderilen yardımlar da : çadır, 
gemici feneri, ceket, entari, gömlek, çorap; mu
ayyen şeyler... Bunların da monotonlulııktan 
kurtarılarak felâketin nev'ine ve cesametine 
göre ayarlanmasını bilhassa alâkalılardan rica 
etmekteyim. Düzcede felâket 'büyüktür 33 kö
yün evleri hasar görmüş, arazideki mahsul sel
ler tarafından ya götürülmüş ya millerle üzeri 
örtülmüş, mahvolmuştur. .Hayvan telefatına 'ait 
katî rakamlar belli değildir, tmar ve İskân, Zi
raat, Bayındırlık ve Köy İşleri Bakanlıklarının 
formaliteleri değil ıstırap ve 'acı içinde .bulunan 
bu felâketzedelerin müşterek çalışmalariyle 
derhal zararların teshille yardıma geçmelerini, 
formalitelerini iarkadan getirmelerini bilhassa 
istirham edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarımı, bunun ya inhasın
da hir noktaya daha temas edeceğim. Meclisten 
bir hafta ev^vel çıkmış olan 4 tane af tasarısı 
vardır. Bizim 'Senato komisyonlarına gelmesine 
rağmen komisyon tarafından Meclise sevk edil-
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memektedîr. Bu arkadaşlarımız ıstıraplar için
de hapiste yatmaktadırlar. Ben 'burada komis
yonun ıbu alâkasızlığından dolayı 'komisyon 
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üyelerine teessüflerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Teessüflerimizi olmasın da 
üzüntülerimizi 'arz ederim, olsun. 

6. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

BAŞKAN — Saym arkadaşlar, 3 tane bütçe 
aktarma tasarısı vardır. Saym Karma Bütçe 
Komisyonu Başkanının takririni yüksek ıttıla-
laraıa arz ediyorum, gündeme geçiyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Gelen kâğıtlara ek de mevcut bulunan 706, 

705, 704 gelan kâğıtlara ek den gündeme alıla
rak sayılı aktarmaların öncelikle görüşülmesi
ni arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkam 
ismet Sezgin 

BAŞKAN — Gelen 'kâğıtlarda mevcut, ön
celikle ve bütün işlere tercihan görüşülmesi 
arzu edilen 706, 705, 704 sıra sayılı kanun tasa
rılarının gündeme alınmasını oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul 
edilmiştir. 

1. — 1965 yılı Bütçe Kanunuyla bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/833, Cumhuriyet Senatosu 1/604) (S. 
Sayısı : 706) (1) 

BAŞKAN — Mahiyeti 32 milyon 500 bin li
ranın köy yollarına tahsisine mütedairdir. 

Gerekçesinin okunup okunmaması hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını arzu 
edenler... Okunmamasını arzu edenler... Okun
maması karargir olmuştur. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde saym Or
taç. 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Saym Başkan, 
muhterem senatörler; 1965 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılmasını tasarıya 
alan bu kanun, bizi son derece sevindiren bir 
istikamete yönelmiş olmasından dolayı Hüküme
ti ve Saym Bakanımızı tebrik etmek isterim. Bu 
gerekçede gördüğümüz 31 milyon lira içme su
larına ve köy yollarına ayrılıyor, 1,5 milyon li-

(1) 706. S. Sayûı başmayazı tutanağın so-
nundadır. 

ra da geçen seneden tamamlanamıyan, bakiye 
kalmış olan elektrifikasyon işlerinin tamamlan
masına hasrediliyor. Benim buradaki temen
nim, gerek içme suları ve gerek elektrifikasyon 
kalkınmamızda mühim rolü olan bir bahistir ve 
bu buradaki köy içme sularında ve elektrifikas
yonunda bilhassa malzemeye ihtiyaç göstermesi 
bakımından, köy yollarına bir üstünlük arz ede
ceğini sanıyorum ve diyorum ki, mahallen yapıl
ması mümkün olan, temini mümkün olan köy 
yollarına daha az bir miktarın ayrılarak, gerek 
köy içme suları ve gerekse elektrifikasyona da
ha fazla önem verilmesini Saym Vekilimizden ri
ca etmekteyim. 

Geçen sene Köy İşleri Bakanlığının Plânla
maya yaptığı elektrifikasyon tekliflerinde paraya 
göre, mevcut gelirlere göre ayrılan miktar çok 
budanmış ve azaltılmıştır. Bu sene ise, Köy 
İşleri Bakanlığı elektrifikasyon mevzuunda 
1966 yılı için, plânlamaya 445 köy teklif etmiş
tir. 445 köy yapılacak işlere göre çok olmamak
la beraber, Plânlamaca bunların tamamının der
piş edilmesini bilhassa ilgililerden rica ediyo
ruz. 445 köy için sadece 45 milyon liraya ihti-
yaoolacaktır. Ve bunun 16 milyonunu zaten 
köylü kendisi vermektedir. Bu noktayı da arz 
etmeyi bu vesile ile faydalı buluyorum. 

Bir noktaya daha işaret edeceğim. Zaman 
zaman bu köy işlerinin muhtelif teşkilâtı ile yap
tığımız temaslarda, ilgili elemanlarının son de
rece kendilerini bu mevzua verdiklerini, bir aşk 
içinde çalıştıklarını, imkânsızlıklarla boğuştuk
larını ve bizlerden daha fazla tahsisat bekledik
lerini, aldıkları tahsisatı son derece kıymetlen
dirdiklerini yakînen gördüm. Kendilerine bu
rada teşekkürü bir borç bilirim ve önümüzdeki 
yularda daha çok muvaffak olmalarını temenni 
ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Saym Kaplan. 
KADRÎ KAPLAN (Tabiî Üye) — Saym 

arkadaşlar; söz almamın sebebi, biliyorum zamatı 
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çok sıkılık fakat, daha evvel gözleriminizin 
önünde cereyan ettiği gibi ödenekler meselesi ar
tık kapanması lâzımgelen bir mevzuu oldu. Çün
kü, karşılılklı çatışmalara sebeboluyor. Bir za
man yarış bu istikâmette idi, sonra ben iştirak 
etmedim, demenin beyanı yarışı başladı. Sonra 
Anayasaya müracaat yarışı başladı. Şimdi me
haz değiştirdik böylece gönderiyoruz doğru
dur, mükemmeldir buna iştirak etmiyecek yok
tur. Bu noktada Sayın Bakan Seyfi öztürk'e 
çok teşekkür ederim. Teşekkürüm, yalnız son 
defa bu işi ileri attığı için değil, eğer böyle 
olsa idi yarışa girmek istiyenler çok. Şimdi 
bundan dört ay evvel söylemişti, tahakkuk etti
ğini görmekle seviniyoruz. Kendisini tebrik ede
rim, sevincine iştirak ederim. Hayırlı bir hiz
mettir. Sefil, perişan, medeniyetten nasibini 
almamış olan birçok insanlara ve köylere l/İr 
hizmet götürmekle hepimiz müsterihiz, mesu
duz, teşekkür ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Hazer, buyurun. 

MEHMET HAZER (K&m) — Muhterem ar
kadaşlar, köy yollarının yapılması için getirilen 
bu aktarma hakikaten yerinde ve lüzumlu b:r 
tasarruftur. Yalnız bütçede mevcut tahsisatın 
vilâyetlere tevziinde, bilhasas bendeniz kendi se
çim bölgemde yaptırım tetkikatta, ödenekler 
ihtiyaçlara göre değil, evvelden beri devam 
edegelen alışkanlığa göre ayrılmıştır. Meselâ 
Kars vilâyetinde köy yolları için verilen tah
sisat bir milyon küsur bin liradır. Bunun ta
mamı personel masraflariyle, malzeme bakım 
masraflarına ancak yetmektedir. Mevcut tah
sisatla yeni iş yapılamamaktadır. Binaenalcvh, 
bu tahsisat verilirken, ihtiyacın göz önünde bu
lundurulması bu işi realize edebilmek içm mal
zeme ve personel imkânını söylemek lâzımdır. 
Aksi takdirde bu rakam sadece mevcut rakam
lara eklennrş sarfı mümkün olmıyan rakamlar 
halinde kalmıya mahkûmdur. Tahsisat verdiği
miz zaman malzemesini ve personelini de hazır
lamak lâzımdır. Kars vilâyeti gibi bir vilâ
yette daha nafıa müdürü yoktur. Bu tahsisatı 
sarf etmek için malzeme ve personele ihtiyaç 
vardır. Sayın Bakandan, diğer bankanlarla 
bu işin münasebeti dolayısiyle, temas ederek 
bu tahsisatın ihtiyaçlara göre tevziini ve bir de 
tahsisatın realize edilmesi imkânlarının hazır
lanmasını temenni ve istirham ediyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Tuna tümü üzerinde. 
NUSRT TUNA (Kastamonu) — Muhterem 

arkadaşlar, şu tahsisatta bir diyeceğimiz yok, 
yerine masruftur doğrudur. Yalnız bu köy VVL 
işleri mevzuubahsolunca bir tatbikat hatasını hu
zurunuzda dile getirmeyi vicdani bir vazife 
bildim. Şimdi şu köylerden en az su olan vi
lâyet tetkik edildiği vakit görülecektir ki, bin 
küsur mahalle ve köyle Kastamonu vilâyeti başta 
gelmektedir. Geçen sene 25 köye su veril
miştir. 25 köyün suyunun yapılması takarrür 
etmiştir, bu 25 köyden Sayın Bakan tetkik 
bu vursunlar tek bir köye su yapılmamıştır. 
Tahsisat verilmiştir, fakat eleman gönderilme
miştir. Bu sene bütçesinde 75 - 76 köyde ıu 
işlerinin yapılması takarrür etmiştir. Plânda 
d i vardır, ayrılmıştır. Fakat* yine bunu bugün 
duvmaktavız ki, mahallinde teknik personel yük
tür ve yapılmamaktadır. Şu aktarma isabetli
dir. Fakat maalesef memleketteki realite de bu
dur. 25 köve üreeen sene yanılmamıştır, I u 
semte 75 köyde yapılacaktır. Em ufak bir ilerle
me yoktur. Şu tahisastı gen:s bir iç huzuru 
ile aktarırken ruh huzuru tatbikattaki bu ak
saklığın önlenmesini, ayrılan paranın mutlak 
verine sarf edilmesi için gerekli gayretin gös
terilmesini, personelin hazırlanmasını, çalışma 
nrogramımn ona göre yapılmasını istirham edi-
vorum. Zamanınızı aldığım için de özür dilerim 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Tümü üzerindeki görüşmeler 
bitnrştir. Maddelere geçilmesi hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

1985 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvdllerde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1965 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilişik 
cetvelde yazılı tertiplerine 32 500 000 lira ek 
ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetvelelri okutuyorum. 

Malive Bakanlığı 
(A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

34.000 Malî transferler 31 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Sanayi Bakanlığı 

(A/2) 

21.000 Etüt ve proje giderleri 1 500 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi eetvelleriyle birlikte oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bıı kanım yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —- Madde üzerinde görüşmek isti-
yen yok. Kabul edenler... FA m iyeni er... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye Baaknı yürütür. 

BAŞKAN — Madde1 üzerinde görüşmek isi ı-
yen sayın üye yok. Maddeyi oylarınıza arz cd"-
yorum. Kabul edenler... Etmiyonler... Kabul edil
miştir. 

Tümünü oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Açık 
oylarınıza arz edileeetkir. 

2. — Karayolları (lenel Müdürlüğü 1965 yılı 
Bütçe Kanımuna bağlı (A/2) ve (B) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/885; Cumhuriyet Senatosu 
1/603) (S. Sayısı : 705) (1) 

BAŞKAN — Komisyon raporunun okunması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Okunmaması karargir olmuş
tur. Tümü üzerinde görüşmek istiyen say m 
üye'? Yok. Maddelere geçilmesi hususunu oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/2) ve (B) işaretli cetveller

de değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Karayolları (îenel Müdürlüğü 
H)65 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli 
cetvelin 22.000 nei (Yapı, tesis ve büyük ona-

(1) 705 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
d-ailır, 
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rım. giderleri) bölümünün 22.574 ncü (Köy yal
ları yapımı «Dağıtım» şekli Bakanlıkça tesiri t 
edilir) maddesin.1 17 000 000 lira ek ödeıuk 
verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. ----- Karayolları Önel Müdürlüğü 
'1 !)(if) yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaro^i 
cetvelin (M.000 uci (Özel gelirler) bölümünün 
04.100 ncü (Mazine yardımı) maddesine 
17 000 000 lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenle!-... Etmiyenler... Kain 1 
cdlimiştir. 

MADDE 3. — Bu kanım vayımı tarihinde vi'ı-
rürlüğe girer. 

BAŞKAN - - Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... K ı-
bul edilmiştir. 

MADDE 4. Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Bayındırlık Bakanları yürütür. 

BAŞKAN ••-- Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye? Yok. 'Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Açık oylarınıza arz edilecektir. 

Hıra sayısı 704 olan Devlet Su İşleri kanım 
tasarısının müzakeresine geçiyoruz. 

.V. -•- Devlet Su işleri dene! Müdürlüğü l'Jfi-l 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (B) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/886, Cumhuriyet Sena
tosu 1/605) (S. Sayısı : 701) (1) 

BAŞKAN - - Komisyon raporunun okun
ması husuusnu oylarınıza arz ediyorum. Hap(-
run okunmasını istiyenler. . tstemiyenler... Ko
misyon raporunun okunmaması karargir olmuş
tur. Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 

(t) 70-1 S. Sayılı hasma yazı tutanağın so~ 
n undadır. 

._ 572 — 



16 7 . 1965 0 : 2 
bir ölçü içinde teskin edecek olan bu teklif 
kanunlaştığı takdirde Yüce Senatonun hiç. şüp
hesiz bu hizmetlerin yerine getirilmesinde gös
termiş olduğu samimî ve yakın alâka son dere
ce değerli bir yer işgal edecektir. Türk köv-
lüsü bunu bilecektir, bilmektedir, takibetmek-
tedir. Burada görmüş olduğumuz anlavış, ar
kadaşlarımızın izlıai' ettikleri temenniler, .-.öz
ler, bizi hizmet şevkine sevk eden çok kıymetli 
birer kaynak ve teşvik edici sözler olmuştur. 
Huzurunuzda tekrar hepinize teşekkür ederim. 
İnşallah kabule iktiran eder ve böylece Meclisten 

de geçmek suretiyle kanunlaşırsa Türk köylü
süne hizmeti bir adım daha ileriye götürmek 
imkanını buluruz. Hepinizi hürmetlerimle se
lamlarım. (Alkışlar.) 

/. — Belediyelerin ve belediyelere bağlı mües
sese ve isletmelerin bir kısım borçlarının Ha
zinece terkin ve talikimi hakkındaki kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(Millet Meclisi 1/490; Cumhuriyet Senatosu 
1/5R5) (S. Sayısı : 707) (1) 

BAŞKAN — Belediyelerin ve belediyelere 
bağlı müessese ve işletmelerin bir kısmı borçla
rının Hazinece terkin ve tahkimi hakkında ka-
nuıı tasarısının öncelikle gelen kâğıtlardan alı
narak görüşülmesi hususu talebodilmektedir. Tak
riri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıya ismi çıkarılan 707 sıra sayılı kanun 

tasarısı talebedilip sayın üyelere dağıtılmış bu
lunmaktadır. 

fici en kâğıtlardan gündeme alınarak öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

fieçiei Komisyon Bask'j i A 
Ağrı 

Salih Türkmen 

Belediyelerin ve belediyelere bağlı müessese ve 
işletmelerin bir kısım borçlarının Hazinece ter
kin ve tahkimi hakkında kanun tasarısı. 

BAŞKAN — Kanım tasarısının gelen kâ
ğıtlardan gündeme alınması ve öncelikle g'örü-
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sayın üye? Yok. Maddelere geçilmesini oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etnıi-
yeııler... Kabul edilmiştir. 

Devflet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1965 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/2) ve (B) işaretli cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında Kanan 

MADDE 1. — Devlet Su tşleri Genel Mü
dürlüğü 1965 yılı Bütçe Kanununa, bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin 22.000 ııci (Yapı, tesis ve bü
yük onarını giderleri) bölümünün 22.611 nci 
(Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) madde
sine 12 000 000 ve 22.612 nci (Teknik personel 
ücretleri maddesine de 2 000 000 lira ek ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?, Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etnıiyenler... Madde 
kabul ediJmistir. 

MADDE 2. — Devlet Su İsleri (Jenel Mü
dürlüğü 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işa
retli cetvelin 64.000 nci (Özel gelirler) bölümü
nün 64.100 neü (Hazine yardımı) maddesine 
14 000 000 lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek istı-
yen sayın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Et m iyeni er... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti 
yen sayın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etnıiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanları vü-
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek i.sîi-
yen sayın üye? Yok. .Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etnıiyenler... Mad.ic 
kabul edilmiştir. 

Tümünü oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oylarınıza arz edilmiştir. 
Sayın Köy İşleri Bakam Öztürk Buyurun. 

KÖY İŞLERİ BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK 
(Eskişehir Milletvekili) — Aziz Başkan, Yüce Se
natonun değerli üyeleri, 20 milyon m usta ı ip 
vatandaşın binilir türlü ıstırabım hiç olmazsa 

(i) 707 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nu udadır. 
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•gülmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyon raporunun okunup okunmamasını 
oylarınıza sunacağım : Okunmasını kabul eden
ler... Okunmamasını kabul edenler... Okunmaması 
karargir olmuştur. 

Tümü üzerinde görüşmek ist iyen sayın üye?. 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

ivedilikle müzakeresini oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... İvedilikle 
müzakeresi kabul edilmiştir. 

Belediyelerin ve belediyelere bağlı müessese ve 
vo işletmelerin bir kıçım borçlarının Hazinece 

terkin ve tahkimi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Belediyelerin ve belediyelere 
bağlı müessese ve işletmelerin bu kanunun ya
yımı gününde Devlete ve katma bütçeli idare
lere olan borçları terkin ve aynı tarihte bu 
kanuna bağlı cetvelde gösterilen Kamu İkti
sadi Teşebbüslerine olan borçları tahkim olunur. 

Belediyeler ve belediyelere bağlı müessese 
ve işletmelerin mükellef sıfatiyle borçlu bulun
dukları vergiler, resimler, harçlar ve cezalar 
ile kanuni paylar, faizler ve gecikme faizleri, 
komisyonlar ve banka ve sigorta işlemlerinden 
alman Gider vergileri bu kanunda sözü geçen 
borç deyimine dâhildir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek ist i -
yen yok.. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Aşağıda gösterilen borçlar bu 
kanunla yapılacak terkin veya tahkimin dışın
dadır. 

A) 7269 sayılı Kanunla kurulan Tabiî Âfet
ler Fonuna olan borçlar, 

B) iller Bankası nezdindeki «Belediyeler 
Fonu» na olan borçlar, 

C) Belediyelerin kendi kurdukları müessese 
ve işletmelere olan borçları ile bu müessese 
ve işletmelerin, bağlı oldukları belediyelere olan 
borçları. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?. Yok, Maddeyi oylarınıza arz edi-
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yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Belediyeler ve belediyelere 
bağlı müessese ve işletmeler yukardaki madde
lerde belirtilen borçlarını (Her türlü yargı yer
lerinde ihtilaflı olanlar dâhil) gösterir cetvel
leri bu kanunun yürürlüğe girişinden itibaren 
üç ay içinde dörder nüsha halinde hazırlar ve 
üç nüshasını il ve ilçenin en büyük mülkiye 
âmirine verirler. Bu cetvellerde kanunun yürür 
lüğe giriş günü itibariyle borcun miktarı, doğu.; 
sebebi ve alacaklısı açıkça gösterilir ve bunlara 
ait her türlü belgeler veya tasdikli örnekleri 
eklenir. 

Bu maddede belirtilen üç aylık süre içinde 
gerekli cetveller ve bilgiler verilmediği takdir
de, bu mükellefiyeti yerine getirmiyen belediye
ler ve bağlı müessese ve işletmelerin borçlırı 
terkin veya tahkim sırasında nazara alınmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz e»l> 
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun 3 ncü maddeci 
gereğince verilecek borç cetvellerinin iki nüs
hası en büyük mülkiye âmirleri tarafından Ma
liye Bakanlığına gönderilir. Borçlar ve belgeler, 
İçişleri ve Maliye bakanlıkları ile bu kanuna 
bağlı cetvelde yazılı kuruluşlar bakımından bu 
kuruluşların doğrudan doğruya veya vasıtalı ola
rak bağlı oldukları bakanlığın temsilcilerindi.M 
kurulacak bir komisyonca incelenir. Bu inceleme 
ler, kanunun yürürlüğe girişinden itibaren en 
geç beş ay içinde bitirilir. Komisyonun kararla
rı veya tahkim olunan borçları derhal tebliğ 
edilir. 

Her türlü yargı ve icra mercilerindeki ih
tilaflı borçlar kesinleştikçe belediyeler ve ala
caklı kuruluşlar tarafından en kısa zamanda Ma
liye Bakanlığına bildirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Yukardaki maddelere cöı-c 
belirtilecek ve kesinleştikçe Maliye Bakanlığına 
bildirilecek borçlar hakkında aşağıdaki işlemler 
terkin edilir. 
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B) Bağlı cetvelde yazılı kuruluşlara ve 

Vakıflar Genel Müdürlüğüne olan borçlar Ha
zinece tahkim edilerek yirmi yılda ve yi fini 
eşit taksitte yüzde beş faiziyle birlikte ödenir. 

C) İller Bankasına olan borçlar, beledivc-
lerin her yıl ödemeleri gereken anaborç ve fa
iz miktarları ve vâde tarihleri ?öz önüne alıla
rak bu banka ve Maliye Bakanlığınca tesb't 
edilecek esaslar dâhilinde tahkim edilir. Bu tah
kimden dolayı iller Bankasına ayrıca faiz öden
mez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üve?. Yok. Maddevi oylarınıza arz ed: 

yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — Belediyelerle belediyelere 
bağlı müessese ve işletmeler bu kanun n-ere^ifi
ce tahkim edilecek borçları tutarı ile bunlar ie'n 
Hazinece ödenecek faizler toplammca Hazine
ye borçlanırlar. Bu borçlar, kanunun yürürlü
ğe girmesi gününden beş yıl sonra başlamak 
üzere virmi vıl içinde virmi eşit taksitte ve fa 
izsiz olarak Hazineye ödenir. 

BARKAN — M-VHe ü^er'nde görüşmek isti-
yen savın '>^?. Yok. Maddeci ovlarmıza arz edj-
-yofum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, 

MADDE 7. — B u kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BARKAN — Mad'le üzer'nde görüşmek isti-
yen savm üv>?. Yok. Maddevi ovlarmıza arz odi-
'yoT-um : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabu7 

edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanunun hükümlerini B.ı 
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti 
yen sayın üve?. Yok. Maddevi oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... KaT-ul 
edilmiştir. Kanunun tümünü oylarınıza «vz 
cdivorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Açık oylarınıza arz edilecektir. 

5. — îdarei Umumiye Vilâyat Kanununun 
7396 sayılı Kanunla muaddel 116 ncı ve 7021 
sayılı Kanunla değiştirilen 140 ncı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri- J 

16.7.1966 0 : 2 
yet Senatosu İçişleri ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi 2/700, Cumhu
riyet Senatosu 2/170) (S. Sayısı : 701) (1) 

BAŞKAN — Tasarı üzerinde bir takrir var
dır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa, 
Aşağıya ismi çıkarılan (701) sıra sayılı Ka

nun teklifi tabedilip sayın üyelere dağıtılmış 
bulunmaktadır. 

Gelen kâğıtlardan gündeme alınarak öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

İdari Umumiyei Vilâyat Kanununun 7396 
sayılı Kanunla muaddel 116 ncı ve 7021 sayılı 
Kanunla değiştirilen 140 ncı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 
içel 

Cavit Tevfik Okyayuz 

BA ŞKAN — Yüksek Heyetinizden bir ka
rar istihsal edeceğiz. Önümüzde mevcut işlerin 
bitirilmesine değin aralıksız çalışma hususunu 
Başkanlık Divanı oylarınıza arz edİ3ror. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Mevcut işler bittikten sonra bir tatil teklifi var
dır onu,oylarınıza arz edeceğiz. 

Gelen işler meyanmda mevcudolduğu ve ön
celikle görüşülmesi talobi olan kanun teklifi
nin gündeme alınmasını ve öncelikle görüşülme
si talebi olan kanun teklifinin gündeme alınması
nı ve öncelikle görüşülmesi hususunu oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Komisyon raporunun okunmaması ka
bul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye? Yok. Maddelere geçilmesini oyları
nıza arz ediyorum. Kalbıtl edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. İvedilikle görüşülmesi 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kalbul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 701 S. Sayılı basmayazı tutamğın so
rumdadır. 
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tdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 7396 
sayılı Kanunla muaddel 116 ncı ve 7021 sayılı 
Kanunla değiştirilen 140 ncı maddelerinin de

ğiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — tdarei Umumiyei Vilâyat Ka
nununun 7396 sayılı Kanunla muaddel 116 ncı 
maddesi 'aşağıda yazılı olduğu şekilde değişti
rilmiştir. 

«Madde 116. .— İl Genel Meclis üyelerine 
müzakerelerin devamı müddetince Genel Mec
lis kararı ile günde 60 liradan 100 liraya kadar 
tahsisat verilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kaıbul etmiyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

MADDE 2. — tdarei Umumiyei Vilâyat Ka
nununun .7021 sayılı Kanunla tadil edilen 
140 ncı maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 140.— ti Daimî Encümeni Başk'an 
ve üyelerini, Genel Meclis kararı ile 1 O00 li
radan 1 500 liraya kadar aylık tahsisat verilir.» 

t i Daimî Encümen üyeleri, Genel Meclisin 
toplantısı zamanında yalnız üyelik tahsisatı 
alırlar. Kendilerine ayrıca Daimî Encümen tah
sisatı verilmez. 

4178 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 3 ıncü 
fıkrası hükmü hu tahsisat hakkında uygulan
maz.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? Yok. Maddeyi aykırınıza arz edi
yorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN —-Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza arz «ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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Aralıksız devama Yüksek Senato karar ver

miştir. Ve karar gereğince de tatil kararı görü
şülecek kanunların sonunda Heyeti Umumiyeye 
arz edilecektir. 

6. — 506' sayılı Kanunun 118 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanım teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi 2/846, Cumhu
riyet Senatosu 2/184) (S. Sayısı : 710) (1) 

BAŞKAN — Teklif hakkında bir önerge var, 
okutuyorum. 

Başkanlığa 
506 sayılı Kanunun 118 nci maddesinin de

ğiştirilmesine ait 710 sayılı tasarının gündeme 
alınmasını öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Bütçe ve Plân Kom. Bşk. Sosyal t. Kom. Bşk. 
İçel Elâzığ 

Gavit Tevfik Okyayuz Celâl Ertuğ 

BAŞKAN — 506 sayılı Kanunun 118 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarı
sının gündeme alınması ve öncelikle görüşülme
si talebedilmekteclir. Bu husustaki takriri oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Okunmaması karargir olmuştur. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye? Yok. Maddelere geçilmesi hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

506 sayılı Kanunun 118 nci maddesinin değişti
rilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 17 . 7 . 1965 tarih ve 506 sa
yılı Kanunun 118 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

(1) 701 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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Madde 118. — Hastalık ve analık yardım

larından yararlanacak olanlar Kuramca tesbit 
edilecek belgelerle Kuruma bağlı sağlık mües
seselerine veya Kurum hekimlerine başvurarak 
muayene ve tedavi olurlar. 

Kurum sağlık hizmetlerinde çalıştırılacak 
tabip, diş tabibi, eczacı, (biyolog, kimyager, 
kimya lisansiye, kimya mühendisi ve veteriner
lerden hariçte serbest olarak sanat ve meslekle
rini iera etmemeyi resmî ve özel her hangi bir 
müessesede (maaşlı, ücretli veya sözleşmeli ola
rak görev almamayı ve Kurumun mesai saatle
rine tabi olmayı kaibul edenlere 7244 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesini'n 2 nci fıkrası hükmü
ne tabi olmaksızın aylıklarına ek olarak ve ay
da 2 500 lirayı geçmemek üzere bir tazminat 
verilir. 

yukarıdaki fıkrada belirtilen personelden 
âcil vakalar için, mesai saati dışında sağlık te
sisine çağırılanlarla nöbet tutanlara, ödenecek 
tazminatlarla, uygulanacak esas şekil ve nisbet-
ler bir tüzükle belirtilir. Bu tüzüğü Çalışma Ba
kanlığı ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
müştereken hazırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden 
üç ay sonra yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu ikamın hükümlerini Mali
ye ve Çalışma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza .arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanunun tümünü açık oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

7. — 3611 sayılı Bayındırlık Bakanlığı teş
kilât ve vazifelerine dair Kanunun 26 ncı mad
desinin kaldırılması ve bu kanuna üç madde ek
lenmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 

16. 7.1965 O :2 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/842, Cumhuriyet Senatosu 
1/586) (S. Sayısı: 685) (1) 

BAŞKAN — Kanun tasarısının müzakeresi
ne geçilmişti. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerini alsın. 
TAHSİN BANGUOĞLU (Edime) — Sayın 

Başkan, bir takririm vardı. 
BAŞKAN — Bulamadım efendim. Başkan

lık Divanı vazifelilerine sordum, bulamadık. 
Hükümet adına Sayın Sadettin Cemaligil. 
Kanunun öncelikle görüşülmesi dünkü Birle

şimde karargir olmuştu. Kanunun tümü üzerin
de görüşmek istiyen sayın üye? Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3611 sayılı Bayındırlık Bakanlığı teşkilât ve 
vazifelerine dair Kanunun 26 ncı maddesinin 
kaldırılması ve bu kanuna üç madde eklenmesi 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 3611 sayılı Bayındırlık Ba
kanlığı teşkilât ve vazifelerine dair Kanunun 
26 ncı maddesi kaldırılmış ve (bu kanuna üç 
madde eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Başkanlığa ait işler ile 
diğer konulan incelemek üzere Bayındırlık Ku
rulu kurulur. 

Bayındırlık Kurulu Müsteşarın Başkanlığın
da başmüşavir, Yüksek Fen Kurulu Başkan ve 
üyeleri, Birinci Hukuk Müşaviri, Daireler re
isleri (Teftiş Kumlu Başkanı hariç) ve Kara
yolları Genel Müdüründen teşeıkkül eder. 

Müsteşar, Başmüşavir, Birinci Hukuk Müşa
viri, Daireler reisleri ve Karayolları Genel Mü
dürünün yokluklarında tevkil edecekleri me
murlar kurula iştirak ederler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul 
edilmiştir. 

(1) 685 S. Sayılı basmayazı 15 . 7 . 1965 
günlü 118 nci Birleşim tutanağının sonundadır. 
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EK MADDE 2. — Bayındırlık Kurulunun 

görevleri şunlardır : 
a) İnşaat işlerinden doğacak ihtilâfları 

kanun, sözleşme ve şartlaşmaların koyduğu hü
kümler dâhilinde incelemek, 

b) Bakanlık makamınca havale edilen di
ğer isleri yapmak, 

Bayındırlık Kurulu vardığı Sonuçları kara
ra (bağlar, kararlar oy çokluğu ile verilir. Oy
ların eşitliği halinde Ibaşkanın katıldığı taraf 
ekseriyette sayılır. 

(a) fıkrasında sayılan hususlar dışındaki 
kararlar Bakanın «onayı ile muameleye konu
lur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

EK MADDE 3. — Bakanlık memur ve hiz
metlilerinin disiplin işlerine ıbakacak olan Ba
kanlık Disiplin Kurulu; müsteşar veya görev
lendireceği yardımcısının b aşka alığında Birin
ci Hukuk Müşaviri, Daire reisleri (Teftiş He
yeti Reisi hariç) ile zatişleri müdüründen te
şekkül eder. 

Kurulun çalışma esas ve usulleri yönetme
likle düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayıımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüş; ıck is-
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.,. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. —• Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kuruluy ürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tİyeıı. sayın üye Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul 
edilmiştir. Kanunun tümünü 'oylarınıza arz edi
yorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Vatani hizmet tertibinden 17 >aded kanun 
teklifi vardır. Sayın Küçük ve Maliye temsilci
si lütfen yerini alsın. 

16.7.1985 O :2 
8. — Mehmetoğlu 1308 doğumlu Murat eşi 

Arife Kozok'a vatani hizmet tertibinden maaş 
bağlanması hakkındaki kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Mec
lisi 2/647), Cumhuriyet Senatosu 2/172) (S. Sa
yısı : 673) (1) 

BAŞKAN — Kanun teklifinin müzakeresine 
geçiyoruz. Komisyon, raporunun okunması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Okunmaması karargir olmuştur. 

Tümü üzerinde görüşmek istiyen sayın üye? 
Yok. Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunda takrir var
dır. İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Mohmedoğlu 1308 doğumlu Murat eşi Arife 
Kosok'a vatani hizmet tertibinden maaş bağ

lanması hakkında Kanım 

MADDE 1. — Birinci Cihan Harbinde, em
saline nazaran üstün 'başarı gösteren, Aziziye'
nin Kılıç. Mehmet köyünden Mohmedoğlu 1308 
doğumlu ölü Murat eşi Arife Kozok'a hayatta 
bulunduğu müddetçe vatani hizmet tertibinden 
ayda (350) lira maaş bağlanmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımını takibeden 
aybaşından itübaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kaibul edenler... Etmiiyenler... Kaibul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi-

(1) 673 S. Sayılı basmaymı tutanağın so-
I nundadır. 
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yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

9. — Tdhsinoğlu Nuri Yeniay'm kızı Munise 
Yeniay/a vatani hizmet tertibinden maaş bağ
lanmasına dair kanun teklifinin Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 2/509, 
Cumhuriyet Senatosu 2/177) (S, Sayısı : 671) 
(D 

BAŞKAN — Kanun teklifinin müzakeresi
ne gediyoruz. 

Komisyon raporunun okunması hususunu 
oylarmıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Komisyon raporunun okunmaması 
karargir olmuştur. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye? Yok. 

İvedilik takriri vardır, ivedilikle görüşülme
si hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere- geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tahsmoğlu Nuri Yeniay'ın kızı Munise Yeni
ay'a vatani hizmet tertibinden maaş bağlanma

sına dair Kanun 

MADDE 1. — Vatani hizmet yapmakta iken 
gayfoulbeti tahakkuk eden Tahsmoğlu Nuri Ye
niay'm kızı Munise Yeniay'a dul kaldığı müd
detçe vatani hizmet tertibinden (270) ikiyüz-
yetmiş lira aylık maaş tahsis edilmiştir. 

BAfJKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen saym üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN —- Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kjabul edilmiştir. 

(IX 671 8.. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

) 16.7.1965 0 : 2 
I MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Maliye 

Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-

I yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

j Kanunun tümünü .oylarmıza arz ediyorum. 
1 Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil-
I mistir. 

10. — 14 Ekim 1338 tarihli ve 271 sayılı Ka
nunun değiştirilmesine dair kanun teklifinin 

I Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum-
I huriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Mil-
I let Meclisi 2/412, Cumhuriyet Senatosu 2/173) 

(S. Sayısı : 672) (1) 

I BAŞKAN — Komisyon raporunum okunması 
I hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden-
I 1er... Etmiyenler... Okunınaiması karargir olmuş-
I tur. 
1 Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
I sayın üye? Yok. Maddelere geçilmesi hususunu 

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
I yenler... Kabul edilmiştir. 
I İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
| arz ediyorum, Kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 

14 Ekim 1338 ve 271 sayılı Kamınım değişti
rilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Eski Boğazlıyan Kaymaka
mı Millî Şehit Kemal'in, 14 Ekim 1338 tarih ve 
271 sayılı Kanunla dul karısı Hatice Tezcan'a 

I bağlanmış olan vatani hizmet aylığı 273 lira 93 
kuruş, kızı Müzehher Sel'in aylığı 306 liira 21 
kuruş fazlası ile ödenir. Bu ilâveler ayrıca zam-

I ma tabi değildir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayınımı taikibe-
den aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 

(1) 672 8... Sayılı basmayazı tut ana ğ m so-
nundadır. 
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ediyorum. Kalkıl edenler... Etmiyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu "kanunu Maliye Balkanı yü
rütür. 

BAŞKAN —- Madde üzerimde görüşmek isti-
ycn sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

Kanunun tümünü oylarımıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

11. — Kurtuluş Savaşına iştirak edip em
sallerine nazaran üstün hizmet gören Mustafa 
Konur'a vatani hizmet tertibinden maaş tahsisi
ne dair kanun teklifinin Millet Meclisince ka
bili olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî 
ve İktisadi işler ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 2/743, Cumhuriyet 
Senatosu 2/164) (S. Sayısı : 681) (1) 

BAŞKAN — Komisyon raporunun okunma
sı hususunu oylarınıza arz ediyorum. Okunması
nı arzu edenler... Okunmamasını arzu edenler... 
Okunmaması karargir olmuştur. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye? Yok. Maddelere geçilmesi hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul 'edilmiştir, ivedilikle görü
şülmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Kurtuluş Savaşına iştirak edip emsallerine na
zaran üstün hizmet gören Mustafa Konur'a va
tani hizmet tertibinden maaş tahsisine dair 

Kanun 

MADDE 1. — Kurtuluş Savaşma iştirak 
ederek emsallerine nazaran üstün hizmetler ifa 
eden ve (halen yardıma muhtaç durumda bulu
nan Celâloğlu 1307 doğumlu Mustafa Konur'a 
hayatta bulunduğu müddetçe vatani hizmet ter
tibinden (500) Ibeşyüz lira aylık bağlanmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kalbul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

(1) 681 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır, 

16. 7 .1965 O : 2 
MADDE 2. — Bu kanun yayımını takke

den aybaşında yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti

yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakam 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

12. — Millî Mücadele kahramanlarından Tel
grafçı Manastırlı Hamdi Efendi eşi Hasibe 
Martonaltı'ya vatani hizmet tertibinden maaş 
bağlanmasına dair 17 . 9 . 1963 tarihli ve 310 
sayılı Kanunun birinci maddesinde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meulisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve iktisadi îşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/676, 
Cumhuriyet Senatosu 1/563) (S. Sayısı : 684) 
(D 

BAŞKAN — Komisyon raporunun okunması 
hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Okunmaması karargir olmuştur. 
Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen?... 
Buyurun Sayın Kalpaklıoğlu. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Muhterem arkadaşlarım, biz Manastırlı Hamdi 
Efendinin karısına ve kızma geçen sene yine bil* 
diğiniz gibi buradan bir maaş tahsisi yaptık. 
Uzun müzakerelerden geçti. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, maaş tah
sisi değil isim tashihine mütedair olan bir ka
nundur. Hasibe adına kanun çıkmış. Nesübe ola
caktır. Bu bakımdan, malî bir külfet tahmil et
miyor. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) ~ 
O halde şunu soruyorum komisyondan. Bu isim 
değişmediği için bugüne kadar bunlar maaş ala
mamışlar mıdır? Makable şâmil olarak o tarih-

(1) 684 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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ten itibaren mi, bunlara maaş tahsis edilecektir, 
yoksa bu kanunun şu andaki kabulünden sonra 
mı maaş tahsis edilecektir? Bu hususun tavzihi
ni rica ederim. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SAMÎ KÜ
ÇÜK (Tabiî Üye) — Bu husus ikinci maddede 
belirtilmiştir. 

BAŞKAN — Komisyon, maddede yürürlük 
hükmü vardır diyor. 

Tümü üzerinde başka görüşmek istiyen? YOK. 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Millî Mücadele kahramanlarından Hamdi Efen
dinin Eşi Hasibe Martonaltı'ya vataniz hismet 
tertibinden maaş bağlanmasına dair 17 . 9 .1963 
tarihli ve 330 sayılı Kanunun birinci maddesin

de değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millî Mücadele kahramanla
rından Telgrafçı Manastırlı Hamdi Efendinin 
dul eşi Hasilbe Martonaltı'ya vatani 'hizmet ter
tibinden oıaaş bağlanmasına dair 17 . 9 . 1963 
tarihli ve 330 sayılı Kanunun (birinci madde
sindeki «Hasilbe» adı «Nesilbe» olarak değişti
rilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 24 . 9 . 1963 tari
hini takübeden aylbaşmdan itibaren yürürlüğe 
girer. 

BAŞKAN — Ma de üzerinde söz istiyen Ba
yın üye ? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kaibul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakamı yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi (oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

16. 7.1965 0 : 2 
Vatani (hizmet tertibinden maaş bağlanma

sına mütedair gelen kâğıtlarda mevcut 689, 690, 
691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699 ve 700 
sıra sayılarını taşıyan kanım tekliflerinin gelen 
kâğıtlardan gündeme alınması suretiyle öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesine mütedair olan tak
rir vardır okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vatanın kurtarılması ve yüceltilmesi sıra

sında şehidolarak geriye (bıraktıkları dul ve ye
timlerle hayatta kalıp da nıuztar bir durumda 
bulunanlara Millet Meclisince verilmesi lüzum
lu 'görülen vatani hizmet aylıkları 'hakkındaki 
12 tasarı Geçici .Komisyondan geçmiştir. 

Çok muztar durumda bulunan ve hayatları
nın son günlerini yaşıyan ıbu 'kişilere verilecek 
aylıkların biran evvel verilebilmesi ve büyük 
milletimizin lütuf ve atıfeti sayesinde son'gün
lerini -biraz daha huzur içinde geçirebilmeleri 
için adı geqen (bu 12 tasarının, ki, hepsi yürür
lük ve yürütme maddeleri dışında birer mad
deden übarettir, öncelik ve ivedilikle ve diğer 
kanunlara takdimen müzakeresini arz ve tek
lif ederim. 

Tabiî Üye 
Sami Küçük 

BAŞKAN — Sayın Banguoğlu'nım takriri
nin de gündeme alınması hususu tasrih etmiş
tir. 

Yüksek Başkanlığa 
Gelen kâğıtların üçüncü ..sırasında bulunan 

Âşık Veysel'e vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanın ası hakkındaki ka/nun teklifinin gün
deme alınarak öncelik ve ivedilikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Edirne 
Tahsin Banğuoğlu 

BAŞKAN — Sayın Küçük de takririni gün
deme alınması suretiyle töbdilen vermiştir. 
Gündeme alınması talebedilmektedir. Bahse 
konu sıra sayılarını taşıyan kanunların gelen 
kâğıtlarda bulunması hasebiyle gündeme alın
ması ve öncelik ve ivedilikle görüşülmesi husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13. — Mustafaoğlu 1304 doğumlu Ziya Ünü-
var'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlan-
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masına dair kanun tasarısının Millet Meclisin- I 
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyon raporu. (Millet Meclisi 1/713; 
Cumhuriyet Senatosu 1/580) (S. Sayısı : 689) 
m 

BAŞKAN — Komisyon raporunun okunma- I 
sim arzu edenler... Okunmamasını arzu edenler.. 
Okunmaması karargır olmuştur. Tümü üzerinde 
görüşmek istiyen sayın üye? Yok. Maddelere ge
çilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. İvedilikle 
görüşülmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Mustafaoğlu 1304 doğumlu Ziya Ünüvar'a va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 

dair Kanun 

MADDE 1. —• Birinci Dünya ve Kurtuluş I 
savaşlarına katılarak emsallerine nazaran üs- I 
tün başarılar gösteren ve halen yardıma muh- I 
taç bir durumda bulunan Mustafaoğlu 1304 
doğumlu Ziya Ünüvar'a, hayatta olduğu müd- I 
detçe, vatani hizmet tertibinden (500) lira ay- I 
lık bağlanmıştır. I 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa- I 
ymü ye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo- I 
rum; Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka- I 
bul edilmiştir. I 

MADDE 2. — Bu kanun yayımını izliyen I 
aybaşında yürürlüğe girer. I 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa- I 
ym üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo- I 
mim Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul I 
edilmiştir. I 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı I 
yürütür. I 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa- I 
yîn üye ? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediĵ o-
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul I 
edîîffiiştir. I 

Kanunun tümünü oylarınıza arz ediyorum. I 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. I 

(1) 689 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadtr. 

16. 7.1965 0 : 2 
14. — 1316 doğumlu Alioğlu Sezai Sanver'e 

vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici 
Komisyon raporu.( Millet Meclisi 1/824; Cum
huriyet Senatosu 1/583) (S. Sayısı : 690) (1) 

BAŞKAN — Komisyon raporunun okunma
sı hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Okunmaması karargir olmuş
tur. Tümü üzerinde görüşmek istiyen sayın üye? 
Yok. Maddelere geçilme hususunu oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

1316 doğumlu Alioğlu Sezai Sanver'e vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 

Kanun 

MADDE 1. — İstiklâl Savaşma katılarak 
emsallerine nazaran üstün hizmetler gören ve 
halen yardıma muhtaç bir durumda bulunan 
1316 doğumlu Alioğlu Sezai Sanver'e hayatta 
bulunduğu sürece vatani hizmet tertibinden 
(500) lira .aylık bağlanmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımını izliyen 
ayba-şından itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen saym üye? Yok. Maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye? Yok. Maddeyi 'kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Kanunun tümü 
üzerinde söz istiyen saym üye? Yok. Kanunun 
tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15. — 1315 doğumlu Mustafaoğlu Besim 
Yorulmaz'a vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasına dair kanun tasarısının Millet Mecli-

(1) 690 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Geçici Komisyon raporu. (Millet Meclisi 
1/682; Cumhuriyet Senatosu 1/582) (S. Sayı
sı : 691) (1) 

BAŞKAN — Komisyon raporunun okunup 
okunmaması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Komisyon raporunun okunmasını arzu edenler... 
Etmiyenler... Okunmaması karargir olmuştur. 
Tümü üzerinde görüşmek istiyen sayın üye? 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. İvedilikle görüşülmesi hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

1315 doğumlu Mustafaoğlu Besim Yorulmaz'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 

dair Kanun 

MADDE 1. — Balkan, Birinci Dünya ve İs
tiklâl savaşlarına katılarak emsallerine göre 
üstün hizmetler ifa eden ve halen yardıma 
muhtaç durumda bulunan 1315 doğumlu Mus
tafaoğlu Besim Yorulmaz'a hayatta bulundu
ğu sürece, vatani hizmet tertibinden (330) lira 
aylık bağlanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihini ta-
kibeden ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında görüşmek is
tiyen sayın üye 1 Yok. Maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.. 

Kanunun tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler;.. Etmiyenler... Kanun kaıbul edil
miştir.. 

(1) 691 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır, . 

16.7.1965 0 : 2 
Açık oylarını kullanmıyan sayın üye! Yok. 

Açık oylama muamelesi bitmiştir. 

16. — Ömer oğlu İbrahim Kalça'ya vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komis
yon raporu. (Millet Meclisi 1/657; Cumhuriyet 
Senatosu 1/581) (S. Sayısı : 692) (1) 

BAŞKAN — Komisyon raporunun okunma-
3i hulusunu oylarınıza arz ediyorum. Kaıbul 
edenler... Kabul etmiyenler... Okunmaması ka
rargir olmuştur. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen? 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. İvedilikle görüşülmesi hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ömeroğlu İbrahim Kalça'ya vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair Kanun 

MADDE 1. — İstiklâl Savaşlarına katılarak 
emsallerinden üstün hizmetler ifa eden ömer
oğlu İbrahim Kalça'ya hayatta bulunduğu müd
detçe vatani hizmet tertübinden (500) lira ay
lık bağlanmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımını takibeden 
aybaşında yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Kanunun tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(1) 692 S. Sayılı basmayazı tutmağm. so-
nundadır. 
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17. — Selimbeyzade Ömer Kaptan'ın eşi Ser- ; 

vet Beşiktaş'a vatani hizmet tertibinden aylık 1 
bağlanmasına dair kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Geçici Komisyon raporu. (Millet Meclisi 
1/616; Cumhuriyet Senatosu 1/577) (S. Sayısı : 
693) (1) 

BAŞKAN — Geçici Komisyon raporunun 
okunması hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Okunmaması karargir ol
muştur. Kanunun tümü üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? Yok. Maddelere geçilmesini oyu
nuza sunuyorum. Kaibul edenler... Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. İvedilikle görüşülmesini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Selimbeyzade Ömer Kaptan'ın eşi Servet Be
şiktaş'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlan-

masına dair Kanun 

MADDE 1. — Trablusgarp, Balkan ve Bi
rinci Dünya Savaşı ile istiklâl Savaşında emsa
line nazaran üstün hizmetleri bulunan Selim
beyzade Ömer Kaptan'ın ölümü ile halen yar
dıma muhtaç durumda !bulunan eşi Servet Be
şiktaş'a hayatta bulunduğu sürece vatani hiz
met tertibinden (500) lira aylık bağlanmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınızla su
nuyorum. Kalbui edenler... Kaibul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanım yayımı tarihini 
takiibeden aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde 'görüşmek isti-
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kaibul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye 1 Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kaibul edenler... Kaibul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(1) 693 S.; Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadtr. 
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Karnınım tümünü oylarınıza arz ediyorum, 

Ka'bul edenler... Kaibul etmiyenler... Kaibul edil
miştir. 

18. — Cemaloğlu Faik Fikri Sipahioğlu'na 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabtd 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici 
Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/644; Cum
huriyet Senatosu 1/579) (S. Sayısı : 694) (1) 

BAŞKAN — Komisyon raporunun okunma
sını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Raporun okunmajması karargir 
olmuştur. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye? Yok. Maddelere geçilmesini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. İvedilik teklifi var
dır. İvedilik teklifini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Cemaloğlu Faik Fikri Sipahioğlu'na vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 

Kanun 

MADDE 1. — Birinci Cihan Harbi, Balkan 
Har*bi ve istiklâl Savaşma katılarak emısiaJleri-
ne nazaran üstün hizmetler ifa eden ve halen 
ileri yaşta ve yardıma 'muhtaç durumda bulu
nan Cemialoğlu 1302 doğumlu Faik Fikri Sipa
hioğlu'na hayatta kaldığı sürece vataini hizmet 
tertibinden (500 - Beşyüz) lira aylık bağlan
mıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kainim 1 Mart 1964 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(1) 694 S. Sayılı basmayazı tutanağın $o* 
nundadır. 
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MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı 

yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is

tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye? Yok. Kanunun tümünü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

19. — Yurt dışında vatan için üstün hizmet
leri geçmiş bulunan Hasanoğlu Selim Kundak'a 
vatanih izmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici 
Komisyon raporu. (Millet Meclisi 1/699; Cum
huriyet Senatosu 1/584) (S. Sayısı : 695) (1) 

BAŞKAN — Komisyon raporunun okunup 
okunmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Okunması hususunu kabul edenler... Etmiyen
ler... Komisyon raporunun okunmaması karar-
gir olmuştur. Tümü üzerindeg örüşmek istiyen 
sayın üye? Yok. Maddelere geçilmesi hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi vardır, ivedilikle görüşülmesi 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kaibul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yurt dışında vatan için üstün hizmetleri geçmiş 
bulunan Hasanoğlu Salim Kundak'a vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Yurt dışında vatan için üs
tün hizmetleri geçmiş bulunan ve ihalen yardı
ma muhtaç duruımıda olan 1315 doğumlu Ha
sanoğlu Salim Kundak'a yaşadığı sürece vata
ni hizmet tertibinden 350 lira aylık bağlanmış
tır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kaibul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımım takibe-
den aybaşında yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi-oylarınıza sunuyo-

(1) 695 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadtr. 
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ram. Kabul edenler... Kaibul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. ; 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum; 
Kaibul edenler... Kabul etmiyenler... Kaibul edil
miştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum. Ka-* 
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

20. — Mehmet îhsan Pere'ye vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta* 
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon ra
poru. (Millet Meclisi 1/728; Cumhuriyet Sena^ 
tosu 1/576) (S. Sayısı :696) (1) 

BAŞKAN — Komisyon raporunun okunma
sını oylarınıza sunuyorum. Kaibul edenler... Ka
bul etmiyenler... Raporun okunmaması karargir 
olmuştur. Kanunun tümü üzerinde görüşmek 
istiyen sayın üye? Yok. Maddelere geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kaibul 
etmiyenler... Maddelere geçilmesi kaibul edilmiş
tir. İvedilik teklifi vardır. İvedilik teklif ini oy
larınıza sunuyorum. Ka'bul edenler... Kabul et
miyenler.,. ivedilik teklifi kabul edilmiştir. 

Mehmet îhsan Pere'ye vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Kurtuluş Savaşma katılarak 
benzerlerine nazaran üstün görevler yapan 
Mehmet İhsan Pere'ye, hayatta bulunduğu sü
rece, vatani hizmet tertibinden 500 lira aylık 
bağlanmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen saym üye? Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımını taki'be-
den aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN— Madde üzerinde görüşmök is
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(i) 696 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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MADDE: 3. — Bu kanunun hükümlerini Ma

liye Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-

tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum; Kabul' edenler... Etmiyenler.;. Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye? Yok. Kanunun tümünü oylarınıza 
»umıyorum; Kabul edenler... Kaıbul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

21. — Trabzon - Çaykara ilçesi Maraşlt (Pa
gan) köyünden Kaltabanoğlu Ahmet Yılmaz'a 
6223 sayılı Kanunla vatani hizmet tertibinden 
bağlanan aylığın artırılmasına dair kanun tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu. 
(Millet Meclisi 2/544; Cumhuriyet Senatosu 
2/171) (Ş. Sayısı: 697) (1) 

BAŞKAN — Komisyon raporunun okunup 
akımmamasi' hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Raporun okunması hususunu kalbul edenler... 
Kaıbul etmiyenler;.. Raporun okunmaması ka-
rargir olmuştur. Maddelere geçilmesini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi vardır. İvedilikle görüşülme
si hususunu oylarınıza sunuyorum. Kalbul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Trabzon ~ Çaykara ilçesi Marazlı (Paçan) kö
yünden Kaltabanoğlu Ahmet Yılmaz'a 6228 sa
yılı Kanunla vatani hizmet tertibinden bağlanan 

aylığın artırılmasına dair kanun 

MADDE: 1. — 6228 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Çaykara ilçesinin Maraşlı (Paçan) köyün
den Kaltabanoğlu Ahmet Yılmaz'a vatani hiz
met tertibinden ayda 500 lira aylık bağlanmış
tır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayan üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

(1) 637 & Sayıfa basmayazı tutanağın so-
nundadır,. 

16. 7.1965 0 : 2 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 

sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
saym üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

22. — Erzurumlu Mehmetoğlu Kemal Kalıpçı-
oğlu'na vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
masına dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu raporu. (Mîllet Meclisi 2/625; 
Cumhuriyet Senatosu 2/176) (S. Sayısı : 698) 
(1) 

BAŞKAN — Komisyon raporunun okunması
nı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Raporun okunmaması karargir 
olmuştur. Kanunun tümü üzerinde görüşmek 
istiyen saym üye?.. Yok. Maddelere geçilmesi
ni oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler. Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. İvedilik teklifi vardır.' İvedilik teklifi
ni oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... İvedilik teklifi kabul edilmiş
tir. 

Erzurumlu Mehmetoğlu Kemal Kalıpçıoğlu'na 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 

dair Kanun 

MADDE 1. — İstiklâl savaşlarına katılarak 
emsallerinden üstün yararlık ve başarılar gös
termek suretiyle gümüş liyakat ve harb madal-
yalariyle taltif edilen Erzurum vilâyetinin Yon-
ealık mahallesi Keteci Çeşme sokak No. 16 da 
mukim Mehmetoğlu Kemal Kalıpçıoğlu'na ha
yatta bulunduğu sürece vatani hizmet tertibin
den (500) beş yüz lira aylık bağlanmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen saym üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza su-

(1) 698 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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nıtyonım. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımını takibcden 
aybaşında yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye 1. Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kânunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye yok, 

Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler kabul edilmiştir. 

23. — Mahmutoğlu Veli Bozkaya'ya vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komis
yon raporu. (Millet Meclisi 2/362; Cumhuriyet 
Senatosu 2/174) (S. Saıjısı : 699) (1) 

BAŞKAN — Komisyon raporunun okunup 
okunmaması hususunu oylarınıza sunuyorum 
raporun okunmasını kabul edenler... Etmiyen
ler... Okunmaması karargir olmuştur. Tümü 
üzerinde görüşmek istiyen sayın üye. Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülme teklifi vardır. İvedilikle 
görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Manmutoğlu Veli Bozkaya'ya vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Birinci Cihan Harbiyle İstik
lâl Harbine iştirak ederek emsallerine nisbeten 
olağanüstü hizmet ve yararlık gösteren Mah-
mutoğlu Veli Bozkaya'ya, hayatta bulunduğu 

(1) G99 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
mundadır. 
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müddetçe, vatani hizmet tertibinden (500) lira 
aylık bağlanmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul .etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 . — Bu kanunun bükümlerini.Ma
liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye t . Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

24. — Âşık VeyseVe vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanması hakkındaki kanun tekli
finin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu. 
(Millet Meclisi 2/566; Cumhuriyet Senatosu 
2/175) (S. Sayısı: 700) (1) 

BAŞKAN — Komisyon raporunun x>kunup 
okunmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Komisyon raporunun okunması hususunu kabul 
edenler... Etmiyenler... Komisyon raporunun 
okunmaması karargir olmuştur. 

Tümü üzerinde görüşmek istiyen sayın üye?.. 
Buyurun Sayın Banguoğlu. 

TAHSİN BANGUOĞLU (Edirne) — Değer
li arkadaşlar, bir dakika vaktinizi alacağım. 

Vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması, 
bizdeki teamüle göre, umumiyetle cephelerde 
kahramanlık göstermiş, canı ile, kanı ile vata
na hizmet etmiş olan vatan evlâtlarına ait gibi
dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi ancak istis
nai hallerde büyük sanat adamlarına ve ilim 
adamlarına da vatani-hizmet tertibinden aylık 
bağlamıştır. 

(1) 700 S. Sayılı basmayazı 
umudadır. 

tutanağın so-
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Huzurunuzdaki tetklif bu istisnai teki i il c r-

den biridir. Âşık Veysel bizim halk edebiyatı
mızın en büyük temsilcilerinden biridir. Gerek
çede açıladığım gibi, Âşık Veysel 20 nei yüz yı
lı il en büyük halk şairidir. 8 yaşında gözlerini kay
betmiş, bütün ömrü kapalı gözle geçmiştir, Fakat 
ö küçük yaşta yurdundan aldığı güzel intibaları 
ömrü boyunca taşımış ve gözü açık olan pek çok 
şâirlerden daha güzel ve daha renkli bir şekil
de yurdun köşesini, bucağını ifade etmiş du
yurmuştur. Halen 71 yaşındadır. Âşık Vey
sel'e Yüksek Senatonun ve Büyük Meclisin gös
tereceği bu atıfet Türk irfan hayatına, Türk sa
nat hayatına karşı bir atıfet olacaktır. Bir es
ki maarif çi arkadaşınız sıfatiyle bu atıfete Türk 
irfanı adına şimdiden teşekkür ederim. 

BAŞKAN —• Tümü üzerinde başka görüşmek 
istiyen?.. Yok. Maddelere geçilmesini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi vardır. Oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. ' 

Âşık Veysel'e vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında Kanım 

MADDE 1. — Âşık Veysel adı ile tanınan 
Halk Şairi Veysel Şatıroğlu'na, anadilimize ve 
millî birliğimize yaptığı hizmetlerden dolayı, ya
şadığı sürece vatani hizmet tertibinden (500) 
lira aylık bağlanmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler...'Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihini ta-
kibeden aybaşında yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Vatana hizmet edenlerin tümüne bu son kıdem
lerinde alacaklan paraların kendileri için ha-
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yırlı olmasını diler, tatile gitmeden önce-itti
haz ettiğiniz bu kararların çok yerinde olduğu
nu arz etmek isterim. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) - ^ Yemek 
tatili verseniz, lütfen. 

BAŞKAN — Arz edeyim efendim, Yüksek 
Heyetten karar aldık. Gelen kâğıtlarda mev
cut vatani hizmet tertibinden bütün işleri bitir
dik. 

Şimdi gelen kâğıtlarda Ulaştırma Bakanlı
ğı barışta düzenlenmesine ait bir kanun teklifi 
vardır. 

5400 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi; 

Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
2 maddelik kanun teklifi vardır. 

T. B. M. M. Doktoruna tazminat verilmesine 
mütedair kanun teklifi, yine 5434 sayılı Emekli 
Sandığı Kanununun 42 nci maddesine geçici 
bir madde eklenmesine ait bir maddelik teklif 
vardır. 

Nöbetçi memurluk kurulmasına mütedair 
olağanüstü tatbikat dolayısiyle yedi maddelik 
bir teklif, 

Polis vazife ve salâhiyet Kanununun ikinci 
maddesini değiştiren bir kanun teklifi vardır. 

İlköğretim ve Eğitim Kanununun geçici 
ikinci maddesini değiştiren kısa bir kanun; 

Askerî memnu mmtakalar Kanunu vardır... 
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Yemek 

tatili yapalım efendim... 
BAŞKAN — Müzakerenin devamına karar 

alınmıştır, aksi bir teklif yoktur. Bir teklifiniz 
varsa lütfen bir takrir verin. 

Açık oylama neticelerini arz ediyorum : 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1965 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (B) işaretli 
cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısının açık oylamasına sayın (94) üye ka
tılmış, (90) kabul, (1) ret, (3) çekinser, salt ço
ğunluk sağlanmıştır. 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında/ki kanunun açık 
oylamasına (100) üye katılmış, (98) kabul, (2) 
çekinser oy vardır, sat çoğunluk sağlanmıştır. 

Belediye ve belediyelere bağlı müessese ve 
, işletmelerin bir kısım borçlarının Hazinece ter-
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kin ve tahkimi hakkındaki Kanunun oylaması
na 94 üye katılmış, 83 kabul, 1 ret, 10 çokinser. 
Salt çoğunluk sağlanmıştır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 bütçe 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (B) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
ki kanun, tasarısının oylamasına sayın 93 üye 
katılmış, 84 kabul, 2 ret, 6 çe'kinşer. Salt çoğun
luk sağlanmıştır. 

Bir takrir gelmiştir, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemdeki işler konuşulmuştur. Diğer işle

rin öğle yemeğinden sonra konuşulmasını arz 
ve teklik ederim. 

Uşak 
Kâmil Coşkunoğlu 

BAŞKAN — Takrir- Heyetinizin ittihaz etti
ği kararı tebdil etmiş olmaktadır; oylarınıza 
sunuyorum... Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir, devamı karargir olmuştur. 

Gündemin 674 sıra numarasında kayıtlı ka
nunun görüşülmesine geçiyoruz. 

25. — Askerî Memnu Mtntahalar Kanununun 
birinci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilme
sine dair kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Milli 
Savunma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/473; Cumhuriyet Senatosu 1/571) (S. Sayısı : 
674) (1) 

Komisyon raporunun okunması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Komisyon raporunun okunmaması ka
rargir olmuştur. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye?. Yok. Maddelere geçilmesi hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Fahri özdilek'in bir ivedilik ve önce
lik takriri vardır, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş

ler kısmında bulunan ve ismi aşağıya çıkarılan 

(1) 674 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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674 sıra sayılı kanun tasarısının öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Millî Savunma Komisyonu Başkanı 
Tabiî Üye 

Fahri özdilek 

Askerî Memnu Mmtakalar Kanununun birin
ci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı. 

BAŞKAN — tvedi'likle görüşülmesi hususu
nu oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Askerî memnu mıntakalar Kanununun birinci 
maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine dair 

Kanun 

MADDE 1. — Askerî memnu mmtalkalar 
hakkındaki 1110 sayılı Kanunun 4944 sayılı Ka
nunla değişik 1 nci maddesinin (A) fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 1. — A) Birinci yasak bölge; bir 
tabya yahut istinat noktası veya bir batarya 
manzumesinin savunması için etrafına yapıla
cak tahkimat hattından ve keza müstahkem 
mevkideki diğer münferit askerî tesisat (Gözet
leme yerleri, genel veya bölge cephanelikleri, 
santraller, mahfuz mahaller ve sair mühim te
sisat) için bu binaların haricî muhitinden itiba
ren (300 - 600) metre uzağından alman noktala
rın birbirine birleştirilmesi ile meydana gelen 
hatlarla çevrilmiş bölgedir. Bu bölge içinde 
müstahkem mevkiin ilgili mensuplarından maa
da hiçbir kimse giremez. Bu bölge içindeki ta
şınmaz mallar gerçek karşılıkları peşin öden
mek şartiyle kamulaştırılır. Arazi şartlarına 
uymak ve halkın faydalanma ve geçiş ihtiyaçla
rı göz önünde bulundurulmak hususunda birin
ci yasak bölgenin (300) metre olan en az had
dini daha aşağı hadlere indirmeye Genelkur
may Başkanlığı yetkilidir. 

Birbirine (600) metre veya daha yakın ola
rak tâyin edilmiş olan birçok bataryalardan 
bir araya gelmiş her batarya ve grup için ay
rı ayrı yasak bölge tâyin edilmeyip grupların 
bölgesi olduğu müstahkem bölge için müşterek 
ve bir bütün olarak yasak bölge tâyin edilir. 

589 — 



C. Senatosu B : 119 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-

tiyenl Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kanun kabul 
edilmiştir. 

26. — Polis vazife ve salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul edilen m°tni 
ve 'Cumhuriyet Senatosu îçislnri Komisyonu 
raporu /Mîllet Meclisi 1/459; Cumhuriyet Se
natosu 1/593) (S. Sayısı : 676) 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon?. 
Geçiyoruz efendim. 

Yok. 

27. — Nöbetçi memurluğu kurulmasını ve 
olan anüstü hal tatbikatlarında mesainin 24 rant 
devamını saalıyan kanun tasarısının M'Urf 
Meclisince kabul edünn mnlni ve Cumhn,r^ır-f 

Senatosu îçişleri Knm'suonu ravoru (MUlcl 
Mn elin 1/6^8: Cumhuriyet Senatosu 1/592) 
(S. Salısı : 677) 

BAPKAN — Hükümet ve komisyon?.. Yok. 
Geçiyoruz efendim. 

29. — İlköğretim ve Emtinı Kanununun rtr-
çici 2 nci maddesinin d,en\^t'ri?mn-si hakkındaki 
kanun tasarısının M'ilet Meclisince J-rbod. olv.-
nan metni ve Cum1"ı'riuet Senatosu Millî Eni-
tim ve B"'tc,e ve Plân komisi ton1 arı ranorları 
(Millet Meclisi 1/710; Cumhuriyet Senatosu 
1/578) (S. Sayısı : 686) (1) 

BAŞKAN — Komisyon raporunun okun
masını oylarınıza arz eliyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Okunmaması karargir ol
muştur. 

(1) 686 8. Sayılı basmayazı tutanağın so
rumdadır. 
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Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 

sayın üye? Yok. Maddelere geçilmesini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bir ivedilik teklifi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin iki defa görüşülecek işler bölü

mü 9 ncu sırada kayıtlı ilköğretim Kanunu
nun geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesine 
mütedair kanun tasarısının öncelik ve ivedilik
le görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Komisyonu Başkam 
İçel 

Cavit Tevfik Okyayuz 

BAŞKAN — İvedilikle görüşülmesini oyu
nuza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İlköğretim ve Eğitim Kanununun geçici 2 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE J. — 5 Or-ak 1961 tarihli ve 222 
sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun geçici 
2 nci madesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Geçici madde 2. — 5 Ocak 1961 tarihli ve 
222 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 15 yıl süre i]c, 15 nci maddede yapılı 
sartkarı taşıyan öğretmen bulunmaması halin
de. en az ortaokul ve dengi okullar mezunu ve 
18 vasim tamamlamış olanlardan, açılmış ve 
açdaeak kurslarda basarı gösterenler, öğrenim 
dımımlarma çı;öre kadro karşılığı ücretle geçi
ci öğretmen olarak atanabilirler. 

Bunlardan iki yıl basarı ile çalışmış olan
lardan, öğretmen okuhı bitirme imtihan1 m ve
renler ile lise ve dengi okul mezunu bulunan
lardan aralıksız üç takvim yılı geçici öğret
menlik yaptıkları ve basardan usulüne göre 
".TntandTğı anlaşılanlar, asıl ilkokul öğretmen
liğine gee'rilirlcr. 

Asıl ilkokul öğretmenlerine gce^riVn seci
ci öğretmenlerin, geçici öğrenmeniikteki hiz
met süre1 eri ilk terfilerindc göz önüne a^mr. 

Geçici öğretmenler tatil aylarında da ücret
leri ödenir. 

Teftiş raporlarına göre, iki yıl üst üste ba
şa r ı s ı olan geçici öğretmenlerce, ortaokul ve 
dengi okul mezunlarından olup geçici öğret
men olarak çalışmakta bulunanlardan 15 yıl 
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içinde öğretmen okulu bitirme imtihanlannı 
veremiyenlerin görevlerine son verilir. 

Geçici öğretmenler, disiplin işleri bakımın
dan, asıl öğretmenlere uygulanan hükümlere 
tabidirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı ? 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Söz istiyorum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Muhterem arkadaşlarım, hakikaten Senatonun 
son tatil gününde böyle ekspres kanunlar çıka
rılması yoluyla bir kısım önemli konulara temas 
etmeden, hattâ memlekette bugün çok münaka
şa edilmekte olan birçok konuları da, aktüel 
konuları da hemen uyutmak suretiyle süratle 
bâzı kanunları çıkarmak yoluna gidilmektedir. Bu 
hatalı yoldur bir kere. Bu kanunun geçici 
ikinci maddesini dikkatle okuyacak olursak : 
«5 Ocak 1961 tarihli ve 222 sayılı Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 yıl süreyle 
15 nci maddede yazılı şartları taşıyan öğretmen 
bulunmaması halinde en az ortaokul ve dengi 
okulları mezunu ve onsekiz yaşını tamamlamış 
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olanlardan açılmış veya açılacak kurslarda ba
şarı gösterenler öğrenim durumlarına göre kad
ro karşılığı geçici öğretmenliğe atanırlar.» 

Muhterem arkadaşlarım, bilindiği gibi son 
zamanlarda büyük münakaşa konusu olan bir şey 
vardır, imam - hatip okulları mezunlarının öğ
retmen olarak istihdam edilmesi mevzuudur. Bu 
çok önemli konunun buradan ekspres olarak ge
çirilmesine taraftar olmadığımı arz ediyorum. 
Yoksa bu kanunun üzerinde enine boyuna ko
nuşmak icabder. Eğer bugün imam - hatip okul
larının mezunlarını istihdam edecek yer bu
lunamıyorsa mevcut 25 - 26 imam - hatip okulu
nun öğretmen okuluna tahvili suretiyle ilerde 
bizi daha çok tazyik edecek olan bu okul mezun
larının eğitinin sahasına aktarılması temin edil
miş olur. Yoksa böyle geçici tedbirlerle bu dâ
vayı önlemek mümkün değildir. 

Şimdilik bu konuda söyliyeeeklerim bu ka
dar. Eğer bu konunun müzakeresine bu şartlar 
altında devam etmeye Başkanlık Divanı ve Yü
ce Heyetiniz müsaade edecek olursa o zaman 
tekrar mâruzâtta bulunacağım. 

Saygılarımla. 
(Kâmil Karavelioğlu ve 5 arkadaşı ayağa 

kalkarak ekseriyet olmadığını ifade ettiler.) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Beş sayın üye ayağa kalkarak 
ekseriyet olmadığını 
Yoklama, yapacağız. 

(Yoklama yapıldı.) 

işaret buyurmuşlardır. 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz yoktur. Ancak 
bugünkü tarihle Adalet Partisi Grup Başkam, 
C. II. P. Grup Başkanı, Millî Birlik Grupu Baş

kanı, Kontenjan Grupu Başkanı yerine, Y. T. P. 
topluluğu adına, C. K. M. P. topluluğu adına, 
Bağımsız üyeler topluluğu adına verilmiş bir 
takrir vardır. Bu takriri oylamak gerekmekte
dir. Bu sebeple saat 15.00 te toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 13,56 



Ü Ç Ü N C Ü O T U R U M 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KATİPLER : Kudret Bayhan (Niğde), Sim Uzunhasanoğlu (Bolu) 

BAŞKAN —- Oturumu acıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Sayın üyelerin dışarı yıkmama

ları rica olunur. Çünkü nisaba dâhildirler. Ak-

3. — YOKLAMA 

si hakle açamamak durumunda kalacağız. 

î)7 üye vardır, çoğunluk mevcuttur. Oünde-
me geçiyoruz. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

28. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun geçi
ci 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eği
tim ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(Millet Meclisi J/710, Cumhuriyet Senatosu 
1/578) (S. Sayısı : 686) 

BAŞKAN — 222 sayılı Kanunun geçici ikin
ci maddesinin değişikliğine mütedair Sayın Di-
keçligil. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Daha ev
vel ben istemiştim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kaplan evet siz istemiş
tiniz, buyuran. 

CELÂL ERTUd (Ulâzığ) — Ben de söz 
istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Hangi mevzu hakkında Sayın 
Er tuğ? 

CELÂL ERTtJĞ (Elâzığ) — Bu madde hak
kında. 

BASK AlNr — Peki ('fendim, buyurun Sayın 
Kaplan. 

KADRİ KAPLAN" (Tabiî Üye) — Sayın ar
kadaşlarım, bu madde sabahleyin görüşülüyor
du, celseyi sonraya bıraktık. Kanunlar biraz 
acele geldiği için son zamanlarda bâzı mesele
ler tam olarak vuzuha kavuşmuyor. Gerçekten 
bu kanun bir kaynak kanunudur. İlköğretimin 
bugün öğretmen bakımından çektiği sıkıntı mey
dandadır. Buna yeni bir kaynak getiriliyor. 

222 sayılı Kanunun geçici ikinci maddesinden 
değişik fazla tarafı yok. Onda bir müessese 
var; ortaokul muadili hangi mektepleri sayar
sanız. Millî Eğitim Bakanlığının muaddelet ver
diği bütün okullar, asil öğretmen değil, yedek. 
öğretmen olarak tâyin ediliyor. Bu öğretmen 
orada çalışıyorlar, çalıştığını ispat ediyor ve 
bu arada öğretmen okulu imtihanını da verirse 
yedek öğretmenlikten asil öğretmenliğe giriyor 
ve müktesep haklarını da alıyor. Bu usul şim
diye kadar tatbik ediliyor. Şimdi burada bir 
müessese daha geliyor. Lise; ve muadili mektep 
mezunu olursa, şayet iki sene çalışıp öğretmen 
okulu imtihanını vermesine lüzum yok, üç sene 
çalışması lâzım, çalıştığının görülmesi lâzım bu 
işe elyak olduğunun teftiş raporlariyle ispat 
edilmiş olması lâzım. Müfettişlerin teftiş rapor
larında bu hususun mevcudolması lâzım. Bu 
gayet doğru bir müessesedir. Yalnız bir tara
fın vuzuha kavuşturulması lâzım. Eskiden 
kurslar açılıyordu, bu öğretmen adayları kurs
lara tabi tutuluyorlardı, kendilerine meslek için 
bir formasyon veriliyordu. Evvelâ bir formas
yon veriliyordu meslek için. Şimdi bu müessese 
için de tahmin ederim ki; bu formasyonu .Millî 
Eğitim Bakanlığı lüzumlu görecektir çünkü za
ruridir. Bu ciheti komisyon ile, Millî Eğitim 
Bakanlığı ifade ederse sizi temin (»derim ki İm 
kanun iyi bir kaynak kanunudur. İltifat gös
termenizi istirham ederim. 

Saygılarımla. 
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G. Senatosu 
BAŞKAN Sayın Celâl Ertuğ. 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 

değerli senatörler; bendeniz bilhassa Sayın 
Tunçkanat'm buradaki beyanlarına değinmek 
zorunluluğunu duydum. 

Buyurdular ki; kanunlar ekspres şeklinde 
geçmekte ve mütalâa edilmeden, konuşulmadan 
üzerinde kâfi derecede tartışma yapılmadan hız
la geçip gitmektedir. Muhterem arkadaşlarım, 
kanunlar bu son günlerde gecen kanunlar, bi
rer, ikişer maddelik kanunlardır. Bundan baş
ka buraya gelen her tasarı parti gruplarında 
mütalâa edilmektedir. Parti gruplarında sözcü 
tâyin edilmektedir, parti görüşü tesbit edildik
ten sonra.... 

(Böyle bir şey yok, sesleri) Efendim eğer 
bunu yapmıyan partiler varsa, teşrii vazife
lerini tam yapmıyorlar demektir. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Ne müna
sebet efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ madde üzerinde 
görüşmenizi rica ederim, tadil maddesi üzerin
de.. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) —. Efendim, 
parti görüşleri tavazzuh ettikten sonra her ka
nunda veya bâzı kanunlarda buraya geliyoruz 
oturuyoruz, adedi çoğunluk bazan görülür, ha
zan görülmez. Dünyanın her Parlâmentosunda 
bu durum vardır. (Soldan gürültüler). 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Bas-
kan madde üzerinde konuşmuyor. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) •— Sayın Özdvn 
neden hassasiyet gösteriyorlar anlıyanııyorıım. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ madde üzerinde 
konuşunuz lütfen. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Bendeniz 
madde üzerinde konuşuyorum. Madde hakkın
da... 

BAŞKAN — Sayın özden siz de müdahale 
etmeyiniz efendim. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Gruplarda 
konuşulması zannediyoram ki, teşriî bir vazife
dir. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Efendim, 
arz etmek istediğim husus şudur; Türldye Par
lâmentosuna çevrilmiş tarizlerin ardı arkası 
kesilmeden devam etmektedir. Biz de kendi 
yaptığımız kanunların teşriî görevimizi gölge-
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lendirecek konuşmalar yapmıyalım. Burada, 
bence Türkiye Perlâmentosu bu memleketin şart
ları içinde vazifesini mümkün olduğu kadar yap
maktadır. Şimdi madde hakkında maruzatta bu
lunacaktım, fakat Sayın Kaplan benim so.yli-
yeceğim şeyleri söylediği için sadece Türk Par
lâmentosunun eksperes kanun geçirmediğini her 
kanuna ben bir senatör olarak vicdani kanaatim 
içerisinde rey verdiğimi ve asla içimizde de 
vicdanı başka bir istikamette zorlanarak reyi alı
nan kimse bulunmadığını arz etmek isterim. 
Zannederim ki, Sayın Tunçkanat'da benimle 
hemfikirdir. Çünkü zaten kendileri de bu ko
nuşmayı yapmadan beş dakika evvel buravı 
teşrif etmişlerdir. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 

Oınay, buyurun efendim. 

C. H. P. Sİ. GRUPU ADINA İBRAHİM 
SAFFET OMAY (Ankara) — Pek muhterem 
arkadaşlarım, biz Hükümette iken bu kanunu 
sevk ettik, öğretmen ihtiyacı memlekette aşikâr 
dır. Maksadımız bu ihtiyacı karşılamaya ma
tuftur. Biraz evevl koridorlarda öğrendim ki, 
bulunmadığım bir zamanda imam - hatip okulu 
mezunları bu kayıttan istifade edecek mi, ede-
miyecek mi, diye düşünülmüş. Komisyonun dik 
katini rica ediyorum. Evvelâ bir sual soraca 
ğım. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, Sayın 
Omay'in bir sorusu vardır efendim. Onun hûv, 
beyanı arasında söyliyeceklerdir. Dinlemeniz' 
rica edeceğim. 

İBRAHİM SAFFET OMAY (Devamla) — 
Koridorda bulunduğumuz zamanlarda burada 
bir endişe vâridolmuş. İmam - hatip okulları ba
na teşmil edilmiş midir, edilmemiş midir? Diye. 
Bu kanunu biz sevk ettik. O zaman memle
kette din sahasında aydın din adamına olan ihti
yacımız aşikâr bulunduğundan bunu düşün
memiştik. Acaba dengesi tâbirinin içine 
imam - hatip okulları dâhil midir, değil midir? 
Zabıtlara tescili bakımından bu sualin ceva
bını rica ediyorum, ona göre maruzatta buluna
cağım. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI 
CAVİT TEVFÎK OKYAYUZ (içel) — Efen
dim, 1964 icra plânında geçici öğretmenler için 
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en az kız enstitüsü, lise mezunu veya ticaret 
lisesi mezunu olmaları şartı aranmaktadır. 

İBKAIIÎH SAFFET OMAY (Devamla) — 
Yani buradaki denge tâbirinde imam - hatip 
okulları dâhil değil midir? Dâhil diyorlar. 
Çünkü ona göre konuşacağım. Girmiyor.. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI CAVÎT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — 
Eskiden vardı efendim. 

İBRAHİM SAFFET OMAY (Devamla) — 
Eskiden olabilir arkadaşlarım, madem ki, öyledir, 
birkaç kelimeyle mâruzâtta bulunayım. Arz ede
yim efendim. Memleketimizde din sahası kabul bu-
yurusunuz ki, uzun bir süre boş kalmıştır. 
Bu yüzden lâyıkı veçhile din adamı yetişmemi? 
tir. Her sene Meclis erden bütçeler geçer ve 
bu kürsüye muhterem arkadaşlarım çıkarlar, he
pimiz çıkarız din personeline ihtiyacolduğmuı 
yana ynkıla burada dile getiririz. Çünkü mâ
nevi kalkınmanın temeli, din işlerinin iyi eği
tim görmüş iyi yetişmiş insanlar elinde bu
lunmasıdır. Bugün imam - hatip okulu mezunu 
olan kıymetli gençleri o sahadan kaydırmak 
zararlı olur. Çünkü bu gençlere bu memleket 
ümit bağlamıştır. Bu ümitlerdir ki, Teşkilât Ka
nunu hazırlanmış, yüksek reylerinizden geçnrş-
tir. Bugün imam - hatip okulları mezunlarım 
ihtiyaç büyüktür. Bunlara imamlık, vaizlik, müf
tülük vazifeleri verilmektedir. Hatta öyle ki, ihti
yaç halinde bulunmivan ahvalde vilâyetlere dahi 
müftü tâyin edileceklerdi. Yüksek islâm Ensti
tüsü mezunu bulunmadığı takdirde, bugün 500 
aded kadro şimdi boş duruyor. Lise mezunla
rına verilen aylıktan başlar yani 20 lira asîi 
maaş karşılığı 350 liradan başlar. 3 senede bir terfi 
ettirilmek şartı ile 1 100 liraya kadar maaş 
alacaklardır. Bugün köylere verdiğiniz bir kad
ro ile; 2 000 kadro verilecektir. Bu 2 000 kadro 
her seen verilecektir, her sene asgari 2 000 din 
adamına ihtiyaç vardır. Din sahasında bugün 
43 000 din adamına ihtiyaç vardır. Bunu bön
deniz açıklıkla ifade ediyorum. Ondan sonra siz
ler takdir haklarınızı kullanın. 

Şimdi bu kadrolarda sıkışıklık yoktur. 
Kadrolarda sıkışıklık yoktur, çünkü kadrolar 
boştur. Türk Milleti, Müslüman Türk hal
kının din sahasında susamış, acıkmış bir hali 
vardır. Bu insanları bekliyor. Bu itibarla 
komisyondan buna gereği gibi ışık tutmasını, 

gerekli veçheyi vermesini bu gençlerin başka 
sahalara kaydırmamak için gerekli tedbirlerin 
kanunda alınmasını çok rica ederim. Bu okul
lar 1950 senesinde açıldıkları zaman bu boş
luğu doldurmak gayesini gütmüşlerdir. Allah'a 
çok şükürler olsun pek çok mezun ela vermiş
tir, veregelmektedir. Bugün açıkta, boşta 
olanlar yoktur. Diyanet İşleri kadroları ken
dilerini beklemektedir. Memleketin aydın din 
adamına ihtiyacı vardır. Bu bir gerçektir. 
Dikkati erinize saygıyla arz ederim, muhterem 
arkadaşlarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Dikcçligil, buyurun 
efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muh
terem arkadaşlarım, bunda arkadaşlarımızla 
ittifak halindeyiz. Hakikaten güzel kanunlar
dan birisi de 222 sayılı Kanundur. Bu öğret
men ihtiyacını gidermiş ve öğretmenleri tak
viye etmiş bir kanundur. Şimdi buna bir mad
de koyuyoruz arkadaşlar. Öğretmenlerin ihti
yaçları namütanalıidir. Biz hakikaten bu mes
lekin bir mensubu olarak her zaman için bir 
meslek kariyerinden geçmesini, öğrenmesini, 
yetişmesini arzu ederiz. Yalnız mesele değiş
miştir, bugün için. Tatbikatta öyle görüyo
ruz ki, bir sanat enstitüsü mezunu, lise me
zunu diğer arkadaşlar öğretmen vekilliği alı
yorlar ve muvaffak, oluyorlar. Bu bir mesleke 
karşı istidattır, bir kabiliyettir. Biz her şe
yi Devlet kesesinden elde edeceğiz 7 - 8 sene
de öğretmen yetiştireceğiz diyor. Devleti ilâ 
nihaye külfete boğmaya hakkımız yoktur ve 
olmamalıdır da. 

Şimdi bu kanunun en güzel tarafı. Lise 
mr-zunu ve muadili okullara ve buna imam -
hatip okulları da dâhildir. Arkadaşımız dâhil 
değil demez. Çünkü lise mezunu ve muadili 
okullar deniyor, muadili okullar ticaret lisesi, 
sanat enstitüsü, kız sanat enstitüsü, imam -
hatip okulları buna girer. Lise muadili okul 
deyince girer, bunun içerisine. Bunlar kursa 
tabi tutuluyorlar, kurstan sonra öğretmenliğe 
tâyin ediliyor. 3 sene öğretmenlikte basarı 
gösterdikten sonra öğretmen tâyin ediliyor. 
Bu gayet güzel bir şey. Pedogoiik forma ^von-
dan geçiyor yani bir yenilik getiriyor. Öğret' 
men ihtiyacını süratle dolduruyor. Öğretmene 
çok ihtiyaç var. Ama bu böyle olmadığı tak-» 
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dirde, senelerce bunu kapatamıyacaksınız, plân 
da meydanda, mezun olan öğretmenler de 
meydanda. Dolayısiyle ne olacak? Siz ehliyet
siz vekil öğretmenler tâyin edeceksiniz. Diğer 
kanunun bir hususiyeti, ortaokul mezunlarını 
da kursa tabi tutuyor, ama muvaffak olan
ların öğretmen okullarını bitirmok şartiyle öğ
retmen yapıyor. Bu da doğru. Bir ortaokul 
mezunu hakikaten kurstan sonra öğretmen 
olunca muvaffak olamıyor. Bunu meslokdaş-
larımızda söylüyor ama bunlar öyle şart koşu
yor ki, öğretmen okullarında filân seneye 
kadar bitirecek. Şimdiden Omay arkadaşımın 
fikrinde değilim. Lise muadili okullar denil
diğinde, bir okul bundan istisnai tutulmaz. 
Eğer imam - hatip okulları vaktiyle gitmiyor-
sa, Diyanet İşlerinin Teşkilât Kanunu yoktu, 
kadro yoktu... (Gürültüler) Müsaade buyurun 
arkadaşlar, kadro olmadığı için Diyanet İşle
ri bu arkadaşları, din sahasında tâyin edemi
yordu, edemeyince de ister istemez başka sa
halara zorlanıyordu, gidiyorlardı; öğretmen 

olayım, filân olayım diye... Şimdi elde kadro 
olduğuna göre, Diyanet İşleri, bunları tâyin 
ettiğine göre, mutlaka birinci sahaya, kendi 
sahalarına gidecektir. Kendi vazifelerine gi
decektir. Ama biz, burada kısıtlarsak, bun
larda öğretmen olmıyacak, ıkursa tabi tutul-
mıyacak dersek bu iş olmaz. Yani kanuna ay
kırı olur, dolayısiyle bir istisnai muamele ya
parız. Dolayısiyle deriz acaba bunlara itimat 
etmiyor muyuz? Bu gibi bir zihniyete kapılı
rız. Onun için bu olmaz, sizin endişeniz varit. 
Bundan önce zatıâliniz de biliyorsunuz. Devlet 
Bakanlığı vekilliği yaptınız, o zaman eliniz
de kadro yoktu, bu çocukları tâyin edemiyor-
dunuz, yoktu peki şimdi Teşkilât Kanunu çık
tı, Teşkilât Kanunu çıktığına göre senede 
2 000 kadro veriliyor ve bunlar tâyin edile
cek, yine kendi sahalarında çalışacaklar. Hat
tâ müftülere de 150 lira makam maaşı verili
yor. O halde bu sahayı tercih değil o sahayı 
tercih edecekler. Gelelim şimdi, farz edelim 
bunlar kurstan mezun oldular, imam - hatip 
okulu mezunları yüzde 5, yüzde 10 öğretmen 
oluyor ve köye gidiyor. Yine kazançlıyız beye
fendiler. Ben o kanaatteyim ki, keşke yapa-
bilsek, her köye bir kurstan geçmiş imam -
hatip okulu mezununu öğretmen olarak ver-
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sek, Devlete külfet yükleme'sek^ oranın da 
imamlığını yapsa 5 vakit namazını da kildırsai" 
Ne zorumuz olacak ikisini birleştireceğiz Ha
zineyi yükten kurtaracağız. Kurtarmamız 
iktiza eder buna set çekmiyelim, gidenler git
sin varsın. Ama bir de şunu hatırlatayım; bu
gün Diyanet İşleri, yani imam - hatip okulla
rında, çok miktarda yatılı öğrenciler almıyor, 
bakanlık bunların mecburi hizmetleri vardır. 
yerleştirmek mecburiyetindedir. Senede 500 -
600 mezun verecekler. Onları Diyanet İşleri 
tâyin edecek. Esas itibariyle Tunçkanat arkada
şımız da samimiyetle ifade etmiştir. Ve Kadri 
Kaplan arkadaşımız çok güzel ifade etmiştir. 
Bilhassa yedek subay öğretmenlikte bir deneme 
vardır arkadaşlar. Bugün sorunuz teftiş yapan 
müfettiş arkadaşlarımızm çokları, bu arkadaş
larımızın yüzde 80 ninin muvaffak olduğunu 
söylüyorlar, raporlarla bu sabittir. İyi bir şey 
bırakmışız, bu sahayı açık bırakmışız, dolayı
siyle bu kurslarla doldurmak istiyoruz, bu ka
nunu getiriyoruz. İstirham ederim, memleket 
menfaatma uygun bir kanundur, bunlar par
tilerin beraber düşündüğü kanundur. Arkada
şımızın dediği gibi, «bizim zamanımız da geldi» 
diyor. Kimin zamanında gelirse gelsin hakika
ten iyi bir kanundur, boşluğu dolduruyor, biz 
tebrikatımızı sunarız. Bunun üzerinde fazla 
vakit geçirmeden kabul edilmesi ve dolayısiy
le öğretmen ailesinin ayrıca öğretmen kazanma
sı, öğretmenimiz yok diye çırpman köylülere 
de öğretmeni biran evvel ulaştırmamız her hal
de yerinde olur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ege. 

İSKENDER CBNEP EGE (Aydın) — Sa
yın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri ben 
tasarının aleyhinde görüşeceğim. Bir defa bu 
fikre karşıyım. Öğretmenlik her şeyden önce 
bir meslektir, bir sanatttır. Şuradan buradan 
taşıma su ile dkulllara sadece sayı itibariyle in
san vermek suretiyle bu okullara öğretmen gön
derildiğini sananlar aldanırlar. Ve bu aldan
manın neticesidir ki, Türkiye senelerdir maarif 
dâvasını halledememiştir ve böyle giderse halle-
demiyecektir. Ben böyle palyatif tedbirlerle 
öğretmenlik mevzuunun halledileceğine inanmı
yorum. öğretmen yetiştiren okulları çoğalt
maktan başka çıkar yolu yoktur bu işin. Bu 
memlekette zaman zaman kişiler çıkmıştır, si-
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yasi görüş veya maarif mevzuundaki kıt görüş
leri ile bâzı tedbirler düşünmüşler ve bâzı ted
birler ortaya atmışlardır. 

Şimdi bunlara dokunup da maziden mi
sal vermekle her hangi bir polemiğe meydan 
vermek: istemediğim için maziye dokunmıyaca-
ğım. Ancak şunu üzülerek ifade etmek isterim 
ki, Tanzimattan bu yana Türkiye'nin Batılılaş
ma arzusu, maalesef maarif mevzuu tam mâna-
siyle anlaşılamadığı ve ele alınamadığı için ta
hakkuk edememiştir. Ve bizden çok vsonra Ba-
tılaşmaya başlamış olan Japonya maarif mev
zuunda, bu okullarına istiklâl, hocalarına istik
bal tanımak yoliyle ve onları hür fikirli, hür 
vicdanlı meslekî bilgileri, (kültürleri yerinde in
sanlar olarak yetiştirmey azmetmiş ve bu yol
da çalışmış olmanın kazancıyla Avrupa'nın yüz 
yıllarda kadettiği medeni mesafeyi, bir ham
lede yüz yıl içinde kat cdivermiştir. Şimdi 
muhterem arkadaşlarım, bugün arkadaşlarımız 
diyorlar ki, bu tasarı içerisinde efendim, iki 
sene, üç sene tecrübe edildikten sonra muvaffak 
olanlar asil öğretmenler gibi muamele görecek
lerdir, gibi sözler. Bu üç senelik tecrübeyi 
nerede yapacak bu kişi? Okulda yapacak. Ki
minle yapacak? O körpe dimağlarla yapacak. 
Belki senin, benim çocuğumu değil. Ankara'da 
almıyacak Şark'm, Garb'm bilmem ne köyünde 
Hasan Ağanın çocuğu ile tecrübe edecek 2 - 3 
sene sonra muvaffak olursa öğretmen olacak, 
olamazsa elinden geçen yüzlerce çocuk ne ola
cak? Çok istirham ederim arkadaşlar, bunlar 
tedbir değildir, bunlarla hiçbir şey halledilmez 
Hele bunlara şu veya bu okullardan geçenler 
hoca olsun gibi düşünceleri kattığımız takdirde 
ben Ihiç bu fikirlere yanaşamanı. Bir noktayı 
arz etmek isterim. Bugün yedek subay öğret
men diye bir mesele vardır. Bunlar kimlerdir? 
Lise mezunu olan kimselerdir. Öğretmenlikle 
ne alâkaları vardır? Bunların ne formasyonla
rı vardır, metot mu bilirler, usul mü bilirler? 
Petegoji mi okumuşlar, psikoloji mi okumuş
lar? Tatbikat mı yapmışlardır? Yıllarca, baş
larında kimse yoktur, ama bu kimseleri doğru
dan doğruya öğretmen diye göndeririz. Gü
nahtır arkadaşlar. Bu gibi tedbirlere hiçbir za
man iltifat etmemek lâzımdır. Biz bugün büt
çeler itibariyle öğretmen okullarını çoğaltamı-
yorsak, maddi imkânımız yoksa hiç olmazsa li- J 
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se mezunlarını, muadili olanlar bunun dışın
da, 6 ay bir kursa tabi tutmak ve bu 6 ay için
de bu meslekî formasyonu kazandırmak. On
dan sonra gireceği imtihanda muvaffak olanla
rı öğretmen yapmak lâzımdır. Bunun dışında 
şuradan buradan öğretmen yapmak sadece ken
dimizi aldatmaktan ileri gitmemek olur. Ben 
onun için bu tasarının aleyhindeyim ve beri köy 
enstitüleri mevzuunda şunu düşünüyorum. Köy 
enstitülerinin bu memleketin bünyesine uygun 
olduğunu iddia edenlere şunu söylemek isterim. 
Köy enstitüleri pratik bakımdan köyün arzu 
ettiği pratiği veriyordu, ancak meslekî bilgi 
ve kültür bakımından noksandı. Köy enstitü
lerinin öğretmen okullarına kalbedilmesinde, 
benim samimî inancım bunu hiçbir politik dü
şünce ile söylemiyorum samimî inancım, daha 
kültürlü daha meslekî bilgiye sahip insanların, 
yetişmesine medar olacak diye taraftarın!. Ve. 
onun için sevinmiştim. Şimdi bir taraftan öğ
retmen okullarını kuvvetlendirmek ve çoğalt
mak lâzım derken, onları bırakıp böyle palya-
tif tedbirlere gitmemelidir. Eskiden muallim 
mekteplerine alınan öğrenciler, daha eski de
yimle, talebeler, ortaokulları en iyi derece ile 
bitirenler veya ilkokulda öğrenci ise ilkokulu 
iyi derece ile bitirenler ve imtihan verenler gi
derdi. Bu yüzden öğretmenler o derece kalifi
ye olurdu, meslekî bilen insanlar olurdu. Ben 
arzu ederim ki, dünkü muallim mekteplerini 
aramıyalım. Dünkü muallim mektepleri bugün
kü öğretmen okullarının yanında geri ve iptidai 
kalmış olsun. Maalesef ben bugün görüyorum 
ki, 10 - 15 ve hattâ 20 sene önceki muallim 
mekteplerini biz mum yakıp da aramak mecbu
riyetindeyiz. ITürm eti erimi e. 

BAŞKAN — Kifayet takriri gelmiştir, Sa
yın Okyayuz. 

BÜTÇR VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
Nİ CAVİT TEVFJ.K OKYAYUZ (içel) — Sa
yın Başkan muhterem arkadaşlarım, hepinizin, 
büyük bir isabetle teşhis buyurduğunuz gibi, bu 
kanun, öğretmenlerimizin bu memlekette eği
tim ve öğretim yönünden büyük noksanını ka
patabilmek endişesiyle ve arkadaşımın da tam 
bir isabetle ifade buyurduğu gibi, palyatif bir 
tedbir mahiyetindedir. Bu noktada hiç kimse
nin karşılıklı anlaşmama hali yoktur. Biraz ev
vel lise veya dengi okullardan bu hakkı ala-
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cak arkadaşlarımız içinde, imam - ihatip okul
ları mezunlarının da bulunup bulunmaması fik
ri münakaşa edildi. Hepimizin bildiğimiz ve 
kati olarak ifade etmeye mecbur olduğumuz 
veçhile; mevcut kanunlar cebri bir nizam ifa
de eder. Hukukun, cebri nizam içindeki işleyi
şi elbette kanunun getirdiği hüküm içinde bu 
niteliği haiz olmak 'kaydiyle her vatandaşa ay
ın hakkı mutlak olara'k verir. Bunun karşısın
da bir filkri, münakaşa etmeye hukuk ve ka
nun ölçüsü içinde imkân yoktur. 

Ancak, Kaplan arkadaşımızın ifade ettiği 
endişe yerindedir. Getirilen bu hüküm ile 222 
numaralı Kanun tatbikatında, hiçbir suretle 
değiştirici bir tatbikat mevzuu yoktur. Yeni 
bir istikamette alınacak arkadaşlarımız 45 gün
lük kursa tabi tutulacak ve hepimizin bildiği
miz gibi bu 45 günlük kursda haftada 30 saat 
olmak üzer bu arkadaşlarımıza öğretmen for
masyonu verilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca bu 
lise mezunu arkadaşlarımız, 3 sene geçici öğ
retmenlik yaptıkları ve başarıları usulüne göre 
sabidolduğu takdirde öğretmen olarak kalacak
lar, aksi takdirde öğretmen olarak kalmaları
na imkân yoktur. Ayrıca şu ciheti arz edeyim 
ki, halen öğretmen okullarından senede 6 bin 
civarında öğretmen mezun etmekteyiz. Bu tem
po ile nüfus artımı da dikkate alınmak kay
diyle 1972 yılında, öğretmen ihtiyacımızı kapsı-
yaeak mezun miktarını hizmete sokabileceğiz. 
O vakte kadar bu türlü palyatif tedbirlere ihti
yacımız vardı. Bu bakımdan bu kanun geti
rilmiştir. İcra plânında ihtisasa taallûk eden 
mekteplerden mezun olanların daha çok kendi 
ihtisas hizmetlerine sevk edilmeleri endişesin
den dolayı düşünülmüş bir tedbirdir. Nitekim, 
burada sanat okulu mezunları da ifade edilme
miştir. Bu itibarla bu istikamette getirilen bu 
tedbir eğitim ve öğretim sahamızda kifayetli 
neticeyi kazandırması bakımından lüzumu ve 
ihtiyacı vardır. Kanunun aynen kabul edilme
sini arz, istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Kifayet takririni okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Madde üzerinde görüşmeler yapılmış, konu 

aydınlanmıştır. Kifayetin oylanmasını arz ve 
teklif ederim. 

İzmir 
Hilmi Onat 
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BAŞKAN — Sayın Tunçkanat, kifayet aley

hinde, 
HAYDAR TUNÇKANAT ( Tabiî Üye) — 

Sayın arkadaşlarım, kanun, göründüğü gifr, 
münakaşa eden, konuşan arkadaşlarımızın söz
lerinden de anlaşılmıştır ki, önemli bir kanun
dur. Meslek olarak ihtıhas edinilmiş bâzı mes 
lekleri, 45 günlük bir kursla başka bir mesleke 
tahvil etmektedir. Halbuki, bunun bir okul sü
resi vardır ki, 6 senede bu formasyon kazanıl 
maktadır. Burada 6 yıllık bir müddeti, 45 gün
lük bir kursla karşılamak istenmektedir.. 

Binaenaleyh müsaade buyurun, henüz bu 
kanunun lehinde ve aleyhinde konuşacak bir
çok arkadaşlarımız vardır. Bu arkadaşlarımı
zın konuşmalarına müsaade edilmesini arz ve 
istirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Kifayet takririni oyunuza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kifa
yeti müzakere kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi oylarınıza arz ediyorum : 
Tadil teklifi yoktur. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
nim : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 8. — Bu kanunu Bakanlar Kurula 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek istı-
yen sayın üye yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
nim : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanunun tümü üzerinde Sayın Giray. 
C. H. P. SENATO GRUPU ADINA İB

RAHİM SAFFET OMAY (Ankara) — Söz İs
tiyorum, Grup adına. 

BAŞKAN — Son söz üyenindir, zaten alın
mış bir karar var, Grup adına söz almış olan ar
kadaş bir daha söz istiyor, müddet de takyide-
dilmiştir biliyorsunuz. Size söz verdim, ama 
gerekçesine de uymuyor, buyurun efendim. 

C. H. P SENATO GRUPU ADINA İB
RAHİM SAFFET OMAY (Ankara) — Muh
terem arkadaşlar, neticede bir temennide bulun
mak için söz aldım. Parlâmento, Türk Milleti
nin kaderi üzerinde şüphesiz büyük rol oyr\u: 
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maktadır. Şimdi böyle olunca cemiyetteki b :r 
gerçeğe yön veremeyiz, sırtımızı da hiç döneme
yiz arkadaşlar. Cemiyetimizin mânevi kalkın 
masında din müessesenin rolü yalnız büyük 
değil namütenahidir. Hal* böyle olunca hepi
miz biliyoruz ki, bu saha boş, hattâ biraz ev
vel açlık kelimesi ile ifade ettim, böyle olunes 
bu sahayı, bin emekle yetişen, olgun, yetişmiş 
aydın kimselere, insanlara açmakta büyük 
fayda vardır. Bunun için de hazırlanmıştır 
saha. Şimdi arkadaşım konuşurken bir itimat 
meselesinden filân bahsettiler. Bendeniz kn-
saca arz edeyim. 

Kendileri ile heyetler halinde konuştuğum 
gençler vardır. Gelmişlerdir makamıma. Ara
mızda şöyle konuşmalar da olmuştur. 

— Efendim bize şöyle diyorlar böyle diyor
lar. 

— Gericilik asla, sizin için değil bu sözler, 
demişimdir. O kılık kıyafeti düzdün, kolalı 
gömlekli insanlara sormuşumdur. Entariyi, fesi 
düşünür müsün? Asla derler. 

Eşinize çarşaf giydirmeyi düşünür mü
sün? 

— Asla der. 
— Lâtin harflerini bırakıp arap harflerini al

mayı düşünür müsün? 

— Asla. Ne münasebet efendim. 
Şu halde siz böyle vehmi atın diye konuş

tuğum bu insanlara bu cemiyet büyük ölçü i e 
itimadetmektedir. Bu itibarla din sahasının boş 
kalmaması için Mâarif Vekâletinen istirha
mım, kanun kabul edilmiştir, tatbikatta bu
nun dikkate alınması ve gençlerin buarün ken
dileri için hazırlanmış olan Diyanet işleri Teş
kilât Kanununun hazırladığı kadrolara gitme
leri için hattâ teşvikkâr olmalarını, tatbikatı 
dolayısiyle Maarif Vekâletinden istirham ede
ceğim. Niyazım budur, arkadaşlarım. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Kanunun tümünü oylarınıza 
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

26. — Polis vazife ve salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul edilen metni ve 
Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komisyonu rapora 
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Millet Meclisi 1/458; Cumhuriyet Senatom 
(1/598) (S. Sayısı 676) (1) 

BAŞKAN — Kanun tasarısının müzakeresine 
geçiyoruz. 

Hükümet ve komisyon lütfen yerlerini al
sınlar. 

Komisyon raporunun okunması hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Komisyon raporunun okunmaması kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
üye. Yok. Maddelere geçilmesi hususunu oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bir takrir vardır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş

ler kısmında bulunan ve ismi aşağıya çıkarılan 
676 sıra sayılı kanun tasarısının öncelik ve ive 
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

içişleri Komisyonu 
Sözcüsü 

Eşref Ayhan 

Polis vazife ve salâhiyet Kanununun 2 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı. 

BAŞKAN — Komisyon tarafından ivedilik 
talebi vardır, ivediliği oylarınıza sunuyorıun. 
Kabul edenler... Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 

Polis vazife ve salâhiyet Kanununun 2 nci mad
desinin değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 4 . 7 . 1934 tarihli ve 2559 sa
yılı Polis vazife ve salâhiyet Kanununun 2 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 2. — Polisin genel emniyetle ilgni 
görevleri iki kısımdır. 

A) Kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, 
Hükümet emirlerine ve kamu düzenine uygun 
olmıyan hareketlerin işlenmesinden önce bu ka
nun hükümleri dairesinde önünü almak, 

B) işlenmiş olan bir suç hakkında Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer kanun
larda yazılı görevleri yapmak, 

Kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlan

ı l ) 676 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

— 598 



O. Senatosu B : 1] 
masından sorumlu olan polis; âmirinden aldığı 
emri, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine 
aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırı
lığı emri verene bildirir. Ancak, âmir emrinde 
ısrar eder ve bu emrini yazılı olarak yenilerse, 
emir yerine getirilir. Bu halde, emri yerine gt-
tiren sorumlu olmaz. Konusu suç teşkil eden 
emir hiçbir suretle yerine getirilmez. Yerine 
getirilen sorumluluktan kurtulamaz. 

Aşağıda yazılı hallerde : 
I - Can, ırz veya mal emniyetini korumak 

için, 
I I - Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürüm

lerin faillerini yakalamak veya delillerini tesbit 
etmek için, 

I I I - Devlet kuvvetleri alevlime, yalnız vey? 
toplu olarak taarruz veya mukavemette bulu
nanları yakalamak, veya bunların taarruz veya 
mukavemetlerini defetmek için, 

IV - Hükümete karsı, ş'ddet kullanan veyn 
gösteren veya mukavemet edenlerin yakalanma
sı, taarruz veya mukavemet edenlerin def edil
mesi için, 

V - Zabıtaca muhafaza altına alman şahısla
ra, bina veya tesislere, meskûn veya gayrlmes-
kûn yerlere vâki olacak münferit veya toplu 
tecavüzleri defetmek için, 

VI - Ağır cezalı bir suçun sanığı olarak ya
kalandıktan sonra zabıta kuvvetlerinin elinder: 
kaçmakta olan şahısların yakalanması için, 

VII - islenmekte olan bir suçun işlenmesine 
veya devamına mâni olmak için, 

VIII - Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile 
diğer kanunlarda, zabıta tarafından suç delille
rinin tesbiti veva suç faillerinin yakalanmam 
maksadiyle yapılacak" aramalar için, 

IX - Kanunsuz toplantı veya kanunsuz yü
rüyüşleri dağıtmak veya suçlularını yakalamak 
için, 

X - Yangın, su baskını, yer sarsıntısı gibi 
âfetlerde olay yerinde görevlilerce alınması ge 
reken tedbirler için, 

XI - Umuma açık yerlerde yapılan her tür
lü toplantı veya yürüyüşlerde veya törenlerde 
bozulan düzeni sağlamak için, 

XI I - Her hangi bir sebeple tıkanmış olun 
yolların trafiğe açılması için, 

XI I I - Yukardaki maddeler dışında diğer 
kanunlarda istisinai olarak zabıtanın sözlü emiı 
le yapmaya mecbur tutulduğu haller için, 
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I Yetkili âmir tarafından verilecek sözlü emir

ler derhal yerine getirilir. Bu emirlerin yazılı 
olarak verilmesi istenilmez. Bu hallerde eni
rin yerine getirilmesinden doğabilecek sorum-

j luluk emri verene aittir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-

yen sayın üye var mı? 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Bir so

rum var. 
BAŞKAN — Buyurun. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Âmire, 

I gayrikanuni emrin verildiğinin yazı ile bildi-
I rilmesi lâzımgeldiği kanaatindeyim. Burada 

böyle bir kayıt yok. Emri sözlü de verebileceğine 
göre, bir aksaklık var zannediyorum. Hükü
met ve komisyon ne düşünür? Kanundaki ib*ı-

I reye göre sözlü olarak müracaat etmesi gere
kir Halbuki böyle önemli şeylerde âmirine me
murun yazılı olarak müracaat etmesi gerekir. 

BAŞKAN — Komisyon. 

ÎÇÎŞLERÎ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EŞ
REF AYHAN (Ordu) — Anayasamızın 125 nci 
maddesinin son fıkrasında buna dair açık hü
küm vardır. 

BAŞKAN — Anayasanın 125 nci maddesinin 
I son fıkrasında buna dair açık hüküm varmış. 
I Madde üzerinde görüşmek istiyen sayın üye? 

Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunu-

I yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
I edilmiştir. 

I MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
I yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isıi-
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kanun kabul edil-

I mistir. 

27. — Nöbetçi memurluğu kurulmasını ve ola
ğanüstü hal tatbikatlarında mesainin 24 saat 

[ devamını sağlıyan kanun tasarısının Millet Mm-
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lisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet Sena
tosu İçişleri Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/648; Cumhuriyet Senatosu 1/592) (S. 8 ay m : 
677) 

. BAŞKAN — Komisyon raporunun okunma
sı hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Komisyon raporunun okun
maması karargir olmuştur. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye. Yok. Kanunun maddelerine geçilme
si hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Bv1 

takrir vardır, 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş

ler kısmında bulunan ve ismi aşağıya çılkarı-
lan (677) sıra sayılı kanun tasarısının önce
lik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

İçişleri Komisyonu 
Sözcüsü 

Ordu 
Eşref Ayhan 

«Nöbetçi memurluğu kurulması ve olağan 
üstü hal tatbikatlarında mesainin 24 saat de
vamını sağlıyan kanun tasarısı.» 

BAŞKAN — İvedilikle görüşülmesi husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler .. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Hükümet bura
da mı? Hükümet yok efendim, kanunu müza
kere edemiyeceğiz. 

29. — Halk Bankam ve Halk Sandıkları hak
kındaki Kanunun 6854 sayılı Kanunla değişti
rilen birinci maddesi ile ikinci maddesinin (A) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul edilen metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon ra
poru (Mület Meclisi : 1/715; Cumhuriyet Sena
tosu 1/602) (S. Sayısı: 712) 

BAŞKAN — Gelen kâğıtlar meyanında 712 
sırayı taşıyan kanun tasarısı hakkında bir tek
lif vardır. 

(1) 712 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır, 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Basılıp dağıtılan Halk Bankası ve Ha'.k 
Sandıkları hakkındaki Kanunun 6854 sayılı 
Kanunla değiştirilen birinci maddesi ile ikinci 
maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesi hak
kındaki kararının gündeme alınarak önemine 
binaen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon 
Başikanı 

Tabiî Üye 
Sami Küçük 

BAŞKAN — Gelen kâğıtlar arasında mev
cut tasarının gündeme alınması, öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Okunma
sını arzu edenler... Okunma'inasını arzu eden
ler... Okunmaması karargir olmuştur. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye';' Yok. Maddelere geçilmesi hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Halk Bankası ve Halk Sandıkları hakkındaki 
Kanunun 6854 sayılı Kanunla değiştirilen bi 
rinci maddesi ile ikinci maddesinin (A) fıkrası

nın değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 2284 sayılı Halk Bankası ve 
Halk Sandıkları Kanununun 6854 sayılı Kanun
la değiştirilen birinci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Merkezi Ankara'da olmak üzere 300 milyon 
liraya kadar sermayeli Türkiye Halk Bankası 
namı ile bir Anonim Şirket teşkiline Ticaret 
Bakanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler.., Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — 2284 sayılı Kanunun 6854 sa
yılı Kanunla değiştirilen 2 nei maddesinin (A) 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

A) Maliye Bakanlığı bankaya 150 000 000 
lira sermaye ile katılır. Bu miktar tamamen öde-
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ninceye Kadar her yıl Maliye Bakanlığı bütçesi
ne 20 000 000 liradan az olmamak üzere ödenek 
konur. 

Bu sermayeye ait reyler Ticaret Bakanlığın
ca kullanılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanunun tümü üzerinde Sayın Türker bu
yurun, kısa olmasını rica edeceğim. 

HASAN ÂLÎ TÜRKER (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, sayın senatörler, dün bu kanu
nun Yüksek Senatoca biran evvel çıkıp ka
nunlaşmasını lüzumlu gören önergeyi verdiğim 
zaman bir arkadaşımız önerge aleyhinde kn-
nuşmasaydı söz almıyacaktım. Şu anda bu kanu
nun çıkması için gayret gösterenlere ve Yük
sek Senatoya teşekkürlerimi arz ederim. 

Bu kanunun mahiyetini hepiniz takdir bu
yurursunuz. Bilhassa memleketimizde kalkın
ması ile övüneceğimiz küçük esnafın harekete 
geçebilmesini öngören, imkân sağlıyan bir ka
nundur. Çıkmasında çok isabet vardı, çıktı ve 
bu arada, Halk Bankasının, hiçbir şahsi ilişi
ğim olmadığı için rahatça söyliyebilirim. Halk 
Bankasının memleket esnafına küçük esnaf ve 
sanatçıya gösterdiği alâkadan dolayı, anlayışlı 
idarecilerine huzurunuzda teşekkür ederim. 

Kanunun memleket esnafına hayırlı olmasını 
temenni eder, hepinize teşekkür ederim. (Al
kışlar. ) 

BAŞKAN — Kanunun tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Memlekete hayırlı olsun 
efendim. 
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30. — Türkiye 'Büyük Millet Meclisi memur

larının teşkilâtına dair olan 5509 sayılı Ka
nuna ek 6341 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Bütçe w Plân Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 2/766, Cumhuriyet Sena
tosu 2/167) (S. Sayısı : 702) (1) 

BAŞKAN — Gelen evraklar meyanında 702 
sıra sayılı kanun teklifinin müzakeresi hakkın
da bir takrir vardır. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıya ismi çıkarılan (702) sıra sayılı ka

nun teklifi tabedilip sayın üyelere dağıtılmış 
bulunmaktadır. 

Gelen kâğıtlardan gündeme alınarak Öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 

îçel 
Cavit Tevfik Okyayuz 

Türkiye Büyük Millet Meclisi memurlarının 
teşkilâtına dair olan 5509 sayılı Kanuna ek 6341 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmeli
ne dair Kanun 

BAŞKAN — Sayın Okyayuz? Buradalar.. 
Millet Meclisi İdare Âmiri de buradalar. Q»-
len kâğıtlar arasında mevcut kanun teklifinin 
gündeme alınması öncelik ve ivedilikle görüşül
mesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunması hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Okunmasını kabul eden
ler... Okunmamasını kabul edenler... Okunma
ması karargir olmuştur. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye? Yok. Maddelere geçilmesini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(1) 702 S.. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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Türkye Büyük Millet Meclisi memurlarının teş
kilâtına dair olan 5509 sayılı Kanuna ek 6341 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine 

dair Kanun 

MADDE 1. — 6341 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
memurlarının teşkilâtına dair olan 5509 sayılı 
Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelde yazılı Meclis dok
toruna almakta olduğu maaşından başka (ihti
sas ödeneği) namiyle her ay 1 000 lira verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Tür
kiye Büvük Millet Meclisi Başkam yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ed:-
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul ed:'-
miştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
saym üve? Yok. Tümünü o vl arınıza arz edivo 
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

31. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa muvakkat bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul edilen 
m°Ani Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma, 
Malı ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi : 2/477; Cum
huriyet Senatosu : 2/186) (S. Sayısı : 703) (1) 

BAŞKAN — Gelen kâğıtların 703 sırasında 
kayıtlı bulunan kanun teklifinin gündeme alın
ması, öncelik ve ivedilikle müzakeresi hakkında 
teklifler vardır, bir tanesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
5434 sayılı Kanuna ek 2 . 8 . 1960 gün ve 

(1) 703 S. Sayüı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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42 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi 
hakkındaki 703 sıra sayılı kanun teklifi tabe
dilip sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 

Teklifin önemine ve ehemmiyetine binaen g-e-
len kâğıtlardan gündeme alınarak bütün işleve 
takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif edebim. 

Bütçe ve Plân Komisyona 
Başkanı 

îçel 
Cavit Tevfik Okyayuz 

BAŞKAN — Kanun teklifinin gündeme alın
ması, öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususu 
teklif edilmektedir. Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Gerekçenin okunmasını arzu edenler... 
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Okun

sun efendim. 
BAŞKAN — Okunsun olmaz, oylarla tecelli 

eder çok istirham ederim Sayın Coşkunoğlu. 
Gerekçenin okunmasını arzu edenler... Okun

mamasını arzu edenler... 3 e karşı ekseriyetle 
okunmaması karargir olmuştur. 

Tümü üzerinde görüşmek istiyen sayın üye?. 
Buyurun Sayın Bayhan. 

KUDRET BAYHAN (Niğde) — Sayın Baş
kan, muhterem senatörler : 

Mevzuu müzakere kanun teklifi ile ; Subay 
ve Askerî memurlara 42 sayılı Kanuna göre bağ
lanmış olan emekli aylıklarının, daha sonra ka
bul edilen 24.. 2 . 1961 tarihli ve 262 sayılı Ka
nunda yazılı derece tutarları esas alınmak sure
tiyle tadil edilmesi istenilmektedir. 

1. 2 . 8 . 1960 tarihli ve 42 sayılı Kanunla; 
ıııbay, askerî memur ve astsubaylara keseneğe 
esas son aylıkları üzerinden 30 yıl hizmet için 
% 70 nisbetinde aylık bağlanması kabul edilmiş
tir. Bu esas dairesinde bağlanmakta olan aylık
ların % 20 si Hazineden verilmekte ve âzami 
% 80 nisbetinde aylık bağlanmaktadır. 

2. Kanun teklifi her ne kadar 42 sayılı Ka
nunla 262 sayılı Kanun arasında emekliye ay
rılmış bulunan subay ve askerî memunrları şü
mulüne almakta ise de, bu teklifin kabulü ha
linde daha evvel emekliye ayrılmış olanlarla, dul 
ve yetimlerin de taleplerine yol açacaktır. 

3. Yüksek malûmları bulunduğu üzere, bir 
müddetten beri Devlet Personel Dairesinde ye-
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ni emekli rejimi üzerinde çalışma yapıldığı gibi, I 

.bundan ayrı olarak eski emekli, dul ve yetim 
aylıklarının eşitliği konusunda da bâzı esas ve 
prensipler tesbit edilerek, aylıkların iki kademe
de yükseltilmesi uygun görülmüştür. 

Birinci kademeyi teşkil eden emekli, dul ve 
yetim aylıkları için hazırlanmış bulunan kanun 
tasarısı ile, 1 . 1 . 1950 tarihine kadar bağlan
mış olan aylıklar nazara alınmakta ve bu aylık
lar mezkûr tarihteki emsallerinin seviyesine ge
tirilmektedir. Ayrıca, bütün emekli, dul ve ye
tim aylıklarında bir alt sınır teşkil, edilmekte
dir. 1 . 1 . 1950 tarihinden evvelki aylıkların 
intibakı sonunda da 250 liradan noksan olan 
aylıklar 250 liraya çıkarılmaktadır. Bu tasarı 
Yüksek Senatomuzca dün kabul edilmiştir. 

İkinci kademede de, Personel kanunları ile 
kabul edilen aylıklar nazara alınarak toptan bir 
yükseltme yapılması, ayrıca tesis edilecek bir 
hükümle, personel aylıklarında yapılan yüksel
melerin otomatikman emekli, dul ve yetim aylık
larına da intikal ettirilerek yeni yeni eşitsizlik
lerin zuhur etmesinin sağlanmasına çalışılmak- I 
tadır. 

Diğer taraftan, bu muamelelerin yapılabil
mesi için, yeni emekli rejiminde gerekli karşılık- I 
larm bulunması da icabetmektedir. ı 

Binaenaleyh, bu konu Hükümetçe hazırlana
cak yeni emekli rejimi içerisinde mütalâası ge
rekir. I 

Bu sebeple, çok az bir emekli zümresini şü
mulüne alan kanun teklifi uygun değildir. 

Malî portesi ise; aldığımız bilgilere göre 
42 sayılı Kanuna göre emekliye ayrıldıktan son
ra yeniden göreve tâyin edilenlerin yükselmiş 
bulunan barem dereceleri de nazara alınarak 
Emekli Sandığınca bu defa yapılan hesaplara 
göre malî portenin bir yıl için Hazineye 
2 314 440 lira, Emekli Sandığına da yine bir yıl 
için 5 799 600 lira, ki toplam olarak 8 114 440 li
ra olduğu anlaşılmıştır. I 

Sandığın bütçesi itibariyle malî porte orta
lama 10 ilâ 15 yıl olarak hesaplanmaktadır. Bu 
takdirde, külfet, yalnız sandık için 10 yıl hesa
biyle 57 996 000, 15 yıl için, 86 994 000 lira 
civarında olacaktır. I 

Sayın arkadaşlar; bu zümre emekliler esa- I 
sen mülki emeklilere nazaran yukarıda izah et- I 
tiğira gibi yüzde yirmi fazla almaktadır. j 
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I Malî kanunlarımıza göre her memur hakkın-
I da emekli olduğu tarihteki mer'i kanunlara göre 
I muamele yapılır, ondan sonra bir hak icldiasm-
I da bulunulamaz. Böyle bir hak tesis edildiği 
I takdirde bu hak bu zümreye değil, bütün emek-
I li zümresine toptan yap" İması gerekir. 
I Bu yapılan zammın karşılığı Hükümet tara-
I fmdan Emekli Sandığına ödenmemektedir. Dünı 
I kabul ettiğimiz kanunda Hükümetten aylık 
I alanlar da mevzuubahistir. 
I Emekli Sandığına yüklenecek bu külfetler 
I esasen hali iflâsta olan Emekli Sandığının kam-
I bur üstüne kambur yükleneceğini yüksek tak-
I dirlerinize arz ederim. 
I Hükümetçe getirilecek tasarıya intizaren tek-
I lifin reddini arz ve rica ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Coşkunoğlu. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Muhte
rem arkadaşlar, tetkik etmekte bulunduğumuz 
tasarı hukuk fikrinin, adalet fikrinin aleyhine 
ve kanaatimce ona muhalif olan bir tasarı ve 

I tekliftir. Sebebini arz edeyim. Memlekette bir 
I ihtilâl clmuştur. Haklı veya haksız mutlaka 

haklıdır demiyorum, haklı veya haksız ihtilâlin 
bir tasarrufu olmuştur. Tasarruf yalnız ordu-

I muzun güzide subayları baklanda değildir. 
J Memleketin diğer sahasında, sivil sahasında da 

bir çok tasarruflar olmuştur. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Meselâ.. 
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Devamla) — Sivil 

sahasında da, askerî sahasında da olmuştur. Bi-
I naenaleyh, yalnız bir noktayı ele alıp ihtilâlin 

bu tasarrufunu haksız yapılmış bir tasarruf gi
bi başka bir kanunla ele almak doğru değildir. 
Bu bir. 

İkincisi, bu tasarruf nedir? Bu tasarruf 
emeklilik süresini doldurmuş veya doldurmamış; 
dolduran da var, doldurmayan da var, doldur
muş veya doldurmamış subaylardan bir kısmını 
emekliye sevk etmek ve hizmet müddeti onbeş 
sene dahi olsa, bu nokta üzerinde tekrar ediyo
rum, onbeş sene dahi olsa, otuz sene addedile
rek, yirmi sene dahi olsa, otuz sene addedilerek 

I tekaüde sevk etmek ve tekaüde yüzde 70 üze-
I rinden emekli maaşı bağlamak, yüzde 70 üzerin-
I den. 

I Şimdi bir de ayrıca çift ikramiye... Hizmet 
i müddeti otuz seneyi doldurmuş gibi, otuz seneyi 
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doldurmamış dahi olsa otuz seneyi doldurmuş 
gibi, çift ikramiye vermek... Bu yapılmıştır. Şim
di deniyor ki, biz iki ay, üç. ay veya altı ay, 
müddetini bilmiyorum, bu kadar alâka beklcsey-
dik bizden sonra çıkan kanun, bâzı dereceleri 
ilga etti, kaldırdı. Arkadaşlarımız binbaşı ise 
yarbay oldu. Yarbay ise albay oldu. Albay ise 
general oldu. Binaenaleyh, biz de bu rütbeyi 
alacaktık. Bizim de o rütbede tekaüt edilme
miz lâzım gelirdi. Binaenaleyh biz mağdur ol
duk. Bunları tashih edin. Tasarının ruhu bu 
arkadaşlar. Öyle ise mukabil bir teklifim var 
bu arkadaşlara. Çift ikramiye almışlardır. İade 
etsinler. Hizmet sürelerine göre, yüzde 70, yüz
de 80 üzerinden emekli maaşı bağlanmıştır. Bun
ları iade etsinler. Hizmet süresine razı olsun
lar, hizmet süresi ne ise ona göre tekaüt edil
miş olsunlar. Çift ikramiyenin birini de iade 
etmeğe razı olsunlar. Demekki kendilerinin bu 
şartlar altında emekliye sevk edilmesi münase
betiyle çift ikramiye verilmiştir. Yüzde 70 - 80 
üzerinden emekli maaşı bağlanmıştır. Bu bir 
üstten derece. Efendim, general olacaktım, al
bay olacaktım. Bunun kısa bir yolu var. Efen
dim, emekliye sevk edilmeseydim orgeneral ola
caktım. Böyle de olabilir bu. Şimdi başka bir 
nokta daha var, arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Saym Coşkunoğlu, müddetiniz 
bir dakika var. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Devamla) — Rica 
edeyim, cümlemi tamamlıyayım. Müsaadenizi 
rica ederim, efendim. 

Bu arkadaşlarımızın, bu kıymetli arkadaşla
rımızın içersinde bir senelik yarbay tasavvur 
ediniz: Var mı diye sordum. Vardır Ne ola
cak şimdi albay maaşı üzerinden emekli maaşı 
alacak? Efendim zaten albay olmaya hak ka-
zanmıyacaktık, bu kanun çıktığı zaman. Binba
şı ise yarbay üzerinden emekli maaşı bağlana
cak. Zaten terfi etmek hakkı yoktur ki, bir 
sene evvel terfi etmiştir. Nasıl terfi edecekti de 
bir üst derece üzerinden emekli maaşı bağlıya
caktık? 

GAVSİ UÇAGÖK (Eskişehir) — Onlar se
nin bildiğin gibi değil Beyefendi. Öyle değil 
mesele, siz anlamazsınız bu işten, öyle değil... 

BAŞKAN — Sayın UçagÖk, müdahale etme
menizi rica edeceğim, 
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KÂMİL COŞKUNOĞLU (Devamla) —Efen

dim buraya teşrif edersiniz, anlatırsınız. 
GAVSİ UÇAGÖK (Eskişehir) — Elbette an

latacağım. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Devamla) — Şim
di arkadaşlar, bu hakka ve adalete uygun bir ta
sarı değildir. Emekliye sevk edilmiştir, hizmet 
müddeti fazla hesabedilmiştir, ikramiye çift 
verilmiştir. Yüzre 70, yüzde 80 üzerinden emek
lilik maaşı bağlanmıştır. Bunlar bunu karşılar 
ve telâfi eder. Aksi takdirde başka türlü hak
sızlıklara yol açmış oluruz. 

BAŞKAN — Sayın Coşkunoğlu müddetiniz 
bitmiştir bağlayınız. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Devamla) — Bağ
lıyacağım efendim, bir dakika müsaade buyu
run. Muhterem arkadaşlar memlekette muhte
lif zamanlarda, ne demek istediğimi anlıyor
sunuz, halksız olarak emekliye sevk edilmiş 
10 binlerce memur ve vatandaş vardır. Çarşı 
ortasında emekliliği tebliğ edilerek kalb krizi 
geçirmiş, ölmüş, çocukları meydanda 'kalmış
tır. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Bunlar kaldırıl
mıştır. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Devamla) — Evet 
kaldırılmıştır, yalnız netice vermemiştir. Ka
rar kaldırılmıştır ama netice vermemiştir. Yer
leri değiştirilmiş ve bunlar birçokları istifa et
miş, intihar edenler olmuştur. Eğer, bunun 
muhasebesini yapacaksak lütfen hepsini bir 
arada yapalım. 

BAŞKAN — Sayın Coşkunoğlu, vaktiniz 
tamamdır. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Devamla) — Lüt
fen hepsini ele alalım. Tasarının, teklifin red
dini rica ediyorum. Adalet buradadır. Bu mil
letin, bu memleketin verebileceği âzami im
kân /kendilerine sağlanmıştır. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN —• Sayın Karaman. 
SUPHİ KARAMAN (Ta'biî Üye) — Sayın 

arkadaşlarım, huzurunuzda bulunan kanun ta
sarısı bâzı arkadaşlarımızın iddiasının hilâfına 
olaraik bir zamandan l>eri devam eden bir mağ
duriyeti telâfi edecektir. İhtilâl' idaresi sı fa
sında bâzı meseleler süratle yürütüldüğü ve ele 
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rum, meselâ Suriye ordusunda, meselâ Yu
nanistan ordusunda, küçük ve geri kalmış mil
letleri misal alıyorum, bu ordularda bir subay 
emekli olduğu vakit son olarak aldığı maaşın 
daha üstünde çeşitli sigortaları ile eski geçimi
nin daha üstünde emekliye ayrılır. Binaenaleyh 
öteden beri Türk ordusunda emeklilik bare
minde esasen çok kötü olan durumu, 42 sayjlı 
Kanun "kısmen düzeltmişse ki, kısmen diyo
rum, kısmen düzeltmişse bunu arkadaşlarımız 
hoş görsünler. 
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alındığı için zamanın kısalığı sırasında bâzı 
hususlara el deyeni ezmiş, geç ıkalmmış, huzu
runuzda bulunan tasarıda o zamanın bir ihti
yacı olduğu hakle maalesef bugüne kadar kal
mıştır. 27 Mayıs İhtilâlinin tasarıları arasında 
yalnız bu değil, 42 sayılı Kanunla emekli ol
muş arkadaşlarımızın bilâhara 262 sayılı Ka
nunla meydana gelen barem düzenine uydurul
ması tasarı değil, Balkan Harbinden itibaren 
bugüne kadar emekli olmuş çeşitli statüdeki in
sanları sivil ve asker hepsini 262 sayılı Kanu
nun sonundaki statüye uydurulmasını öngören 
tasarılar da vardı, ve bunların hepsinin hesabı 
yapıldı ve görüldü ki, bu tasarılarda sivil ve 
askerî personelden emekli olanların hepsinin 
262 sayılı Kanunun bahşedeceği düzeni sağla
mış olmaik, bunun getireceği malî külfet, kilo
metrede otobüs ücretlerine yapılacak bir kuruş
luk zammın meydana getireceği verginin yarı
sını bile aşmıyor. Yani bu kadar az bir külfe
ti var. Yani bu memlekette vergi kaynakları 
harekete getirildiğinde değil, bu Balkan Har
binden bugüne kadar sivil ve asker bütün statü
leri hepsini 262 sayılı Kanunun hizasına getire
cek ve artacaktır bile. Binaenaleyh huzurunuz
daki mesele şu 42 sayılı Kanunla beşbine ya
kın subay arkadaşımız yaş ve rütbe gözetilmek
sizin, yani küçük rütbelerde de olduğu halde, 
emekli yapılmıştır. Birkaç ay sonra orduda ba
rem yükselmesi olmuştur. Kısa bir zamanda mey
dana gelen bu dengesizlik cidden (bir yara meyda
na getirmiştir. Ama 5 sene, 20 sene evvel bu den
gesizlik vardı, 20 senedeki dengesizlik bir uzun 
süreye dağıtılmış olduğu için cidden bu kadar acı 
olmamıştır. Ama 20 aylık fasılalarla meydana 
gelen barem farkı cidden iyi olmamıştır. Bu 
itibarla kanun tasarısı tamamen yerindedir. 

Bâzı arkadaşlar burada asker emeklilerin özel
liklerinden bahsettiler. Şunu hepinize arz etmek 
isterim ki, askerlik hizmetinin özelliği vardır, far
kı vardır. Askerlik hizmetinde bir insan ömrünün 
üçte birini nöbet tutarak geçirir. Yani 30 s<>ı,e 
orduda çalışmış bir insan 10 sene geceli gündüz
lü nöbet tutar. 10 sene ('oluğundan çocuğun
dan, ailesinden ayrı yaşar. 40 - 50 sene ordu
da hizmet etmiş bulunan bir subay 10 sene, 15 
sene, 20 sene ailesinden ayrı yaşa)'. Elbette bu
nun değeri vardır. Ve bu dünyanın başka or
dularında karşılanmıştır.' Başka ordular diyo-

Sonra askerlik meslekinin bir 'başka özelli
ği vardır, yaş hadleri vardır. Bakıyorsunuz 
ki 42 yaşında birisi emekli oluyor, halbuki si
vilde bu yoktur. 

Sivildeki insanlar 65 yaşma kadar meslekle
rinde kalabilirler. Baremleri 70 bite olsa 100 -
125 dereceyi 'bulmaları imkânlarına sahiptirler. 
Şu halde orduda bu imlkâna sahibolmadan yaş 
haddinden bilhassa 27 Mayısta da yapıldığı gi
bi geniş, şişmiş bir maihrutun tasarrufunu dü
şünürsünüz. O taktirde çok genç yaşta ordu
dan ayrılmışlardır. Bunların hakkı yok mudur? 
Bunların da hakları vardır. Şu halde askerlik 
meslekinin özelliklerini dikkate almadan arka
daşlarımız sivil mesleklerle (karıştırmakta hata 
ediyorlar. Çok uzatmamak için ifade etmek 
isterim, bu tasarı yerindedir. Yalnız bir husu
sun komisyondan teyiden açıklanmasını istir
ham ediyorum. Aynen benim anladığım şu. Ka
nunda yapılan değişiklik, subay ve askerî me
murlardan 27 . 2 . 1961 tarihinden önce bu ka
nuna göre çeşitli sebeplerle emekliye ayrılmış 
olanlarla, ölenlerin dul ve yetimlerine bağlan
mış olan aylıklar aynı rütbedeki emsallerinin 
24 . 2 . 1961 gün ve 262 sayılı Kanunda yazılı 
derece tutarları esasa alınmak suretiyle yeni
den bağlanarak ödenir. Geçmiş yıllara ait ay
lık ve ikramiye fankı ödenmez. Yani ben şunu 
anlıyorum bu kanundan. 262 sayılı Kanun çı
kınca orduda baremler bir derece yukarı çık
tı. Şu halde bu 262 sayılı Kanundan evvel 
emekliye ayrılmış, 42 sayılı Kanuna göre emek
li olmuş bütün emekliler ister vazifede olsun
lar, ister vazifede olmasınlar, ister hâlâ Dev
lette vazifeli olsunlar veya olmasınlar, hak ve 
adalet odur ki, hepisini birden bu kanun kap
sıyor. Ben böyle anlıyorum kanundan, komis
yonun da böyle anlayıp anlamadığını, bu kür-
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yük bir farklılaşma olmuş ve halen huzurunuza 
getirilen bu tasarı ile bu farklılaşma gideril
mek istenmektedir. Görüldüğü veçhile sevk 
edilen bu kanunun ruhuna hâkim fikir, bir ada
leti, temin ve tesis ölçüsüdür. Bu sebeple ka
bulünde hukukî ahlâki isabet vardır. Emekli 
subaylarımızı ve binlerce aile efradını geniş öl
çüde ilgilendiren bu mevzuatın adil, faydalı ve 
isabetli olduğuna inanmaktayım. Kabulünü is
tirham ederim. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 
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süden teyidetmesini eğer aksini anlıyorsa söz 
hakkımın tekrar konuşmak üzere mahfuz tu
tulmasını istirham ediyorum ve kanuna müspet 
oy vermenizi hepinizi saygı ile sclâmlıyarak arz 
ediyorum. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gerger. 
VASFİ GERGER (Urfa) — Muhterem ar

kadaşlarım, Sayın Karaman'm izahı karşısında 
42 sayılı Kanunun umumi çerçevesi hakkında 
her hangi bir fikir veya mütalâa arz etmeye 
artık lüzum hissetmiyorum. 42 sayılı Kanun 
o günün şartlarına ve ordunun umumi duru
muna göre yerinde ittihaz edilmiş bir karar
dır. Ve bunu bu suretle 'kabul etmek yerinde
dir. Ancak, 42 sayılı Kanunla, onu takibe d en 
147 sayılı Kanun arasında bugüne kadar takdir 
buyurursunuz ki, bir gecikme olmuştur. İste 
bugün bu kanun 147 sayılı Kanunun ortaya 
koyduğu düzensizliği sonradan nasıl izale et
mişsek bugün de 42 sayılı Kanunun bu düzen
sizliğini düzeltmek yolundayız. 

Sayın Coşkunoğlu arkadaşımın görüşüne 
her hangi bir mülâhaza ile olursa olsun 'katıla
bilmek için ne hukukî ve ne de maddi bir se
bep yok. 

Sayın Bayhan arkadaşımın düzeltilmesini 
istediği husus temenniye şayandır. Ama bu ka
nunla bir ilgisi yoktur. İnşallah gelecek dev
rede Sayın Bayhan arkadaşımın cidden yerinde 
mütalâa ettiği husufun düzeltilmesi mümkün 
olacaktır. 

Şu halde bu kanun adalete ve hakkaniyete 
uygun bir hüküm tesis etmiş oluyor. Ve bu 
hükümle Büyük Meclislerin şefkat ve atıfetinin 
yeni ve ulvî iradesini takdir ve hürmete şayan 
olarak tescil etmiş oluyoruz. 

Kanun yerindedir, iltifata mazhar olmasını 
saygılarımla arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Demirdağ. 

YUSUF DEMİRDAĞ (Trabzon) — Muhte
rem Başkan, muhterem arkadaşlarım, mesle
kin inceliğine vakıf olmıyan Sayın Coşkunoğlu, 
haksız olarak bu kanunun aleyhinde 'konuşmuş
tur. Bu emekli subaylardan çoğu henüz rütbe
lerinin baharında emekliye sevk edilmişlerdir-. 
Mevzuubahis 42 sayılı Kanun, beş yıl müddetle 
işliyecek ve bu müddet içerisinde bu kanundan 
faydalanılacak idi. Bu kanun, sonradan çıka
rılan 262 sayılı Kanunla emekliler arasında bil-

BAŞKAN —- Sayın Uçagök. 
GAVSİ UÇAGÖK (Eskişehir) — Muhterem 

arkadaşlarım; her mevzuu ele aldığımız zaman 
maddi cephelcriyle mütalâa etmekte fayda bu-
lunmıyacağı kanaatindeyim. Arkadaşlarım du
rumu izah ettiler. Millî Birlik Hükümeti bir 
tasarrufta bulunmuştur. 5 bin veya daha faz
la subayı emekliye sevk etmiştir. Arkadaşla
rım, doğrudur, yanlıştır hiç bunun münaka-' 
sasını yapacak değiliz. Esasen buna kanun mu
vacehesinde yetkimiz de yoktur. Ama şunu ifa
de edeyim ki; Akademiyi bitirmiş, jet pilotu ol
muş, dünya çapında isim kazanmış, albay rütbe
sine gelmiş 37 yaşında arkadaşlar da emekliye 
sevk edilmişlerdir. Bu misâlleri çoğaltmak pek 
mümkündür. 

Biîiyordunuz öteden beri Eminsucu arka
daşlarımız bu tashihin yapılması hususunda 
birçok müracaat ve teşebbüslerde bulunmuşlar
dır. Şunu da istitraden arz edeyim ki, ben bi
rinci dereceden emekliye sevk edilmiş, bu ka
nunla ilgisi olmıyaıı bir askerim, en ufak bir 
menfaatim yok. Bu işi mânevi cephesinden ele 
almakta fayda var. Düşününüz ki, bir insan 
meslekîne, bütün maddi varlığı ile o mesleke 
bağlanmış, fakat tasarruf dolayısiyle o meslekin 
ilk çağlarında emekliye ayrılınca, mânevi cep
hesi yıkılmıştır. Eğer o meslekte kalsaydı, in
kişâf etseydi, daha bâzı maddi imkânlara sahi-
bolaeaktı. bu maddî imkânlardan mahrum kal
mıştır, ama bunun karşısında, Millî Birlik Hü
kümeti yüzde seksenine kadar emekli maaşı ver
miştir, doğrudur. Hiç olmazsa tashih etmiştir, 
İki misli ikramiye vermiştir bu da doğrudur. 
Tashih etmiştir. Arkadaşlarım, sivillerde de bu 
gibi emeklilik tasarruflarının yapıldığı iddia 
edildi. O da doğru. Ama 42 sayılı Kanun, mü
racaat hakkını kapatmış olduğu için emekliye 
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sevk edilmiş olan subaylar, müracaat edecekleri 
hiçbir mercileri yoktu, edemezlerdi. Ama sivil
ler için böyle değildi, hepsi Yargıtaya müra
caat etmek suretiyle haklarını geri almışlar Yüz
de 80 ni vazifeye iade olunmuşlardır. (Danışta-
ya sesleri) Danıştaya pardon. Diğer taraftan 
ben hürmetle karşılarım. Yani tenkid maksa-
diylc söylemiyorum. 147 leri de pek ala mes
leklerine iade ettik, mânevi cephesini tashih 
ettik. Sonra Emekli Sandığına ve Hazineye 
yük olacak bunlar. Doğru; ama şurada bir haf
tadan beri mütemadiyen, tazminat, ödenek efen
dim şu veya bu nam altında Hazineye yüz mil
yonlarca liralık yük tahmil edildiği zaman bu
gün bu kanunun lehinde bulunan arkadaşlar çı
kıp da «efendim, Hazineye yazık de^il mi bu 
parayı vermiyelim» demediler. Bilâkis bunu 
biran evvel vermek için büyük gayret sarf etti
ler. Müsaade buyurunuz da 5 bin kişilik bir 
kütleyi ilgilendiren bu kanuna itibar edelim. 
Onların da mânevi cephelerini tashih etmiş ola
lım. 

Bu itibarla kanuna iltifat etmenizi ehemmi
yetle rica eder, hürmetlerimi sunarım. (Alkış
lar) . 

BAŞKAN — İki kifayet önergesi gelmiştir. 
Savın Özden C. İT. P. ve Sayın Ahmet Yıldız da 
Millî Birlik Grupu adına söz istemişlerdir. Esa
sen G kişi şahısları adına konuşmuşlardır. Grup
ları adına söz istiyen arkadaşların hakkı mah
fuzdur. C. H. Partisi adına Sayın Özden buyu
runuz. İki grup sözcüsü konuştuktan sonra ki
fayeti oya sunacağım. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Kifayet 
aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN —Kifaye t i henüz okutmadım 
efendim. Görüşme arzu eden arkadaşları arz edi
yorum: Özdeş, Yıldız, Kaplan, Durul, Öztürkçine 
ve tekrar Coşkunoğlu istemiştir, verilmiyecck-
tir. Sayın Koksal, Sayın Küçük. 

OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Grup adına söz istemiştik. 

BAŞKAN — Peki efendimi, siz de Konten
jan Grupu adına. 

RİFAT ÖZDEŞ (Kocaeli) — Biz de grup 
adıma söz istemiştik. 

BAŞKAN — C. İT. P. si Grupu iadına Sayın 
özden buyurun. 
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C. H. P. GRUPU ADINA EKREM ÖZDEN 

(İstanbul) — Sayın Başkan, muhterem sena
törler, Coşkunoğlu, muhterem kardeşimizin be
yan ettiği fikirlerden sonra C. H. P. si Grupu 
adına söz alıp fikirlerimizi Yüksek Sematoya 
arz etmek mecburiyetini hissettik. Coşkunoğlu 
arkadaşımız kendi şahsi fikirlerini bu kürsü
den bildirmiş (bulunuyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, ihtilâl sonrası Millî 
Birlik Hükümeti 'bir tasarruf yapmıştır. 

Bu tasarruf üzerinde duracak değiliz. O 
günün ahval ve şartlarıma, Ordunun hususi du
rumuna göre bu tasarruf ifa edilmiştir. Şimdi 
huzurunuza gelen kanun, o zaman kendilerin
den fedakârlık talobedilen ve 'bu suretle Ordu
dan .ayrılmış olan çok kıymetli, canlanan, ha
yatlarını, mallarını bu memlekete nezretmiş 
muhterem sevgili vatan evlâtlarının bu durum
larını nazarı dikkate alarak tashihi cihetine 
giden bu tasarı, Yüksek Senatoya gelmiş bulu
nuyor. Biz C. H. P. si olarak bütçeye yapıla
cak ilâvelerin aleyhindeyiz, karşısındayız. Hat
tâ bu ilâveler dolayısiyle plânın ve programın 
da tehlikeye gireceğini de düşünüyor ve bunu 
bu kürsüden ifade ediyoruz. Ancak bu işte her 
fedakârlığı yapmaya mecbur olduğumuzu ve 
bu tasarının da her türlü düşüncenin üzerinde 
bulunduğunu ifade etmek isteriz. 

Grupumuz bu tasarıya müspet oy vere
cektir ve bâzı arkadaşlarımızın "beyanlarım 
tekrar »burada ifade ederek söyliyeyim ki, hiç
bir surette tasarının karşısında bulunmadığı
mızı Yüksek Huzurlarınızda ifade eder, hepini
zi grupumuz adına sevgi ve saygıyle selâmla
rız efendim. 

Kontenjan Grupu adına 'buyurun Saym 
Koksal. 

KONTENJAN GRUPU ADINA OSMAN 
KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Efen
dim, olayı polemik safhadan çıkarmak lâzımı
dır. Bu kıymetli arkadaşlarımız, tamıamiyle 
orduda bu mıahrut sisteme uyularak emekliye 
av rılmışl ardır. Başka hiçibir sebebi yoktur. 
Hakikaten Ibir adaletsizlik de olmuştur. Ve biz 
bunu kalbul ediyoruz. Ve zannediyorum Senato
muz da kabul ediyor. Bu adaletsizliğin de telâfi
si zaruridir. 'Sayın Generalim, Karaman ve 
C. II. P. sözcüsü güze] ifade ettiler. Bunun te
lâfisi yerinde ve hakikaten birçok gönülleri ve 
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adaleti taîmikı edecek duruma girecektir. Onun [ 
için rey vermenizi istirham ederiz. I 

BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adıma bu- | 
yurun Sayın Yıldız. I 

MÎLLÎ BÎRLÎK GRUPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın 
arkada'şlurıım, konuyu kendi özelliği içimde in- I 
celodlktcn sonra Grupumuzuın görüşünü arz I 
•edeceğim. I 

Evvelâ bâzı 'arkadaşlarımızın yorumladığı I 
şekilde bir tedbir değildir. Bu zamanımda zo- I 
runlu bir tedbir idi, 42 sayılı Konum. 15 mil- I 
yon nüfusumuzun >olduğu yıllarda Türkiye'de I 
Harb Okulundan senede 1 000 kişi çıkardı, nü- I 
fusumuz iki kata çıkınca mecburi 'askerlik bu- I 
lunan (memleketlerde Ordu da bu ölçüde artar. I 
Harb Okulundan çıkış 250 ye düştü. Görüyor- I 
sunuz ki, ibu durumda aşırı 'bir oranla orduda I 
gönç subayların miktarını azaltan, rütbeli su- I 
bayların miktarını büyük ölçüde artıran bir 1 
düzen içindeydik. Böyle olunca vaktiyle bi" I 
üsteymen bir tabura vekâlet ederdi, hele bir I 
yüzbaşı mutlaka vekâlet ederdi. Beaıim sınıf I 
arkadaşlarımdan kıta hizmetlerini bitirenler I 
yarbay oldu, kıta hizmotini bitinmiyen dört I 
kurmay 'bir taburda idi. Böyle bir durumda I 
orduda üst rütbelerde bir azaltma yapmak zo- I 
runluğu vardı. Bu zorunlu olunca gerçekten I 
şu iyiydi bu kötüydü, şu yapamaz demek söz 
ıkonusu değildir. Bir azaltma zorunlu ildi. Bu I 
azaltma, vatandaşın subay olarak, Devletle gi- I 
riştiği taahhüdü tek taraflı olarak Devlet oto
ritesi 'bozuyordu. I 

Millî Birlik Komitesinin kanunu bu ölçüde 
ve bu anlamda bir kanundu. Tek taraflı ta
ahhüdü bozulduğu için bu taahhüdü bozan, 
karşılığını vermek zorunda idi. Onun için ko
nuyu diğerleriyle kıyaslamak değil bcklonme-
dik (bir anda taahhüdün aksiıme, taahhüdü Dev- I 
let tarafından bozulan .kimselere emekli ve ma
aş 've ikramiyesinde yapılan artışı, 'hakkaniye
te uygun yorumlamamak .mümkün değildir. 
Normal bir emekli, normal süresini bitirmiş I 
insanların ayrılışı değildir. îşte bundan ötürü 
konuyu kendi içinde ele alırsak foaşkalariyle I 
kıyaslamak yerinde değildir. Eşitlik konusuna I 
hepimiz gönülden katılır. Emekliler, bütünü 
ile' emdolSunlar, ama bu eşitsizliği aşağı doğru 
değil, : her halde yukarı doğru yapmak ve 42 j 
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sayılı Kanunda gerçekten öngörülen emekli 
oranını bütün hizmetliler için, Türkiye'de uy-
TulıyfJbil'meyi sanırım ki, arzu etmiyon kimse 
yoktur. îşte bu noktadan hareket edince ka
nun biraz geç kalmış olmakla beraber, gerekli 
ve zorunludur. 

Grupumuz bunu bu şekilde yorumlarken ve 
savunurken bir noktada tereddüdümüz vardır. 
Sayın Karaman bu noktaya değindi, ben biraz 
daha değinmek istiyorum. Bu kimseler, tümü 
ile aynı şartlar ve statü içinde ayrıldı. Bir kıs
mı bugün halen Devlet hizmetinde bulunuyorlar 
veya başka hizmetlerde bulunuyorlar. Belki 
bunların içinden bir kısmı üç ay evvel hizmete 
girmiş, beş ay sonra ayrılacak. Bizim anladığı
mıza göre, bu kanun, bugün hizmette bulunanla
rın aleyhinde uygulanmıyacak yönde hüküm 
ihtiva ediyor veya öyle yorumlana biliyor. Hal
buki bu bir adaletsizlik olur. Üç gün, üç ay son
ra ayrılacak bir kimse evvelce hizmete girmemiş 
kimselerden farklı bir statüde bulunması aykı
rılık olur. Evvelâ Sayın Komisyon sözcüsünden 
ve Hükümetten hiç olmazsa tutanaklara geçmek 
suretiyle ve bundan sonra hak iddiasına dayan
mak olmak üzere bir açıklamada bulunmalarını 
istirham edeceğiz. Bu açıklama yapıldığı tak
dirde, grupumuz esas itibariyle bu kanunu 
desteklemektedir. Hayırlı olmasını, arkadaşla
rımıza uğurlu gelmesini temenni eder saygıları
mı sunarım. 

BAŞKAN — Halk Bankası ve Halk Sandık
lan kanun tasarısı işari oylarınıza arz edilmişti. 
Bütçeyle ilgili olması hasebiyle ayrıca açık oy
larınıza da arz edilecektir. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Özdeş bu
yurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA RİFAT ÖZDEŞ (Ko
caeli) — Sayın senatörler askerlik tasarrufları
nın hususiyeti vardır. Askerlikte zaman zaman, 
Sayın Yıldız arkadaşımızmda burada beyan et
tiği gibi münakaşa kabul etmiyen ve normal ha
yatla mukayese edilebilecek hususiyetleri dola-, 
yısiyle Millî Birlik Hükümeti zamanında yapıl
mış olan tasarrufun ikinci bir tasarrufla daha 
iyiye doğru götürülmesinin adalete ircamı em
reden bir kanunla karşı karşıyayız. Askerler, 
Suphi Karman arkadaşımızın da bildiği gibi, 
ömürlerinin yarısını, bâzı meslekte üçte birini 
ama bâzı mesleklerde de yarısını nöbet tutmakla 
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geçirirler. Binaenaleyh kendilerine verilecek 
olan kompasasyonun normal hayattakiler ile 
mukayese edilmesi adalete uygun olmaz. Sevgi
li arkadaşlarımızın ve bu kanunun mutasarrıfı 
olan arkadaşlarımızın bilhassa bu kanunun le
hinde olmasını minnet ve şükranla anarım. Biz 
Adalet Partili olarak en yakın bir şekilde bu 
adaletsizliği tashih eden bu kanuna tamamen 
taraftarız ve müspet oy kullanacağız. Hepinizi 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Okyayuz, Ko
misyon adına. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI 
CAVÎT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Sayır 
Balkan, muhterem arkadaşlarım, her kanat
tan arkadaşlarımızın ve şahısları adına konuşa^ 
arkadaşlarımızın hemen ittifakla kanunun le
hin de obalar ım, komisvon olarak bu istika
mette hizmet etmiş arkadaşlarımız olarak b\z'. 
çok bahtiyar etti. Hepimizin bildiği veçhile 42 
sayılı Kanun, 1960 m 8 nci ayının başında 4 479 
general, amiral ve subay arkadaşımızı, arkadis 
lrvnımzm if?de ettikleri gibi, bir malırut endi
şesiyle emekliye sevk etmiş bulunuyor. Bu ka
nun, 5 sene müddetle devamlı olarak işliyeceiv 
ve bu istikametteki nizamın, temin ve tesisinde 
âmil olacaktı. Fakat kanunu takiben altı ay 
sonra 262 sayılı Kanun çıkarıldı bu kanunla oı-
duda kalan arkadaşlarımız birer barem daha 
yükseltildi. Size müsaade ederseniz bir misal 
vermek istiyorum. 42 sayılı Kanunla bir tuğgene 
rai 125 lira aylıkla emekli oldu, buna mukab'l 
262 sayılı Kanunla kıdemsiz bir albay aynı pa
rayı aldı. Görülüyor ki, mebdede bu kanıuı 
iki kanım bir haksızlığı bir eşidolmamak vazivo-
tini ihdas etmiş oldu. Coşkunoğlu arkadaşımızın 
ifade ettiği gibi bir haksızlığı, bir hakkı değil, hak
kı ihlâl etmiş olmak değil, haksızlığı ihdas etmek 
gibi bir tatbikat getirdiği son getirilen bu ta 
sarı ile maddedeki, bu eşidolmama hakkı dü
zeltilmekte ve arkadaşlarımız, aynı menşee, ay
nı niteliğe sahip arkadaşlarımız, mebdedeki, 
bu haksıklıktan kurtarılarak aynı seviyeye ve 
aynı imkâna kavuşturulmaktadır. Bu itibarla 
bu kanun esprisine, ruhuna hâkim olan ger
çek fikir âdil olmak/ adaleti temin ve tesis er
mektir. Arkadaşlarımızın bu istikâmetteki, bir 
endişesine de komisyon başkam olarak kısaca 
cevap eylemek itserim. 
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Biraz evvel ifade ettiğim gibi, mebdedeki, bir 

haksızlığı g.'derici olmak bakımından hukukî 
hüviyetine, adaleti mutlak olarak hâkim kılmak 
istiyen bu kanunun tatbikatta bir adaletsizliğe 
âmil olması benim kanaatime ve komisyonum u-
muzun kanaatine göre mevzuubahsolamaz. Bit 
itibarla kanunun Yüksek Senatoca büyük bir 
muhabetle karşılanıp kabul edileceği inanışı 
içinde sayın Senatoyu selâmlıyor ve bu şekil
de haksızlıkları giderilmiş olan subay arka
daşlarımıza da bu arada aldıkları halt yönün
den Senatonun büyük muhabbetini söylemekten 
ayrıç?, bahtiyarlık duyuyorum. 

B \SKAN — Bir dakika efendim, Sayın Ccş-
kunoglu'nun bir suali var. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Efendim 
".'vil emeklilikte hizmet süresi 30 seneyi doi-
dn-r-muş olanlar % 50 üzerinden emekliye sevk 
edilirler. Buradaki sayın Subayların hizmet 
küreleri 30 seneden daha aşağı olsa dahi % 70 
üzerinden emeklive sevk edilmeleri doğru mu? 

OAVİT TEVFÎK OKYAYUZ (Devamla) 
— Efendim, emeklilik maaşı benim bildiğime 
Töre, bu kanunda da hizmet süresiyle mukay
yettir. Yalnız çift ikramiye alma işi müsav? 

l i ret te verilmiştir. Ancak bu konuda, Savm 
Ooşkuno^lıı'nun unuttuğu bir hakikat vardır, 
bu arkadaşlarımız , nitelikleri yÜ7Ünden em bi
liye sevk edilmiş, veya yas haddi yüzünden 
emekliye sevk edilmiş kişiler değillerdir. îht ;-
Tâlin getirdiği zorunluk «artı içinde, mahrutu 
tnsMh etmek gibi bir ifade ve beyan içinde te
kaüde sevk edilmişlerdir. O itibarla bu genç 
arkadaşlarımızın ellerinden alman meslek ve 
haklarının karşılığı olarak, Hükümetin bir ta 
raflı olarak ihlâl ettiği mukaveleyi bu şekilde 
karşılamasında bence adalet vardır. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — % 70 e 
kadar emekliye sevk edildikleri doğru mudur? 

BAŞKAN — Sayın Coşkunoğlu, bu %70, 
% 50 ile ilgili bir kanun teklifi değil ki, ka
nunla ilgili olan bir konuyu komisyon başkanı
na niye sormuyorsunuz? Bir intibakla ilgisi var, 
ona müteveccih bir soru sorun. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Şu nok
tayı arz edeyim? Terfi süresi gelmemiş olanlar 
var mıdır? Terfi süresi gelmediği halde emekliye 
sevk edilenlere dahi bir üst derece ile emekli 
maaşı alacak mı? 
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CAVÎT TTEVFÎK OKYAYUZ (Devamla î 

262 numaralı Kanunla böyle oldu, tatbikatla 
mebdedeki eşitsizliği gideriyoruz. 

KÂMÎL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Terfi 
edip edemiyeceğini nereden bilecektir? 

CAVÎT TEVFÎK OKYAYUZ (Devamla) — 
42 sayılı Kanundaki arkadaşlarımızı, 262 say11*. 
Kanunla terfi edenlerin seviyesine getiriyo
rum bu kanunla. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayrı 
komisyon sözcüsünün hukukî olarak ifade et
tiği, sözlerden anladığıma göre, 262 sayılı Ka
nundan önce 42 sayılı Kanuna göre eme!:':' 
yapan bütün arkadaşları kapsıyor... 

CAVÎT TEVFÎK OKYAYUZ (Devamla) — 
Gayet tabiî. Mebdedeki haksızlığı mutlak ol.-.;-

rak, gideriyor. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sora sor
dum. Sizin adaletsizlik konusunda söyledikleri
nizi benim soruma karşılış kabul ediyorum. 

CAVÎT TEVFÎK OKYAYUZ (Devamla) 
— Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Kifayet takriri vardır, okutu
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Mesele anlaşılmıştır. Müzakerenin kifayetini 

arz ederiz. 
îzmir Denizli 

M. Hilmi Onat M. Emin Durul 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan İramın tasarısı hakkında 

kâfi derecede tenevvür edilmiştir. Müzakere
nin kifavetini arz ve teklif ederiz. 

Eskişehir Antalya 
Ömer Ucuzal M. Akif Tekin 

BAŞKAN ;— Kifayet hakkında söz istivan 
yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gelen kâğıtlara ek olarak geldiği ifade bu-

yurulan Emekli Subaylara ait intibak Kanu 
nunun tümünün reddini arz ve rica ederim. 

Uşak 
Kâmil Coşkunoğlu 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum -Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir ı-ecl-
dedilmiştir. ; " 
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Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 

arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

543Î sayıllı Kanuna ek 2 . 8 . 1960 erün ve 
42 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı Kanuna ek 
2 . 8 . 1060 gün ve 42 sayılı Kanuna aşağıda 
yazılı Rrecici madde eklenmiştir. 

GECtCÎ MADDE — Subay ve askerî memur
lardan 27 . 2 . 1961 tarihinden önce, bu kanına 
q;öre ees'tli sebeplerle emeklive avrılrmş bulu
nanlarla ölenlerin dul ve yetimlerine ballanmış 
olan avlıklar, aynı rütbedeki emsallerin'n 
24 . 2 . 1961. gün ve 262 sayılı Kanunda va-ılı 
devece tutarları esas alınmak suretiyle yeniden 
bağlanarak ödenir. 

Geçmiş yıllara ait aylık ve ikramiye farkı 
ödenmez. 

BARKAN — Madde ürerinde görüşmek isti-
ven savın üve? Yoktur. Mad'levi ovlarımza arz 
odi^orum : Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 . 4 . 1966 tarihim
de yürürlüce girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
ven savm üve. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi-
vorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek itA-
ven sayın üve yok. Maddeyi oylarınıza arz edi-
vorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen sa
yın üye yok. Kanunun tümünü oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Hayırlı ve oğurlu olmasını temenni ederim. 

32. — Ulaştırma ve haberleşme hizmetleri
nin olağanüstü hallerde ve savaşta ne surette 
yürütüleceğine dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
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Senatosu Millî Savunma, Bayındırlık, Ulaştır
ma, ve İmar ve İskân ve Bütçe ve Plân komisyon 
lan raporları (Millet Meclisi 1/702; Cumhu
riyet Senatosu 1/587) (S. Sayısı : 708) (1) 

BAŞKAN — Gelen kâğıtlar arasında mev
cut 708 sıra sayılı kanun teklifini görüşmek 
üzere verilmiş bir takrir vardır, onu okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gelen kâğıtlar arasında bulunan «Ulaştır

ma Bakanlığının barışta düzenlediği veya de
netlediği ulaştırma ve haberleşme işlerinin 
olağanüstü hallerde ve seferde ne suretle yürü 
tüleceğine dair kanun tasarısı» mn önemine bi
naen gündeme alınarak öncelik ve ivedilikle 
ve gündemde bulunan diğer tasarı ve tekliflere 
takdimen müzakeresini arz ve teklif ederim. 

Millî Savunma Bakanı 
Hasan Dinçer 

BAŞKAN — Gelen kâğıtlar arasında bulu
nan 708 sır sayılı kanun tasarısının gelen kâ
ğıtlardan alınarak öncelik ve ivedilikle görü
şülmesi talebedilmektedir. Takriri oylarını?;.! 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunmasını oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Okun
maması karargir olmuştur. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen? 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İvedilik teklifini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinin olağan
üstü hallerde ve savaşta ne surette yürütülec^ 

ğine dair Kanun 

MADDE 1. — Ulaştırma ve haberleşme iş
leri ile ilgili Devlet Hava Meydanları İşletmesi, 
T. C. Devlet Demiryolları İşletmesi, Posta, Tel 
graf ve Telefon İmletmesi Genel Müdürülkleri 
ile Denizcilik Bankası, Deniz Nakliyat, Türk 
Havayolları Anonim Ortaklıkları ve bunların 

(1) 708 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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bu hizmetleri görmek için sermayesinin yarısın
dan fazlasına iştirak etmek suretiyle kurduk
ları müessese ve ortaklıklarla ulaştırma ve ha
berleşme hizmetleri yapmak için Devletin ser
mayesinin yarısından fazlasına iştirak etmek 
suretiyle kurulmuş bulunan veya kurulacak 
olanlar, aşağıdaki maddelerde yazılı esaslara 
göre bu hizmetleri Ulaştırma Bakanlığının di
rektif ve koordinatörlüğünde olağanüstü haller 
ve savaşta da yapmaya devam ederler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Olağanüstü hallerde ve savaş
ta uygulanacak ulaştırma ve haberleşme plân
ları Türk Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyaçları önce
liğe alınmak suretiyle, Türk Silâhlı Kuvvetlerin 
ihtiyaçları bakımından Genelkurmay Başkanlı
ğınca, diğer Devlet daire ve müesseseleri ile 
halk ihtiyaçları bakımından Genelkurmay Baş
kanlığının mütalâası alınmak ve ilgili makam
larla iş birliği yapılmak suretiyle Ulaştırma Ba
kanlıklarınca ve müştereken barıştan itibaren 
hazırlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Yukarıdaki maddeye göre ha
zırlanan plânların aksatılmadan yürütülebil
mesini sağlamak için, lüzumlu görülecek araç, 
malzeme, tesis, fabrika ve atelyelerin bu kanun 
kapsamına giren daire, teşekkül, müessese ve 
ortaklıklar elinde bırakılması veya lüzumlu gö
rülecek araç, malzeme, tesis, fabrika, atelye ve 
personelin bunların emrine tahsisi için yapıla
cak işlem Genelkurmay Başkanlığının mütalâa
sı alınmak şartı ile Millî Savunma, İçişleri ve 
Ulaştırma Bakanlığınca müştereken tesbit olu
nur. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi

yenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 4. — Olağanüstü hallerde ve sa

vaşta kritik harekât anlarının bir kısmının 
veya tamamının ulaştırma ve haberleşme hare
kât kontrolü veya gereğinde özel birlikler va
sıtası ile işletme yetkisi, Genelkurmay Başkan
lığının istemi üzerine Ulaştırma Bakanlığınca 
Türk Silâhlı Kuvvetlerine verilir. 
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Barışta askerî icaplardan dolayı ulaştırma 

ve haberleşme tesis ve yerlerinden Türk Silâh
lı Kuvvetler Bakanlar Kurulu kararı ile fayda
lanıl*. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun kapsamına giren 
daire, teşekkül, müessese ve ortaklıklar olağan
üstü hallerde ve savaşta, 2 nci maddedeki plân

lara göre yürütecekleri hizmetlerin gerektirdiği 
masrafları kendi kaynaklarından karşılarlar. 
Ancak bu teşekküllerin malî durumları hazırla
nan plânları yürütmeye kâfi gelmediği takdir
de: O yıl plânın karşılanmıyan kısımları için 
gerekli ödenek genel bütçeden karşılanır. Bu 
ödeneğin sarf şekli Millî Savunma,- Ulaştırma 
ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken tesbit 
edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Olağanüstü hallerde vc savaş
ta mevcut ödenek yetmediği ve yeni ödenek 
alınmasına da vakit müsaidolmadığı takdirde 
Ulaştırma Bakanlığının direktif ve koordinatör
lüğündeki ulaştırma ve haberleşme işlerinin dur
maksızın görülebilmesini sağlamak üzere Muha-
sebei Umumiye Kanununun 58 nci maddesi hük
münü uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanunun uygulanmasına 
ait esaslar Bakanlar Kurulunca tesbit edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 8. — 4655 sayılı Kanun ve bu ka
nuna aykırı diğer hükümleri yürürlükten kal
dırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza av/ 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
Kabul edilmiştir. 
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MADDE 9. — Bu kanını yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is

tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
Kalbul' edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye yok. Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye? yok. Kanunun tümünü oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Açık oylarım kullanmıyan S-ym üye var mı? 
Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

33. — 5131 sayılı T. C. Emekli Sandığı ka
nununa geçici bir madde eklenmişine dair kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan met
ni vc Cumhuriyet Senatosu geçici komisyon 
raporu (Millet Meclisi 2/477, Cumhuriyet Se
natosu 2/185) (S. Sayısı : 711) (1) 

BAŞKAN — Gelen Kâğıtlar aracında mevcut 
711 sıra sayılı kanun tasarısı hakkında bir tek
lif vardır, okutuyorum. 

Yüksclk Başkanlığa 
Oelen kâğıtlarda çıkmış bulunan 711 sıra sa

yılı kanun teklifinin gündeme alınarak öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Tabiî Üye 

Sami Küçük 

BAŞKAN — Sağlık Bakanı, komisyon bura
da. 

BAŞKAN — Gelen kâğıtlar arasında 711 sı
ra sayısında kayıtlı 5434 sayılı T. O. Emekli 
Sandığı Kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifini gelen kâğıtlardan gündeme 
alınması vc öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
mütedair takrir okundu takriri oylarınıza arz 
ediyorum. 

(1) 711 S. Sayılı basmayazı tutanağın 
nundadır. 

so-
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Gündeme alınması öncelik ve ivedilikle görü

şülmesini oylarınıza sunuyorum. Ka'bui edenter... 
Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunması hususunu oy
larınıza sunuyorum. Arzu edenler... Etmiyenlcr... 
Okunmaması karargir olmuştur. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen? 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenlcr... Kabul edil
miştir. 

ivedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenlcr... Kabul 
edilmiştir. 

5434 sayılı T. C. Emekli Sand-ğı Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 5431 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununa aşağıdaki geçici madde eklen
miştir. 

GEÇİCİ MADDE — 3017 sayılı Sıhhat ve İç
timai Muavenet Vekâleti Teşkilât ve Memuriı 
Kanununun meriyete girdiği tarihte emekli br. 
lunmaları sebebiyle mezkûr kanunun mülg 
81 nci maddesinden istifade edememiş bulunan
ların bu madde mevzuuna giren mülga 1683 sa

yılı Kanun hükümlerine tabi hizmetleri, emekli
lik fiilî hizmetlerine eklenerek emekli aylıkla
rında gerekli düzeltmeler yapılır. 

Bunlardan ölenlerin yetim ve dullarından ha-
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len aylık almakta alanların aylıkları da aynı şe
kilde düzeltilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenlcr... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenlcr.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen var mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenlcr.. Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen, 
yok. Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenlcr... Kabul edilmiş
tir. 

Gündemimizde, gerek gelen kâğıtlarda, ge
rek gündemimizde mevcut hiçbir iş kalmamış
tır. 

.Acık ^Varınıza arz erHyorum: 
Halk Bankası ve halk bandıkları hakkında

ki Kanunun 6854 sayılı Kanunla değiştirilen bi
rinci maddesi ile ikinci, maddesinin (A) fıkrası
nın değiştirilmesi hakkındaki kanunun açık oy
lamasına (102) sayın üye katılmış, (99) kabul, 
(1) ret (2) çekinser. Salt çoğunluk sağlanmış-
tir. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

3. — Milletvekili seçiminin yaklaşması sebe
biyle 25 . 5 . 1965 gün ve 306 sayılı Kanun uya
rınca, seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kuru
lunca kesin ilânı tarihinden üç gün sonra top
lanmak üzere tatil kararı verilmesine dair par-
tile \ nruı->1ar, topluluklar ve bağımsızlar adma 
verilen önerge. 

BAŞKAN — Bür önerge var okuyoruz. 

Oı-^hurivct Senatosu Yüksek Başkanlığına 
MilletveMlîeıni ^enel seçimleri yaklaştığından 

Meclnslıerfın bu devre çakışmalarına son verme
leri icabetmektedir. Bu sebepte Cumhuriyet Se
natosunun 16 . 7 .1965 -gününden itibaren tatile 
girmesine ve 25 . 5 . 1965 gün ve 306 sayılı Mil
letvekili Seçim Kanununun 35 nci maddesin in 
son fıkrasına göre, seçim sonuçları hakkında 
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Yüksek Seçim - Kurulunca Türkiye radyoların
dan yapılacak olan nihai bildiri tarihinden 3 gün 
sonra saat 15,00 te toplanılmasına karar veril
mesini arz ve teklif ederiz. 16 . 7 . 1965 

A. P. Grup Başkanı 
Kocaeli 

Lûtfi Tokoğlu 
Millî Birik Grupu 

Başkanı 
Fahri Özdilek 

Y. T. P. Toplumu adına 

C. II. P. Grup Başkam 
Kars 

Mehmet Hazer 
Kontenjan Grupu 

Başkanı 
Âdil Ünlü 

C. K. M. P. Toplumu 
adına 
Niğde 

Kudret Bayhan 
Siv.ıs 

Hulusi Söylemez oğlu 
Bağımsız Üyeler Toplumu adma 

li'rfa 
Vasıi Gerger 
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BAŞKAN — Takrir üzerinde görüşmek isti-

yen sayın üye? Yek. Takriri oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyeıılcr... Kabul edil
miştir. 

5. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

4. — Başbakan Suad Hayri Ürgüplü'nün, bu 
devrede ve kendisinin Hükümet Başkanlığı za
manında çıkarılan kanunlara ve hükümetlere 
gösterilen itimat ve müzaharete teşekkürle önü
müzdeki milletvekilleri seçiminin bütün Türk 
Milleti için şeref ve iftihar vesilesi olacak şekil
de cereyanı hususuna âzami gayret sarf edilece
ğine dair demeci. 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Başba
kan Suad Hayri Ürgüplü; buyurunuz. 

BAŞBAKAN SUAD HAYRÎ ÜRGÜPLÜ 
(Kayseri Senatörü) — Sayın Başkan, Cumhu
riyet Senatosunun sayın üyeleri, şimdi kabul 
buyurduğunuz bir önerge ile Cumhuriyet Sena
tosu tatile girmiş bulunmaktadır. Bize emanet: 
tevdi ettiğiniz günden bugüne kadar dört bu
çuk ay zarfında yasama organı ile icra organı
nın müşterek ve anlayışlı çalışması neticesinde 
çıkarılmış olan kanunlarda Yüce Senatonur 
gösterdiği yakın alâka ve desteğe Hükümet 
adına şükranlarımızı sunmak isteriz. Bu tevec
cühünüze lâyık olmak için, tatil esnasında 
Cumhuriyet Senatosunun kıymetli murakabesi
ni ve desteğini daima hissedeceğimize itimat et
menizi rica ederim. 

Millet Meclisinin seçimi münasebetiyle Cum-
Ihuriyet Senatosunun tatilinin de faaliyetti bir 
tatil olarak geçeceğine şüphe etmiyoruz. 

S'mdiye kadar, Bütçe Kanunu ve 130 tasar 
tetkiklerinizden geçerek kanunlaşmıştır. Dört 
yıllık yasama devremizin intacettiği kanun ta
sarıları 650 ye yakadı r . Yalnız 4 ay içinde 
Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu değer
li komisyonlariyle ve mütemadi çalışmalariyle 
130 mühim kanun tasarısını intacetmiştir. Ve 
bunun yanında ikinci defa bütçe müzakereleri 
gibi çetin bir mesai de memleketin çalışma ve 
malî kaderi üzerinde tesir yapacak Bütçe ka
nunu tasarısını da intacetmiş ve kabul buyur
muştur. Hükümetin geçmiş 4,5 aydan sonra 
önündeki kısa sayılan 2 - 3 aylık devresi çok 
mühim bir hâdiseyle karşı 'karşıyadır. Bu hâ
dise, demokratik kaderimizin köklestiğini ve 
daha sağlam bir istikamette memleketin mesut 

bir geleceğe yöneldiğini gösterecek olan seçim 
hadisesidir. Cumhuriyet Senatosunun olgun ve 
seçkin üyelerinin ve aziz arkadaşlarımın bu de
mokratik nizamın yerleşmesinde seçime fiilî ola
rak tecrübelerini ve büyük vatanperverlik duy
gularını katacağından hiç şüphe etmiyoruz ve 
bunu Hükümete en büyük bir destek olarak te
lâkki ediyoruz. Bi/ Hükümet olarak beyanname
mizde ifade ettiğimiz gibi, bu seçimin, hepimiz 
için bir şeref seçimi, millet için bir iftihar vesi
lesi olacak dürüst, emin bir seçim olacağını 
taahhüdettik. Ve buna asil milletimize güve
nerek itimadediyoruz ve emin bulunuyoruz. Bu 
seçimin başlıca teminatı rejimin kendisidir. 
Rejime inandığımıza göre, seçimi teminat al
tında telâkki etmekteyiz. 

Hükümetin, ara sıra kâfi derecede enerjik 
ve şiddetli hareket etmediğinden şikâyetler ol
muştur. 

Aziz arkadaşlarım, biz Hükümetin enerjik 
hareketini kanunlara hürmette, kanunlara say
gı göstermekte ve her hareketi kanunlar çer
çevesi içinde takip ve tetkik etmekte telâkki 
etmekteyiz. Her hangi bir yazı karşısında si
nirlenmeyi, iptidai bir hareket telâkki etmek
teyiz, Her hangi neşriyat karsısında, kâğıt üze
rinde tasarrufu, ilân üzerinde tasarrufu ipti
dailik telâkki etmekteyiz. Her hangi bir ten-
kid ve fikir hürriyeti karşısında savcıların dile
diğimiz istikamete sevk ve hareketi de bu mem
leketin asil milletine karşı, saygısızlık ve hür
metsizlik telâkki etmekteyiz. Binaenaleyh, Hü
kümet olarak önümüzdeki hâdiseler karşısında 
rehberimiz tahammül ve kanunlara âzami saygı 
ve hürmet olacaktır. 

Yüce Senatonun Hükümete gösterdiği iti
madı ve yardımı Hükümet adına şükranla kar
şılıyorum. Tekrar tekrar minnetlerimizi arz 
ediyorum. (Alkışlar) 

5. — Başkanın; Cumhuriyet Senatosunun 
1964 - 1965 yılı çalışmalarına ve tatil münase
betiyle Başkanlık Divanı adına, üyelere iyi tatil
ler dileğine dair demeci. 
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BAKSAN — Sayın senatörler, 1964 - 1965 

dönemi devresini milletvekili seçimleri dolayı -
siyle Yüksek Secim Kurulunun katî ilânından 
üç gün sonra toplanmak kaydiyle tatil etmiş bu
lunmaktayız. Cumhuriyet Senatosu bu devresin
de Genel Kurul olarak 119 Birleşim yapmış ve 
toplam olarak bu dönemde 558 saat çalışılmıştır. 
Cumhuriyet Senatosuna 54 teklif ve 185 tasarı 
intikal etmiş, bunlardan 48 i teklif, 172 si ta
sarı olmak üzere, bu Dönemde 222 kanun ka
bul edilmiş ve bugün gelen 'kâğıtlardan olmak 
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kaydiyle dahi Yüksek Senatomuza intikal etmiş 
olup, çıkmamış hiçbir iş j^oktur. Ancak komis
yonlarımızda mevcut 13 iş Yüksek Heyetinize ge
lememiş olmak hasebiyle çıkmamış durumdadır. 

Hepinize, ara vermenin, ağır mesai sonunda 
bir huzur getirmesini ve iyi bir tatil geçirme
nizi Başkanlık Divanı adına diler sağlık ve 
sıhhat temenni ederiz. 

Saygılarımızla. (Alkışlar) 

Kapanma saati : 17,25 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (B) işaretli cetvellerde 

değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının tümüne verilen oylarm sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır) 
Üye sayısı : 184 

Oy verenler : 94 
Kabul edenler : 90 

Reddedenler : 1 
Çekinserler : 3 

Oya katılmayanlar 88 
Açık üyelikler : 2 

TABİİ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Sakıp önal 

AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıuğlu 
Mustafa Yılmaz Inceoğh 
Celâl Tevfik Karasapaij 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Rifat Etker 
Mansur ITlusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alnaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhan eril 

BALIKESİR 
Ilasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

[Kabul edenler] 
BİTLİS 

Ziya Şorethanoğlu 
BURDUR 

ö. Faruk Kınaytürk 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayangil 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Elâzım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip SomunoRİu 

ESKİŞEHİR 
öavsi Uçajrök 

GAZİANTEP 
Nizamett.in özgül 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyaynz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa fJüleügil 

İSTANBUL 
Mehmet Tekin Arıburun 

Kıfat öztürkçine 

İZMİR 
Ililmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoglu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
İbrahim Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evliva 

MUĞLA 
Haldun Mpnteşeoğln 

NİĞDE 
Kudret Bavhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 

Şevket Koksal 
RİZE 

O. Meedi Agun 
SAKARYA 

Turhan Kapanlı 
SAMSUN 

Hüseyin Enver İşıklar 
Rıza İsıtan 

StVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlı 

TEKÎÜDAG 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Uemirdağ 
Kesat Zaloğln 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coskunoğlu 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tpvfîk înoi 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 
Hasan Atakan 
iîasan Kangal 
Nadir Nadi 
Rasrıp üner 
Âdil Ünlü 
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aüMÜŞANE 
Ilalit Zarbım 

[Reddeden] 

TABİÎ ÜYE 
Suphi Gürsoytrak 

[Çekinserler] 
İSTANBUL 

Cemâl Yıldırım 
SîlRT 

Abdurralıman Kavak 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acutıer 
Refet Aksoyoğlu 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Mehmet Özgün eş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yddız 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet ü naldı 

ADIYAMAN 
Halil Aüar 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Niyazi Ağırnash 
Osman Alişjroğlu 
llıfaı Oğuz Üekata 
S*ıbit Koca b e y n e I u 

İbrahim Saffet Omay 
AYDIN 

Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka tl>a$kan) 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıealı 

BİNGÖL 
Sabri Topcnoglu 

BOLÜ 
Rahmi Arıkan 
&HTI Uzunhasanogıu 

IO ya kati 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Safa Yaly.uk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
ihsan llamit Tigrel 
^Bşk. V.) 

ELAZIĞ 
Uasim (ii ray 

ERZİNCAN 
'elimi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Aiihocagil 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Xecip Seyhan (I. Ü.) 

HATAY 
Rnver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 

ılmıyanlar] 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Huşun Kkrem özden 

İZMİR 
•î/.zet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Krıis Kansu 
Cahit Oku re r 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet llazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç (Bşk. V.) 
Muammer < >buz 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurralıman Bayar 
Abdülkenm Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
tsa Ilisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
izzet Geıınt 

ORDU 
Zeki Kurumlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUM 
Refet Rendeei 
H'ethi Tevetoğin 

SİNOP 
^uphi Batnr 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 

TOKAT 
Zihni Beti I 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

CUMHURBAŞKANIN. 
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Ay ikalın 
A mi] Artus 

Ömer Ergün 
Sadi Roçaş 
Knver Kök 
>°.rnan Koksal 

Sahir Kurutluoğlu 
\'«'i'H*i <^7<|prıiz 

N. Zerin Tüzün 
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1965 yılı Bütçe Kanununa ba*lı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının 

tümüne verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmışı ir ) 

TABÖ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran özfca-
ya 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Sakıp önal 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasirn üaneıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu' 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Rifat Etker 
Mansur TTInsoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVtN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

184 
100 
98 
0 
2 

82 
o 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Hasan Âli Türker 
BİLECİK 

Talât Oran 
BITLÎS 

Ziya Nami Şerefhan-
offlu 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Ç^tin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
O. Edip Sormmoğlu 

ESKİŞEHİR 
-Gavsi Ucasrök 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet Izuıen 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Tekin Arıburun 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
ATımet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 

I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evlaya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

BİZE 
Osman Meedi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanh 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarî^r; 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
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TRABZON 

Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloelu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Snkı ülay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Oııaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AMASYA 
Macit Zeron (B.) 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroglu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğiu 
İbrahim Saffet Om ay 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Nejat Surlıoalı 

BİNGÖL 
Sabri Topçu oğlu 

BOLU 
Rahmi Ankan 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşku noglu 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Akif Hyidoğan 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELEİ 
Muzaffer Alankuş 
Hasan Ata kan 

IÇekinserler] 
GÜMÜŞANE 

nal i t Zarbun 
İSTANBUL 

Mebrure Aksoley 

[Oı/a katılmıyanlarj 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Safa Yaleuk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
İhsan Ha mit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay soy 

ERZURUM 
Osman Alihoeatril 

ESKİŞEHİR 
Ömer Pen/nl 

GAZİANTEP 
/.eki islâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (t. U.) 

HATAY 
Mustafa Del i veli 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 

O. Zeki Cıümüşoğlu 
Kkrem özden 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Oku rer 

KARS 
Sırrı A ta lay 
Mehmet TTazer 

KASTAMONU 
Mehmet Camlıea 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulıısman 

KOCAELİ 
Rıfat özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 
Muammer Obuz 

MANtSA 
Ferit Alpiskendcr 
Refik rius.iv 

MARDİN 
Abdnrrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
Isa TTisan Binaröl 

NEVŞEHİR 
tbrahim Şevki Atasağm 

Hasan Kangal 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
Ragıp Un er 
Adil Ünlü 

NIGDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kıımnıln 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Refet Kendeci 
Pethi Tev*>t(>trlu 

SİNOP 
Suphi Batnr 

SİVAS 

TOKAT 
7/ıhni Betil 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Ferid Melon 

YOZGAT 
-Sadık A ''Tnkmae 
ismail Yeşilyurt 

C BASKANTNCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açı kalın 
\ m i 1 Artns 

Ömer Firgün 
Sadi Koçaş 
Sahir Kumtlnogrlu 
Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 
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Belediyelerin ve belediyelere başlı müessese ve işletmelerin bir kısım borçlanmn Hazinece terkin 

ve tahkimi hakkında kanun tasarısının tümünün oylsmaıına verilen oyların sonucu 
ve tahkimi hakkında kanun ta3ansmın 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acııner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kâmi Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özrîilek 
Mehmet Şükran özka\ 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Sakıp ön al 
AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapar 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Rıfat Etker 
Mansnr Ulusny 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
îskender Cenap Ege 
Fikret Turhan eril 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

BOLÜ 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : Q4 

Kabul edenler : 8 i 
Reddedenler : 1 
Çekinserler : 10 

Oya katıl mıya tılar : 88 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
BURDUR 

ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayangil 
Jahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇORUM 
AlâeddİTi Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Hansruoglu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertnğ 

ERZURUM 
Sakıp Ilatunoğlu 
0. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi UçagöK 

GAZİANTEP 
Nizamettin Ozsrül 

GİRESUN 
Mehmet tzmen 

IÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip ("»/dolay 

İSPARTA 
Mustafa Oüleügil 

İSTANBUL 
M. Tekin Arıburun 

— 62 

Uifat öztürkçine 
ÎZMtR 

Hilmi Oıuıt 
Nevzat, özerdendi 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Flüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklmelu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naei Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 

KÜTAHYA 
I. Etem Erdinç 

1 MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

r 

Nedim Evliva 
MUĞLA 

Haldun Rlenteşeoğlu 
NİĞDE 

Kudret Kayhan 
ORDU 

Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

12 — 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
II. Enver Işıklar 
Kıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahtnan Kavak 

SİVAS 
Ziya Önder 
Hulusi SöyİPm**zoğli! 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tatlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Şevket Bul ad oğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloglu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Henıir 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil C'aşkunoö'ln 

ZONGULDAK 
^ " ' k R»>r»\7İ l'altan 
Akif Eyidoğan 
T e v f i k İnci 

C. BAŞKANINCA S*. 
ÇİLEN ÜYELER 

Muzaffer Alan kuş 
Hasan A ta kan 
ITasan Kangal 
Raeıp Üner 
Adil Ünl« 
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[Reddeden] 

TABİÎ ÜYE 
Muzaffer Yurdakuler 

[Çekinserler] 

TABİÎ ÜYE 

Suphi Gürsoytrak 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

TABİÎ ÜYELER 
Eefet Aksoyoğlu 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHlSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Niyazi Ağımaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Koeabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçu oğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

ARTVİN 

Fehmi Alpaslan 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
M. Cemal Yıldırım 

[Oya katilmıyanlar] 
BURSA 

Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Ü.) 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okureı 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifait özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

İZMİR 
Enis Kansu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Refet Rendeei 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 

TOKAT 
Zihni Betil 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Âmil Artus 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Sahir Kurutiuoğîn 
Nadir Nadi 
Necati Özdeniz 
N. Zerin Tüzün 
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Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (B) işaretli cetvellerde 

değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının tümüne verilen oyların sonucu 
(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 93 

Kabul edenler : 84 
Reddedenler ; 2 

Çekinserler : 6 
Oya katılmıyanlar : 89 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
TABU ÜYELER 

Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Şükran Özkaya 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Sakıp Önal 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karaaapan 

AÜrRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Rifat Etker 
M'ansur Ulusoy 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Hasan Âli Türker 

BILEOÎK 
Talât Oran 

BÎTLÎS 
Ziya Nanıi Şeref harıoğlu 

ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

îhsan Sabri Çağlayangil 

Cahit Ortaç 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
ÇORUM 

Alâeddin Çetin 
DENİZLİ 

Mehmet Emin Durul 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
EDİRNE 

Tahsin Banguoğlu 
ELÂZIĞ 

Celâl Ertuğ 
ERZURUM 

Sakıp Hatunoğlıı 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
G-avsi Uça gök 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet îzmen ' 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Cayit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Güleigil 

İSTANBUL 
M. Tekin Arıhurun 
Rifat Öztürkçîîie 

İZMİR 
Enis Kansu 

Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tun& 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu. 

KONYA 
Sedat Curarah 
Mustafa Dinekli 

KÜTAHYA 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğîu 

NİĞDE 
Kudret Bayhar, 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 

SİVAS 
Ziya önder • 
Hulusi Söylemezoğln 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Aîi Demir 

URFA 
Yasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik Inei 

O. BAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muzaffer Alankuş 
Hasan Atakan 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Nadir Nadi 
Adil Ünlü 
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TABİÎ ÜYE 

Muzaffer Yurdakuler 

[Reddedenler] 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Ragıp Uner 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

[ÇekinserlerJ 

GÜMÜŞANE 
HaMt Zarbım 

İSTANBUL 
M. Cemal Yıldırım 

[Oya kattlmtyanlar] 

KONYA 
Ahmet Onar 

SÎIRT 
Abdurrahman Kavak 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Suphi GürsoytraJk 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğîu 

BOLU 
Bahmi Arıkan 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
BURSA 

Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Cahit Akyaı 

DİYARBAKIR 
ihsan Hamit Tigrel 

(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Rasâm Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (t, Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrare Aksoley 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 

O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 

İZMİR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıea 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçliıgil 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rif at özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 

Muammer Obuz 
KÜTAHYA 

Ahmet Orhan Akça ' 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Mulallâ Akarca 

MUŞ 
îsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Zeki Kumrulu ''* 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Refet Rendeei 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 

TOKAT 
Zihni Betil 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Âmil Artus 
Ömer Ergün 
Sadi Koça§ 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 
Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 
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[Açık üyeUkler] 

istanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 
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Halk Bankası ve Halk Sandıkları hakkındaki Kanunun 6854 sayılı Kanunla değiştirilen birinci 

maddesi ile ikinci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki Kanuna verilen oyların 
sonucu 

(Kanun kaimi edil t niştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar TunçJkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Sakıp önal 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapân 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Rifat lütker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Maıısur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türker 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 102 

Kabul edenler : 99 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 2 
Oya katılmayanlar : 80 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİTLİS 

Ziya Şerefhanoğlu 
BOLU 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
BURDUR 

Ömer Faruk Kmaytürk 
BURrSA 

İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Cavit Tevfik O'kyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Tekin Arıburun 
Hasan Ekrem Özden 
Rifat öztürkçine 
Cemâl Yıldırım 

İZMİR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Su ad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumra]ı 
Mustafa Dinekli 

Ahmet Onar 
KÜTAHYA 

ibrahim Etem Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAMSUN 
Hüseyin Enver Işıklar 
Riza Isıtan 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SÎVAS M İ V A M 

Rifat öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söyleınezoğln 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntas 
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Zihni Betil 

TRABZON 

Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

%r-*y 

TABU ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İbrahim Saffet Omay 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

TUNCELİ 

Mehmet Ali Demir 

URFA 

Vasfi Gerger 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

[Reddeden] 

TABİÎ ÜYE 
Vehbi Ersü 

[Çekinserler] 
TABİÎ ÜYE 

Suphi Gürsoytrak 
GÜMÜŞANE 

Halit Zarbun 

[Oya katilmtyanlar] 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
BURSA 

Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

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

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 

GÎRESUN 
Mehmet Izmen 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 

Osman Zeki Gümüşoğlu 
İZMİR 

izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay 
Yusuf Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
(Bşk.V.) 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağun 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

CUMHURBAŞKANIN 
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 
Ömer Ergün 
Nadir Nadi 
Âdil Ünlü 

Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turan Kapanlı (B.) 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Âmdl Artus 
Hasan Atakan 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 
Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Uner 
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[Açık üyelikler] 
İstanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

119 NOU BİRLEŞİM 

16 . 7 .1965 Cuma 

Saat : 11,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Denizcilik Bankası Deniz Nakliyat 

Türk Anonim 'Şirketinde mevcudiyeti iddia 
edilen y lsuzluklar hakkında Cumhuriyet Se
natosu Araştırma Komisyonu raporu (10/3, 
10/5) 

2. — Anayasa Mahkemesine 'asıl üye seçimi. 
3. — Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri se

çimi. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞTI-

RILAN İŞLER 

SavunJma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/473, Cumlhuriyet 'Senatosu 1/571) (S. Sayısı : 
674) [Dağıtma tarihi : 12 . 7 .1965] 

2. — Mehmetoğlu 1308 doğumlu Murat 
eşi Arife Kozîoik'a vatani 'hizmet tertibimden 
maaş Ibağlanmiası hakkındaki 'kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni1 ve Cum
huriyet 'Senatosu Geçici Komisyon raporu (Mil
let Meclisi 2/647, Cumlhuriyet Senatosu 2/172 
S. Sayısı : 673) [Dağıtma tarihi : 12 . 7 . 1965] 

3. — Tahsinoğlu Nuri Yeniay'in kızı Mu
nise Yeniay'a vatani hizmet tertibinden mlaaş 
bağlanmasına dair kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Geçici Komisyon raporu (Millet Mecli
si 2/509, Cumhuriyet Senatosu 2/177) (S. Sa
yısı : 671) [Dağıtıma tarihi : 12 . 7 . 1965] 

4. — 14 Ekim 1338 tarihli ve 271 sayılı Ka
nunun değiştirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince 'kabul uluman metni ve Cumhu
riyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet 
Meclisi 2/412, Cumhuriyet Senatosu 2/173) 
(S. Sayısı : 672) [Dağıtma tarihi : 12 . 7 . 1965] 

5. — Polis vazife ve salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul edilen metni ve 
Cumhuriyet Senatosu içişleri Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/458; Cumhuriyet Senatosu 
1/593) (S. Sayısı : 676) [Dağıtma tarihi : 

14 . 7 . 1965] 

6. — Nöbetçi memurluğu kurulmıasmı ve ola
ğanüstü hal tatbikatlarında mesainin 24 sıaat 
devamını sağlıyan feanuttı tasarısının Millet Mec
lisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet Sena
tosu içişleri Kamisyonu raporu (Millet Meclisi 
I /648; Cumhuriyet Senatosu 1/592 (S. Sayısı : 
677) [Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1965] 

7. — Kurtuluş 'Savaşma iştirak edip emsal
lerine nazaran üstün hizmet 'gören Mustafa Ko-

1. — 3611 sayılı Bayındırlık Bakanlığı teş
kilât ve vazifelerine dair Kanunun 26 neı mad
desinin kaldırılması ve bu kanuna üç madde 
eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumlhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/842, Cumhuriyet Senatosu 
1/586) (S. Sayısı : 685) [Dağıtma tarihi : 
W . 7 . 1965] 

IV 
A - HAKLARINDA ÎVEDÎLlK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
V 

ıKı DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 
A - İKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK IŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 
İŞLER 

1. — Askerî Memnu Mıntakalar Kanununun 
birinci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilme
sine dair 'kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni' ve Cumhuriyet Senatosu Millî 

(Devamı arkada) 
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mır'a vatani hizmet tertibinden m'aJaş tahsisine 
dair kamın teklifinin Millet Meclisince kalbul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
tktisadi işler ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 2/742, Cumhuriyet Se
natosu 2/164) (S. Sayısı : 681) [Dağıtma tari
hi : 14 . 7 . 1965] 

8. —• Millî Mücadele kahramanlarından Tel
grafçı Manastırlı Hamdı efendi eşi Hasilbe Mar-
tomaltı'ya vatani hizmet tertibinden maaş ıbağ-
lan'maısına dair 17 . 9 . 1963 tarihli ve 310 sa
yılı Kanunun birinci maddesinde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun tasarısının Millet 

Meclisince kalbul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve iktisadi işler ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/676, Cumhuriyet Senatosu 1/563) (S. Sayı
sı : 684) [Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1965] 

9. — ilköğretim ve Eğitim Kanununun geçi
ci 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Bütçe ve Plân komisyonları ra

porları (Millet Meclisi 1/710, Cumhuriyet Se
natosu 1/578) (S. Sayısı : 686) [Dağıtma ta
rihi : 14 . 7.1965] 

. . .>.. >>m<< ..-<.... 



Dönem : 1 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Tahsinoğlu Nuri Yeniay'ın kızı Munise Yeniay'a vatani hizmet terti
binden maaş bağlanmasına dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 

(Millet Meclisi 2 /509; Cumhuriyet Senatosu 2/177) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 994) 

Millet Meclisi 3.7.1965 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 5620 - 32876 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 1 . 7 . 1965 tarihli 138 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, Tahsinoğlu Nuri Yeniay'm kızı Munise Yeniay'a vatani hizmet tertibinden 
maaş bağlanmasına dair kanun teklifi dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not: Bu teklif 3.6. 1963 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
24 . 6 . ve 1 . 7 . 1965 tarihli 134 ve 138 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı: 994) 

Geçici Komisyon raporu 
(' H mhu riye t S e natos ıı 

Geçici Komisyonu 10 . 7 . 1965 
Esas No. : 2/177 

Karar No. : 3 
Yüksek Başkanlığa 

Millet .Meclisinin 1 . 7 . 19(15 tarihli 138 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Tahsinoğlu Nuri Yeniay'm kızı Munise Yeniay'a vatani hizmet tertibin
den maaş bağlanmasına dair kanun teklifi. Komisyonumuzda ilgili Bakanlık temsilcilerinin de işti
rakleriyle her yönden tetkik ve müzakere edildi. 

Teklifin gerekçesinde tafsilen belirtilen hususlar ve bunlara mütedair temsilcilerin verdikleri 
tamamlayıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden bahis konusu kanun teklifi 
Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

(fenci Kilimlim tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bu raporda 

Başkan Sözcü ve Kâtip 
Tabiî Üye Antalya Tabiî Üye Hatay 
S. Küçük A. Tekin Ş. Özkaya E. Bahadırlı 
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Millet Mecli&inlin kabul ettiği metin 

Tahsinoğlu Nuri Yeniay'in kızı Munise 
Yeniay'a vatani hizmet tertibinden 

maaş bağlanmasına dair Kanun 

MADDE 1. -— Vatani 'hizmet yapmakta iken 
»•aybubeti taihalkkuk eden Tahsinoğlu Nuri Yeni
ay'm kızı Munise Yeniay'a dul kaldığı müddet
çe vatani ihizmet tertibinden (270) ikiyüzyetmiş 
lira aylık maaş tahsis edilmiştir. 

MADDE 2. 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. -
Baikanı yürütür. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Bu kanun hükümlerini Maliye 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

Tahsinoğlu Nuri Yeniay 'in kızı Munise 
Yeniay'a vatani hizmet tertibinden 

maaş bağlanmasına dair Kanun 

MA DDK 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
nci madde avnen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

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

\>m<( 
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Dönem : X C T O 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 0 / L 

14 Ekim 1338 tarih ve 271 sayılı Kanunun değiştirilmesine 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 

2 /412; Cumhuriyet Senatosu 2 /173) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 886) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 5 . 7 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 4331 

Cumruriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 1 . 7 . 1965 tarihli 138 nei Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari oy 
ilo kabul edilen 14 Ekim 1338 tarih ve 271 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun teklifi, dos
yası ilo birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu teklif 1.2. 1963 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 24-6 ve 1 . 7 . 1965 tarihli 134 vz 138 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşüerek kabul 
edilmiştir (Millet Meclisi S. Sayısı : 886) 

Geçici Komisyon raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyon 10 . 7 . 1965 
Esas No. 2/173 

Karar No. 4 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 1 . 7 . 1965 tarihli 138 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen 14 Ekim 1338 tarih ve 271 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun teklifi, 
komisyonumuzda ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakleriyle tetkik ve müzakere edildi. 

Teklifin gerekçesinde tafsilen belirtilen hususlar ve 'bunlara mütedair temsilcilerin verdikleri 
tamamlayıcı bilgiler komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden baıhis konusu kanun teklifi 
Millet Meclisi Genel Kurulunca 'kabul edilen şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Ta/biî Üye 
8. Küçük 

Bu raporda Sözcü 
ve Kâtip 
Antalya 

4. Teki» 
Tabiî Üye 

Ş. ö&kaya 
Hatay 

E. Bahadırh 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

1.4 Ekim 1338 tarih ve 271 sayılı Kanunun 
değiştirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Eski Boğazlıyan Kaymakamı 
Millî Şehit Kemal'in, 14 Ekim 1338 tarih ve 271 
sayılı Kanunla dul karısı Hatice Tezcan'a bağ
lanmış olan vatani hizmet aylığı 273 lira 93 ku
ruş, kızı Müzehher Scl'iıı aylığı 306 lira 21 ku
ruş fazlası ile ödenir. Bu ilâveler aylıca zamma 
tabi değildir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımını takibeden 
aybaşından itibaren yürürlüğe girer, 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

14 Ekim 1338 tarih ve 271 sayılı Kanunun 
değiştirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

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

f>, < 4***aw«— 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 672) 



Dönem : 1 C T O 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Mehmedoğlu 1308 doğumlu Murat eşi Arife Kozok'a vatani hizmet 
tertibinden maaş bağlanması hakkkmdaki kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu (Millet Meclisi 2 /647 ; Cumhuriyet Senatosu 2/172) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 997) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 3.7. 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 7953 - 44402 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 1 . 7 . 1965 tarihli 138 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
isat*i oy ile kabul edilen, Mehmedoğlu 1308 doğumlu. Murat eşi Arife Kozok'a vatani hizmet tertibin
den maaş bağlanması hakkında kanun teklifi dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu teklif 21 . 1 , 1964 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 21 .6 .ve 1.7. 1965 tarihli ve 134 ve 138 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görü
şülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı: 997) 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 10 . 7 . 1965 
Esas No: 2/172 

Karar No: 2 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 1 . 7 . 1965 tarihli 138 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle • görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen. Mehmedoğlu 1308 doğumlu Murat eşi Arife Kozok'a vatani hizmet tertibinden 
maaş bağlanması hakkında kanun teklifi, Komisyonumuzda ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirak
leriyle her yönden tetkik ve müzakere edildi. 

Teklifin gerekçesinde tafsilen belirtilen hususlar ve bunlara mütedair temsilcilerin verdikleri ta
mamlayıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden bahis konusu kanun teklifi Mil
let Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen seldi ile aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Tabiî Üye 
S. Küçük 

Bu raporda Sözcü ve Kâtip 
Antalya 

A. Tekin 
Tabiî Üye 

M. Ş. özkaya 
Hatay 

E. Bahadırlı 
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Millet Meclisinin kabuil ettiği metin 

Mehmedoğlu 1308 doğumlu Murat eşi Arife 
Kozok'a vatani hizmet tertibinden maaş 

bağlanması hakkında kanun teklifi 

MADDK 1. — Birinci Cihan Harfimde, em
saline nazaran üstün basarı gösteren, Aziziye'nin 
Kılıç Mehmet köyünden Mehmedoğlu 1308 do
ğumlu ölü Murat esi Arife Kozok'a hayatta bu
lunduğu müddetçe vatani hizmet tertibinden ay
da (350) lira maaş ibağlanmıştır. 

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

MADDE 3. 
viirütür. 

Bu kanunu Mail iye Bakanı 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin, 
Mehmedoğlu 1308 doğumlu Murat eşi Arife 

Kozok'a vatani hizmet tertibinden maaş 
bağlanması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisince kaibul edilen 
1 ne i ımadde avnen kafimi edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 ne i mad'de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kaibul edilen 
3 neü madde avnen kaibul edilmiştir. 

» • « 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 673) 



Dönem : 1 £ 7 / 
Toplantı: 4 C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı 0 / 4 

Askerî memnu mıntakalar Kanununun birinci maddesinin ( A ) fık
rasının değiştirilmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma Komisyonu 

raporu (Millet Meclisi 1 /473 ; Cumhuriyet Senatosu 1 /571) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 364) 

Millet Meclisi 2 . 7 . 1965 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5754 - 34(117 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 30 . (> . 1965 tarihli 137 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy İJe kabul edilen. Askerî memnu mıntakalar Kanununun birinci maddesinin (A) fıkrasının 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasarı 13 . 6 . 1903 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 6 . 1; 10 . 2; 10 . 3 ve 30 . 6 . 1965 tarihli 34, 54, 72 ve, 137 nci birleşimlerinde öncelik ve ive
dilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meçini S. Sayısı : 364) 

Millî Savunma Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 8 . 7 . 1965 

Millî Savunma Komisyonu 
Esas No. : 1/571 

Karar No. : 39 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Askerî memnu mıntakalar Kanununun birinci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı, ilgili bakanlık temsilcisinin de iştirakiyle Komisyonumuzda müzakere edildi. 

Tasarı gerekçesinde izahı yapılan hususlar Komisyonumuzca da uygun görülmüş, Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen metnin aynen kabulüne. Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek 
üzere, Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar Arerilmiştir. 

Başkan Ankara 
Tabiî Üye 
F. ÖMek 

Samsun 
E. Işıklar 

Bu Kanunda sözcü 
H. 0. Bekata 

Sivas 
H. Söylemezoğlu 

Tabiî Üye Manisa 
R. Aksoyoğlu 0. Süersan 

Zonguldak 
T. înci 

İmzada bulunamadı 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Askerî memnu mıntıkalar Kanununun birinci 
maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Askerî memnu mıntıkalar 
hakkındaki 1110 sayılı Kanunun 4944 sayılı Ka
nunla değişik 1 nci maddesinin (A) fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 1. — A) Birinci yasak bölge; bir 
tabya yahut istinat noktası veya bir batarya 
manzumesinin savunması için etrafına yapılacak 
tahkimat hattından ve keza müstahkem mevki
deki diğer münferit askerî tesisat (Gözetleme 
yerleri, genel veya bölge cephanelikleri, sant
raller, mahfuz mahaller ve sair mühim tesisat) 
için bu binaların harici muhitinden itibaren 
(300 - 600) metre uzağından alman noktaların 
birbirine birleştirilmesi ile meydana gelen hat
larla çevrilmiş bölgedir. Bu bölge içine müs
tahkem mevkiin ilgili mensuplarından maada 
hiçbir kimse giremez. Bu bölge içindeki taşın
maz mallar gerçek karşılıkları peşin ödenmek 
şartiyle kamulaştırılır. Arazi şartlarına uymak 
ve halkın faydalanma ve geçiş ihtiyaçları göz 
önünde bulundurulmak hususunda birinci yasak 
bölgenin (300) metre olan en az haddini daha 
aşağı hadlere indirmeye Genelkurmay Başkan
lığı yetkilidir. 

Biribirine (600) metre veya daha yakın ola
rak tâyin edilmiş olan birçok bataryalardan bir 
araya gelmiş her batarya ve grup için ayrı ayrı 
yasak bölge tâyin edilmeyip grupların bölgesi 
olduğu müstahkem bölge için müşterek ve bir 
bütün olarak yasak bölge tâyin edilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma Komis
yonunun kabul ettiği metin 

Askerî memnu mıntıkalar Kanununun birinci 
'maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edi
len 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. 
yürütür. 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi
len 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

»&<( 

0. Senatosu ( S. Sayısı : 674) 



Donem : İ İ ? * / C 
Toplantı: 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 0 / O 

Polis vazife ve salâhiyet Kanununun 2 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu İçişleri Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/458; 

Cumhuriyet Senatosu 1/593) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 265) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği ' 8 . 7 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5486 - 32174 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 7 . 7 . 1965 tarihli 141 nci Birleşiminde Öncelik ve ivedilikle görüşü1 erek 
işari oy i!e kabufl edi'en, Polis vazife ve salâhiyet Kanununun 2 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarsı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasarı 17 . 5 . 1963 tarihinde Ba kanlıkça tik Komisyona havale- edilm:ş ve Genel 
Kurulun 5 . 9 . 1963; 6, 19.1; 10.2; 10.3; 30.6:2. 7 . 7 . 1965 tarihli 131, 34, 41, 54, 72, 137, 139 
ve 141 nci birleşimlerinde öncelik ve ivelilkle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi 8. 
S. Sayısı 265) 

İçişleri Komisyonu raporu 

12 . 7 . 1965 

Yüksek Başkanlığa 

Polis vazife ve salâhiyet Kanununun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dal;' kanını tasansı Ko
misyonumuza havale edilmekle ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle tetkik v«- müzakere 
edildi : 

Tümü üzerinde cereyan eden görüşmeler sonunda; gerekçede belirtilen hususinr Komisyonu. 
muzca da uygun görülmüş ve Millet Meclisi Gen^l Kurulunun 7 . 7 . 1965 tarihli 141 nci Birleşi
minde tasvip gören tasarı metni aynen kabul edil niştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Sözcü 
Muğla Ordu Tabiî Üye Eskişehir 

/ / . Menteşeoğlu E. Ayhan S. Giirsoytrak ö. Ucuzal 

İzmir Konya Zonguldak Bilecik 
ö. L. Bozcalı S. Çumralı Â. Eyidoğan T. Oran 

Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/593 
, Karar No. : 90 



Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Polis vazife ve salâhiyet Kanununun 2 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4 . 7 . 1934 tarihli ve 2559 sa
yılı Polis vazife ve salâhiyet Kanununun 2 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 2. — Polisin genel emniyetle ilgili 
görevleri iki -kısımdır. 

A) Kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, 
Hükümet emirlerine ve kamu düzenine uygun 
olmıyan hareketlerin işlenmesinden önce bu ka
nun hükümleri dairesinde önünü almak, 

B) işlenmiş olan 'bir suç haık'kında Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer kanun
larda- yazılı görevleri yapmak, 

Kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlan
masından sorumlu olan polis; âmirinden aldığı 
coıri, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine 
aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırı
lığı emri verene bildirir. Ancak, âmir emrinde 
ıorar eder ve bu emrini yazılı olarak yenilerse, 
emir yerine getirilir. Bu halde, emri yerine ge
tiren sorumlu olmaz. Konusu suç teşkil eden 
cımir hiçbir suremle yerine getirilmez. Yerine 
getirilen sorumluluktan 'kurtulamaz. 

Aşağıda yazılı hallerde : 
I - Can, ırz veya mal emniyetini korumak 

için, 
I I - Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürüm

lerin faillerini yakalamak veya delillerini tesbit 
etmek için, 

EH - Devlet kuvvetleri aleyhine, yalnız veya 
toplu olarak taarruz veya mukavemette bulu
nanları yakalamak, veya bunların taarruz veya 
mukavemetlerini defetmek için, 

IV - Hükümete karşı, şiddet kullanan veya 
gösteren veya mukavemet edenlerin yaika^anma-
sı, taarruz veya mukavemet edenlerin defedil-
mesi için, 

V - Zabıtaca muhafaza altına alınan şahısla
ra, bina veya tesislere, meskûn veya gayrimes-
kûn yerlere vâki olacak münferit veya toplu 
tecavüzleri defetmek için, 

VI - Ağır cezalı bir suçun sanığı olarak ya
kalandıktan sonra zabıta kuvvetlerinin elinden 
kaçmakta olan şahısların yakalanması için, 

VII - İşlenmekte olan ibir suçun işlenmesine 
veya devamına mâni olmak için, 

2 — 
Cumhuriyet Senatosu îçişleri Komisyonu metni 

Polis vazife ve salâhiyet Kanununun 2 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmişti]'. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 676) 



Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

VIII - Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile 
diğer kanunlarda, zabıta tarafından suç delille
rinin tesbiti veya suç faillerinin yakalanması 
maksadiyle yapılacak aramalar için, 

IX - Kanunsuz toplantı veya kanunsuz yü
rüyüşleri dağıtmak veya suçlularını yakalamak 
için, 

X - Yangın, su baskını, yer sarsıntısı gibi 
âfetlerde olay yerinde görevlilerce alınması ge
reken tedbirler için, 

XI - Umuma açık yerlerde yapılan her tür
lü toplantı veya yürüyüşlerde veya törenlerde 
bozulan düzeni sağlamak için, 

XII - Her hangi ıbir sebeple, tıkanmış olan 
yolların trafiğe açılması için, 

XIII - Yukardaki maddeler dışında diğer 
kanunlarda istisnai olarak zabıtanın sözlü emir
le yapmaya mecbur tutulduğu haller için, 

Yetkili âmir tarafından verilecek sözlü emir
ler derhal yerine getirilir. Bu emirlerin yazılı 
olarak verilmesi istenilemez. Bu hallerde em
rin yerine getirilmesinden doğabilecek sorum
luluk emri verene aittir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütül*. 

Cumhuriyet Senatosu içişleri Komisyonu metni 

! MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nei 
! maddesi aynen kabul edilmiştir. 

! MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
| maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S . Sayısı : 676). 





Dönem : 1 A A I 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: D O I 

Kurtuluş Savaşına iştirak edip emsallerine nazaran üstün hizmet gö
ren Mustafa Konur'a vatani hizmet tertibinden maaş tahsisine dair 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları 

raporları (Millet Meclisi 2 /742 ; Cumhuriyet Senatosu 2 /164) 

(Not : Millet Meclisi S, Sayısı : 999) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 23 . 6 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 9750 - 56542 

Cumhuriyet Snatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 22 . 6 . 1965 tarihli 132 nei Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, Kurtuluş Savaşma iştirak edip emsallerine nazaran üstün hizmet gören 
Mustafa Konur'a vatani hizmet tertibinden maaş tahsisine dair kanun teklifi, dosyası ile birlikte 
sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Baş'kanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu teklif 14 . 11 . 1964 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyonu havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 17 ve 22 , 6 . 1965 tarihli 130 ve 132 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : (999) 

Malî ve iktisadi işler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi tşler Komisyonu . 28 . 6 . 1965 

Esas No. : 2/164 
Karar No. : 53 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 22 . 6 . 1965 tarihli 132 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Kurtuluş Savaşma iştirak edip emsallerine nazaran üstün hizmet gören 
Mustafa Konur'a vatani hizmet tertibinden maaş tahsisine dair kanun teklifi, Komisyonumuzun 
25 . 6 . 1965 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcisinin iştirakiyle her yönden tetkik ve mü
zakere edildi. Teklifin gerekçesinde belirtilen hususlar ve bunlara mütedair temsilcilerin verdikleri 
tamamlayıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilerek bahis konusu kanun teklifi 
Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 



_ 2 - . 
Havalesi gereğince Cuumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere. Yük

sek Başkanlığına sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 

//.- A. T ürker 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
E. Kök 

x\ntalya 
M. Pırıltı 

Sözcü 
Gaziantep 
Z. İslâm, 

Ankara 
R. Etker 

Antalya 
A. Tekin 

Kâtip 
Hatay 

E. Bahadırlı 

Balıkesir 
M. Güler 

Gümüşane 
II. Zarbım 

Tabiî Üye 
§. Özkaya 

Kütahya 
0. Akça 

Erzurum 
E. Somunoğlu 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Esas No. : 2/164 
Karar No. : 64 

8 . 7 . 1965 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 22 Haziran 1965 tarihli 132 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Kurtuluş Savaşma iştirak edip emsallerine nazaran üstün hizmet gören 
Mustafa Konur'a vatani hizmet tertibinden maaş tahsisine dair kanun teklifi, Millet Meclisi Baş
kanlığının 23 Haziran 1965 tarihli ve 9750 - 56542 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığına gönderilmekle Komisyonumuzun 8 Temmuz 1965 tarihli Birleşiminde Hükümet temsilcileri 
hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Teklif, Kurtuluş Savaşına iştirak edip emsallerine nazaran üstün hizmet gören Mustafa 
Konur'a vatani hizmet tertibinden ayda 500 lira maaş bağlanmasını öngörmektedir. 

Teklifin gerekçesinde, Millî Mücadele bidayetinden İzmir'e girinciye kadar gerek isyanlarda 
gerekse casus yakalamakta Millî Hükümet kuvvetlerine ipsiz Recep ve Ali Kaptan çeteleri içinde 
yardımcı olduğu, Çerkeş Eteni isyanı sırasında merhum Atatürk'ün yaveri merhum Salih Bozok'-
un emirleriyle Selânikli Köse Osman ile Binbaşı Manastırlı Faik Fikri Sipahi o ğlu'nun müfrezesini 
takviye edip ilk Büyük Millet Meclisi Muhafız Gönüllü Müfrezesinde görev aldığı, ve bu müfre
zede Milis subayı olarak bulunduğu ifade edilmekte ve bugün için ilerlemiş yaşı ile bakacak kim
sesi bulunmadığı ve yardıma muhtacolduğu belirtilmektedir. 

Millet Meclisi Maliye Komisyonunun istemi gereğince Millî Savunma Bakanlığınca yapılan 
araştırma neticesi teklifin gerekçesini teyit ve takviye etmektedir. 

Tasarı komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
II - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiş

t i ı 
Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
îçel Ankara istanbul Tabiî Üye 

C. T. Okyayuz M. Ulusoy O. Z. Gümü.şoğlu S. Küçük 

Çorum Denizli istanbul Yozgat 
A. Çetin C. Akyar E. Özden î. Yeşilyurt 

C. Senatosu S. Sayısı : 681 ) 



Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

Kurtuluş Savaşına iştirak edip 
emsallerine nazaran üstün hiz
met gören Mustafa Konur'a va
tani hizmet tertibinden maaş 

tahsisine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Kurtuluş Sa
vaşıma iştirak ederek emsalle
rine nazaran üstün hizmetler 
ifa eden ve halen yardıma muh
taç durumda bulunan Celâloğlu 
1307 doğumlu Mustafa Konur'a 
hayatta bulunduğu müddetçe 
vatani hizmet tertibinden (500) 
beşyüz lira aylık bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımını takibeden aybaşında yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Maliye Bakanı yürütür. 

— 3 — 
Malî ve İktisadi İşler Komisyo

nunun kabul ettiği metin 

Kurtuluş Savaşına iştirak edip 
emsallerine nazaran üstün hiz
met gören Mustafa Konur'a va
tani hizmet tertibinden maaş 

tahsisine dair kanun teklifi 

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

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Kurtuluş Savaşına iştirak edip 
emsallerine nazaran üstün hiz
met gören Mustafa Konur'a va
tani hizmet tertibinden maaş 

tahsisine dair Kanun 

MADDE 1. — Millet Mecli
si metninin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
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. 

O. Sonatı- . ( S . Sayısı : 68i ) 





Dönem : 1 CO / 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: 0 Ö 4 

Millî Mücadele kahramanlarından Telgrafçı Manastırlı Hamdi 
Efendi eşi Hasibe Martonaltı'ya vatani hizmet tertibinden maaş bağ* 
lanmasına dair 17 . 9 . 1963 tarihli ve 330 sayılı Kanunun birinci 
maddesinde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî 
ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 

Meclisi 1/676; Cumhuriyet Senatosu 1/563) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 720) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği . ,23 . 6 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 8663 - 47949 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Millet Mcclcisinin 22 . 6 . 1965 tarihli 132 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 

işari oy ile kabul edilen, Millî Mücadele kahramanlarından Telgrafçı Manastırlı Hamdi Efendi Eşi 
Hasibe Martonaltı'ya vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmasına dair 17 . 9 . 1963 tarihli ve 
330 sayılı Kanunun birinci maddesinde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı, dosyası ile 
birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı • 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasarı 6 . 4 . 1964 tarihinde* Bas kanlıkça îlk Komisyona havle edilmiş ve Genel 
Kurulun 17 ve 22 . 6 . 1965 tarihli 130 ve 132 nci birleşimleHnde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştdr. (Millet Meclisi S. Sayısı : 720) 

Malî ve tktisadi îşler Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Malî ve iktisadi İşler Komisyonu 28 . 6 . 1965 
Esas No. 1/563 
Karar No. 54 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 22 . 6 . 1965 tarihli 132 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, Millî Mücadele kahramanlarından Telgrafçı Manastırlı Hamdi Efendi Eşi Ha
sibe Martonaltı'ya vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmasına dair 17 . 9 . 1963 tarihli ve 330 
sayılı Kanunun birinci maddesinde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı, Komisyonumu-



— 2 — 
zun 25 . 6 . 1965 tarihli toplantısımla her yönden tetkik ve müzakere edildi. Tasarının gerekçesin
de belirtilen hususlar Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilerek bahis konusu kanun tasarısı 
Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli il o aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince C. Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 

11. Â. Türker 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
E. Kök 

Antalya 
M. Pırıltı 

Sözcü 
Gaziantep 
M. lilâm 

Ankara 
R. Etker 

Antalya 
A. Tekin 

Kâtip 
Hatay 

E. Bahadırlı 

Balıkesir 
M. Güler 

Gümüşano 
77. Zarbun 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Esas No. : 1/563 
Karar No. : 62 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 22 Haziran 1965 tarihli 132 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Millî Mücadele kahramanlarından Telgrafçı Tlamdi Efendi eşi Hasibe 
Martonaltı'ya vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmasına dair 17 . 9 . 1963 tarihli ve 330 sayılı 
Kanunun birinci maddesinde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlı
ğının 26 Haziran 1965 tarihli ve 8663 - 47949 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
gönderilmekle Komisyonumuzun 8 Temmuz 1965 tarihli Birleşiminde Hükümet temsilcileri hazır 
bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, 1 . 9 . 1963 tarihli ve 330 sayılı Kanunun birinci maddesinde değişiklik yapmak 
suretiyle Millî Mücadele kahramanlarından Telgrafçı Hamdi efendinin dul eşi Nesibe Martonaltı'ya 
vatani hizmet tertibinden bağlanan aylığın ödenebilmesini öngörmektedir. 

Nesibe Martonaltı'ya sözü edilen kanun ile 250 lira aylık bağlanmış ancak, kanun metninde 
adı, «Nesibe» yerine «Hasibe» yazıldığı için ödeme yapılması mümkün olamamıştır. Bu tasarı ile, 
bu isim yanlışlığı; düzeltilip, doğrulanmaktadır. 

II - Tasarı Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
I I I - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
tçel Ankara istanbul Tabiî Üye 

C. T. Okyayuz M. Vlusoy O. Z. Gümüşoğlu S. Küçük 

Çorum Denizli istanbul Yozgat 
A. Çetin C. Akyar E. özden î. Yeşilyurt 

Tabiî Üye 
Ş. özkaya 

Kütahya 
O. Akça 

Erzurum 
E. Somunoğlu 

8 . 7 . 1965 

C. Senaıtosu ( S. Sayısı: 684) 



Millet Meclisinin kabul ettiği 
ettiği metin 

Millî Mücadele kahramanların
dan Telgrafçı Manastırlı Hamdi 
Efendi Eşi Hasibe Martonaltı'ya 
vatani hizmet tertibinden maaş 
bağlanmasına dair 17 . 9 . 1963 
tarihli ve 330 sayılı Kanunun 
birinci maddesinde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millî Mücade
le kahramanlarından Telgrafçı 
Manastırlı Hamdi Efendinin 
dul eşi Hasibe Martonaltı'ya va
tani hizmet tertibinden maa" 
bağlanmasına dair 17 . 9 . 1963 
tarihli ve 330 sayılı Kanunun 
birinci madesindeki «Hasibe» 
adı «Nesibe» olarak değiştiril
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 
24 . 9 . 3963 tarihini takibeden 
ay başından itibaren yürürlüğe 
girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Maliye Bakanı yürütür. 

Malî ve iktisadi İşler Komis
yonunun kabul ettiği metin 

Millî Mücadele kahramanların
dan Telgrafçı Manastırlı Hamdi 
Efendi Eşi Hasibe Martonaltı'ya 
vatani hizmet tertibinden maaş 
bağlanmasına dair 17 . 9 . 1963 
tarihli ve 330 sayılı Kanunun 
birinci maddesinde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı 

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

MADE 2. — Millet Meclisi-
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

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

ı ı H|wH ı ı 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Millî Mücadele kahramanların
dan Hamdi Efendi Eşi Hasibe 
Martonaltı'ya vatani hizmet ter
tibinden maaş bağlanmasına dair 
17 .9 . 1963 tarihli ve 330 sayılı 
Kanunun birinci maddesinde 
değişiklik yanılması hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci madesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı: 684) 





Dönem : 1 
Toplama : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: 

İlköğretim ve Eğitim Kanununun geçici 2 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/710; Cumhuriyet 

Senatosu 1/578) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 1015) 

Millet Meclisi 3 . 7 . 1965 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 9343 - 53282 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Millet Meclisinin 1 . 7 . 1905 tarihli 138 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 

îşari oy ile kabul edilen, İlköğretim ve eğitim kanununun geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasan 3 . 9 . 1964 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 21 . 6 ve 1 . 7 . 1965 tarihli 134 ve 138 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 1.015) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Millî Eğitim Komisyonu 9.7. 1965 
Esas No. : 1/578 

Karar No. : 42 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlköğretim ve Eğitim Kanununun geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı, ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakleriyle komisyonumuzda görüşüldü. 

Tasarı gerekçesinde tafsilen izahı yapılan hususlar komisyonumuzca da benimsenmiş, Millet 
Meclisi Genel Krulunca kabul edilen metnin aynen kalbıılüne, havalesi gereğince Bütçe ve 
Plân Komisyonuna tevdi .buyurulma'k üzere Başkanlığa sunulmasına ve öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesine karar verilmiştir. 

Bu Kanuna Bu Kanuna Tabiî Üye İstanbul 
Başkan Sözcü M. Aksoley M. Özgüneş 
Elâzığ İzmir İmzada bulunamadı 

R. Giray Ö. L. Bozcalı 
İzmir Kastamonu Ordu Trabzon 

İV. Özerdendi M. Çamlıca S. Koksal Y. Demirdağ 
Mardin 

A. Saraçoğlu, 

686 
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 12 . 7 . 1965 

Esas No. : 1/578 
Karar No. : 68 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 1 Temmuz 1965 tarihli 138 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek işari oy ile kabul edilen, İlköğretim ve Eğitim Kanununun geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 3 Temmuz 1965 tarihli ve 9343 - 53282 sa
yılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 12 Temmuz 1965 
tarihli Birleşiminde Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Millet Meclisi metni, Hükümet ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi M. Ali Demir ve 
Denizli Milletvekili Remzi Şenel'in İlköğretim ve Eğitim Kanununun geçici 2 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair aynı gerekçe ve aynı metni ihtiva eden tekliflerinin tevhiden müzakeresi ne
ticesinde tedvin olunmuştur. 

Bununla ilköğretim için gerekli öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere, sözü edilen 222 sayılı 
Kanunun geçici 2 nci maddesi hükmü kapsamına lise mezunlarının da ihtalini ve bunların üç yıl 
bu görevi başarı ile yaptıkları takdirde ilkokul öğretmenliğine asaleten tâyin edilebilmeleri öngö
rülmektedir. 

Bahse konu geçici 2 nci madde, ortaokul ve muadili okul mezunlarının kurslarda başarı gös
terdikleri takdirde geçici öğretmenliğe almabilmelerini ve en az iki yıl çalışıp öğretmen okulunu 
bitirenlerinin de öğretmenliğe asaleten atanabilmelerini sağlamış idi. 

Gerek bu yolla ve gerekse 97 sayılı Kanunla lise mezunlarına yedek subay öğretmenlik yap
tırmak suretiyle ilköğretimde, öğretmen ihtiyacının karşılanması yoluna gidilmiş ancak bugün 
artık yedek subay öğretmen sayısı azalmış ve boşluklar meydana gelmeye başlamıştır. 

Bu boşlukları doldurmak, ihtiyacı karşılamak üzere lise mezunlarının bu mesleke çekilebilme 
imkânları araştırılmıştır. Bu cümleden olarak da, lise mezunlarının 3 yıllık geçici öğretmenlik dev
relerinde başarı gösterdikleri takdirde asaleten öğretmeliğe atanabilmeleri imkân dâhiline sokul
maktadır. Gerekçede bunun 97 sayılı Kanunun ruhuna da (bilindiği gibi 97 sayılı Kanunla 
lise mezunlarının yedek subay öğretmen sıfatı ile ve asaleten ilkokul öğretmenliğine atanmalar* 
yapılabilmektedir) uygun olduğu ileri sürülmektedir. 

Tasarı Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
II - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
III - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul

ması da kararlaştırılmıştır. 
Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
tçel Ankara İstanbul Tabiî Üye 

C. T. Okyayuz M. TJlusoy O. Z. Gümüşoğlu S. Küçük 

Çorum Denizli İstanbul Yozgat 
A. Çetin C. Akyar E. Özden İ. Yeşilyurt 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 686 ) 



Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

İlköğretim ve Eğitim Kanunu
nun geçici 2 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 5 Ocak 196! 
tarihli ve 222 sayılı İlköğretim 
ve Eğitim Kanununun geçici 2 
nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Geçici madde 2. — 5 Ocak 
1961 tarihli ve 222 sayılı Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 15 yıl süre ile, 15 nei 
maddede yazılı şartları taşıyan 
öğretmen bulunmaması halin
de, en az ortaokul ve dengi 
okullar mezunu ve 18 yaşını 
tamamlamış olanlardan, açıl
mış ve açılacak kurslarda başa
rı gösterenler, öğrenim durum
larına göre kadro karşılığı üc
retle geçici öğretmen olarak 
atanabilirler. 

Bunlardan iki yıl başarı ile 
çalışmış olanlardan, öğretmen 
okulu bitirme imtihanını ve
renler ile lise ve dengi okul 
mezunu bulunanlardan aralık
sız üç takvim yılı geçici öğret
menlik yaptıkları ve başarıları 
usulüne göre saptandığı anlaşı
lanlar, asıl ilkokul öğretmenli
ğine geçirilirler. 

Asıl ilkokul öğretmenliğine 
geçirilen geçici öğretmenlerin, 
geçici öğretmenlikteki hizmet 
süreleri ilk terfii erinde göz 
önüne alınır. 

Geçici öğretmenlere tatil ay
larında da ücretleri ödenir. 

Teftiş raporlarına göre, iki 
yıl üst üste başarısız olan geçici 
öğretmenlerle, ortaokul ve den
gi okul mezunlarından olup 
geçici öğretmen olarak çalış
makta bulunanlardan 15 vıl 

__ 3 — 
Millî Eğitim Komisyonunun ; 

kabul ettiği metin | 

İlköğretim ve Eğitim Kanunu- \ 
nun geçici 2 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun \ 

tasarısı \ 
1 

MADDE 1. — Millet Mecli- I 
since kabul edilen 1 nci madde ı 
aynen kaimi edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

İlköğretim ve Eğitim Kanunu
nun geçici 2 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. - - Millet Meclisi 
metninin ! nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 686 ) 



__ 4 — 

Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

içinde öğretmen okulu bitirme 
imtihanlarını veremiyeni erin gö
revlerine son verilir. 

Geçici öğretmenler, disiplin 
işleri bakımından, asıl öğret
menlere uygulanan hükümlere 
tabidirler. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millî Eğitim Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği methi 

MADDE 2. - - Millet Mecli
since kabul edilen 2 ııci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. -~- Millet Mecli
since kabul edilen 3 neü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci madesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - - Millet Meclisi 
metninin 3 neü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

>>©^< 

O. Senatosu ( S. Sayısı : 686 ) 



Santı : l CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : g g Q 

Mustafaoğlu 1304 doğumlu Ziya Ünüvar'a vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 

(Millet Meclisi 1/713; Cumhuriyet Senatosu 1/580) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 864) 

Mülea Meclisi 
Genel Sekreterliği 3 . 7 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 9348-53385 

Cumhuriyet Senatosu Bakanlığına 

Millet Meclisinin 1 . 7 . 1965 tarihli 138 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, Mustafaoğlu 1304 doğumlu Ziya Ünüvar'a vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasan 3.9. 1964 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 24. 6 ve 1 . 7 . 1965 tarihli 134 ve 138 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 864) 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 14 . 7 . 1965 
Esas No. : 1/580 
Karar No. : 10 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 1 . 7 . 1965 tarihli 138 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Mustafaoğlu 1304 doğumlu Ziya Ünüvar'a vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair kanun tasarısı, Komisyonumuzcada ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle 
her yönden tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinde tafsilen belirtilen hususlar ve bunlara mütedair ilgili temsilcilerin ver
dikleri tamamlayıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden bahis konusu kanun 
tasarısı, Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul edilmiştir. . 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bu raporda 

Başkan Sözcü ve Kâtip 
Tabiî Üye Antalya Tabiî Üye Hatay 
S. Küçük A. Tekin §• Özkaya E. Bahadırlı 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Mustafaoğlu 1304 doğumlu Ziya Ünüvar'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Birinci Dünya ve Kurtuluş 
savaklarına katılarak emsallerine nazaran üstün 
basarılar gösteren ve halen yardıma muhtaç bir 
durumda bulunan Mustafaoğlu 1304 doğumlu 
Ziya Ünüvar'a, hayatta olduğu müddetçe, vatani 
hizmet tertibinden (500) lira aylık bağlanmış
tır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımını izliyen ay 
başında yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakam 
yürürütır 

Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Mustafaoğlu 1304 doğumlu Ziya Ünüvar'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edi
len 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi
len 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

0. Senatosu ( S. Sayısı,: G89 ) 



Dönem : 1 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

1316 doğumlu Alioğlu Sezai Sanver'e vatani hizmet tertibinden ay
lık bağlanmasına dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet 

Meclisi 1/824; Cumhuriyet Senatosu 1/583) 

(Not : Millet MecKsi S. Sayısı : 1007) 

MiUea Bleclisi 
Genel Sekreterliği 3 . 7 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: .-10826-62164 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

. Millet Meclisinin 1 . 7 . 1965 tarihli 138 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 1316 doğumlu Alioğlu Sezai Sanver'e vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasarı 19 . 3 . 1965 tarihinde Başkanlıkça îlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 24 . 6 . ve 1 . 7 . 1965 tarihli 134 ve 138 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı ; 1007) 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyon 14 . 7 . 1965 
Esas No. : 1/583 

Karar No. : 9 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 1 ., 7 . 1965 tarihli 138 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 1316 doğumlu Alioğlu Sezai Sanver'e vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dari kanun tasarısı, Komisyonumuzda ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakleriyle 
her yönden tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinde tafsilen belirtilen hususlar ve bunlara mütedair temsilciler'n verdikleri 
tamamlayıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden bahis konusu kanun tasa
rısı, Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Bıı Raporda 

Tabiî Üyo Sözcü ve Kâtip 
S. Küçük Antalya Tabiî Üyo Hatay 

A. Tekin Ş\ ö&kaya E. Bahadırlı 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

1316 doğumlu Aliocfu Sezai Sanver'e vafayıi hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — îstiklâl Savaşma katılarak em
sallerine nazaran üş$ün hizmetler g&reu ve halem 
yardıma muhtaç bir durumda bulunan 1316 do
ğumlu Alioğlu Sezai Sanver'e hayatta bulundu
ğu sürece vatani hizmet tertibinden (500) lira 
aylık bağlanmıştır. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

131$ doğumlu Aliçğlu Sezai Sanver'e vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen feabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

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

Ç. totosu ( S. Sayışı: 690 ) 



Donem : 1 Of% 1 
Toplantı . 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : D ü I 

1315 doğumlu Mustafaoğlu Besim Yorulmaz'a vatani hizmet terti
binden aylık bağlanmasına dair- kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 

(Millet Meclisi 1/682; Cumhuriyet Senatosu 1/582) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 998) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 3.7. 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 8780 - 48522 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 1 . 7 . 1965 tarihli 138 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 1315 doğumlu Mustafaoğlu Besim Yorulmaz'a vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasarı 28 . 4 . 1964 tarihinde Başkanlıkça îlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 24 . 6 ve 1 . 7 . 1965 tarihli 134 ve 138 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 998) 

Geçici Komisyon raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyonu 14 , 7 . 1965 
Esas No. : 1/582 

Karar No. : 8 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 1 . 7 . 1965 tarihli 138 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 1315 doğumlu Mustafaoğlu Besim Yorulmaz'a vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı, Komisyonumuzda ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirak
leriyle her yönden tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinde belirtilen hususlar ve bunlara mütedair temsilcilerin verdikleri tamam
layıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden bahis konusu kanun tasarısı, 
Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Bu Raporda 

Tabiî Uyo Sözcü ve Kâtip 
S. Küçük Antalya Tabiî üye Hatay 

A. Tekin Ş. özkaya E. Bahadırlı 
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Millet Meclisinin Kabul ettiği metin. 

1315 doğumlu Mustafaoğlu Besim Ifondmaz'a va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Balkan, Birinci Dünya ve fs-
tiklâl savaşlarına katılarak emsallerine göre üs
tün hizmetler ifa eden ve halen yardıma muhtaç 
durumda bulunan 1315 doğumlu Mustafaoğlu 
Besim Yorulmaz'a hayatta bulunduğu sürece, va
tani hizmet tertibinden (350) lira aylık bağlan
mıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihini taki-
geden ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

Cumhuriyet Senatosu Gerici Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

1315 doğumlu Mustafaoğlu. Besim. Yorulmazca va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nei madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

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

\m*m > . 

€t &enafcösu ( S. &wm : 691) 



Döneli : İ <?Q0 
Toplantı: 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı :13ÎJ2 

ömeroğlu İbrahim Kalça'ya vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
masına dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 

1/657; Cumhuriyet Senatosu 1/581) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 769) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 3.7. 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 8233 - 45756 

Cumhuriyet Senavusu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 1 . 7 . 1965 tarihli 138 nei Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, ömeroğlu İbrahim Kalça'ya vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasan, 22 . 2 . 1964 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 24 . 6 ve 1 . 7 . 1965 tarihli 134 ve 138 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 769) 

Geçici Komisyon raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyonu 14 . 7 . 1965 
Esas No. : 1/581 

Karar No. : 7 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 1 . 7 . 1965 tarihli 138 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Ömeroğlu İbrahim Kalça'ya vatani hizmet tertibinden aylık bağlanma
sına dair kanun tasarısı, Komisyonumuzda ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle her yönden 
tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinde tafsilen belirtilen hususlar ve bunlara mütedair temsilcilerin verdik
leri tamamlayıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden, bahis konusu kanun 
tasarısı Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

Gtenel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Bu Raporda 

Tabiî t)ya Sözcü vo Kâtip 
S. Küçük Antalya Tabii Üye Hatay 

4 . Tekin §. özkaya E. Bahadırlı 



Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

ömeroğlu İbrahim Kalça'ya vatani hizmet terti
binden aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — istiklâl Savaşlarına katılarak 
emsallerinden üstün hizmetler ifa eden ömeroğ
lu ibrahim Kalça'ya hayatta bulunduğu müddet
çe vatani hizmet tertibinden (500) lira aylık bağ
lanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımını takibeden 
aybaşında yürürlüğe girer. 

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

I I ^ 

| Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonunun 
j kabul ettiği metin 

ömeroğlu İbrahim Kalça'ya vatani hizmet terti
binden aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
• 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

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

» • >• 

C. Senatosu ( S. Sayısı: 692) 



Dönem : 1 
Toplantı . 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Selimbeyzade Ömer Kaptan'ın eşi Servet Beşiktaş'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 

raporu (Millet Meclisi 1/616; Cumhuriyet Senatosu 1/577) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 768) 

31illet Meclisi 
Genel Sekreterliği ' " 3.7. 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7825 - 43797 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 1 . 7 . 1965 tarihli 138 nei Birleşiminde öncelik ve ivediliklee görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Selimbeyzade Ömer Kaptan'ın eşi Servet Beşiktaş'a vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasarı 9.1. 1964 tarihinde Başkanlıkça îlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 24 . 6 ve 1 . 7 . 1965 tarihli 134 ve 138 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 768) 

Geçici Komisyon rapora 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 14 . 7 . 1965 
Esas No. : 1/577 

Karar No. : 6 

Yüksek Ba§kanlığa 

Millet Meclisinin 1 . 7 . 1965 tarihli 138 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Selimbeyzade Ömer Kaptan'ın eşi Servet Beşiktaş'a vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı, Komisyonumuzda ilgili Bakanlık temsilcilerinin de 
iştirakiyle her yönden tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinde tafsilen belirtilen hususlar ve bunlara mütedair temsilcilerin verdik
leri tamamlayıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden, bahis konusu kanun 
tasarısı Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Bu Raporda 

Tabiî üye Sözcü ve Kâtip 
S. Küçük Antalya Tabiî Üyo Hatay 

A, Tekin Ş. özkaya E. Bahadırh 
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Millet Meclisinin Kabul ettiği metin 

Selimbeyzade Ömer Kaptan'ın eşi Servet Beşik
taş'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması

na dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Trablusgarp, Balkan ve Bi
rinci Dünya Savaşı ile İstiklâl Savaşında emsali
ne nazaran üstün hizmetleri bulunan Selimbey
zade Ömer Kaptan'ın ölümü ile halen yardıma 
muhtaç durumda bulunan eşi Servet Beşiktaş'a 
hayatta bulunduğu sürece vatani hizmet tertibin
den (500) lira aylık bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihini ta-
kibeden ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. 
rütür. 

Bu kanunu Maliye Bakanı yü-

Cumhuriyet Senatosu Genici Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Selimbeyzade Ömer Kaptan'ın eşi Servet Beşik
taş'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması

na dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 jıci madde aynen kabul edilmiştir." 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince habul edilen 
3 ııcü madde aynen kabul edilmiştir. 

^ • l i • • 

C. ij&natosu ( S. Sayısı: 693 ) 



Dönem : 1 ^ Ctt/ 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: O ü 4 

Cemaloğlu Faîk Fikri Sipahioğlu'na vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet 

Meclisi 1/644; Cumhuriyet Senatosu 1/579) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 719) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 3"'. T .. 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 8062 - 44837' 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 1 . 7 . 1965 tarihli 138 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, Cemaloğlu Faik Fikri Sipahioğlu'na vatani hizmet tertibinden aylık (bağlan
masına dair kanun tasarısı, dosyası ile 'birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkam 

Fuad Sirmm 

Not : Bu tasan 31 . 1 . 1964 tarihinde Başkanlıkça ÎTk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 24 . 6 ve 1 . 7 . 1965 tarihli 134 ve 138 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 719) 

Geçici Komisyon raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyonu 14 . 7 . 1965 
Esas No. : 1/579 

Karar No. : 11 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 1 . 7 . 1965 tarihli 138 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Cemaloğlu Faik Fikri Sipahioğlu'na vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair kanun tasarısı, Komisyonumuzda ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle her 
yönden tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinde tafsilen belirtilen hususlar ve bunlara mütedair temsilcilerin verdik
leri tamamlayıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden, bahis konusu kanun 
tasarısı Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

G'enel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Bu Raporda 

Tabiî Üyo Sözcü ve Kâtip 
S. Küçük Antalya Tabiî Üye Hatay 

A. Tekin $. özkayB E. Bahadırh 



Millet Meclisinin Kabul ettiği metin 

Cemaloğlu Faik Fikri Sipahioğlu'na vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Birinci Cihan Harbi, Balkan 
Harbi ve istiklâl Savaşma katılarak emsallerine 
nazaran üstün hizmetler ifa eden ve halen ileri 
yaşta ve yardıma muhtaç durumda bulunan Ce
maloğlu 1302 doğumlu Faik Fikri Sipahioğlu'-
na hayatta kaldığı sürece vatani hizmet tertibin
den (500 - Beşyüz) lira aylık bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Mart 1964 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

• • 

2 -
I Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

Cemaloğlu Faik Fikri Sipalıioğlu'na vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

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

• ı ^ •« 

C. Senatosu ( S. Sayısı: 694 ) 



Dönem : 1 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Yurt dışında vatan için üstün hizmetleri geçmiş bulunan Hasanoğlu 
Salim Kundak'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasma dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/699; Cumhuriyet 

Senatosu 1/584) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 996) 

, Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 3.7. 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 8956 -49590 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Millet Meclisinin 1 . 7 . 1965 tarihli 138 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 

işari oy ile kabul edilen, yurt dışında vatan için üstün hizmetleri geçmiş bulunan Hasanoğlu Sa
lim Kundak'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte 
sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasan 15 . 6 . 1964 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 2İ . 6 ve 1 . 7 . 1965 tarihli 134 ve 138 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S, Sayısı : 996) 

Geçici Komisyon raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyonu 14 . 7 . 1965 
Esas No. : 1/584 

Karar No. : 17 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 1 . 7 . 1965 tarihli 138 nci Birleşiminde Öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Yurt dışında vatan için üstün hizmetleri geçmiş bulunan Hasanoğlu Sa
lim Kundak'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı, Komisyonumuzda 
ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle her yönden tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinde tafsilen belirtilen hususlar ve bunlara mütedair temsilcilerin verdik
leri tamamlayıcı bilgiler Komisyonumuzca da uy?un mütalâa edildiğinden, bahis konusu kanun 
tasarısı Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Bu Raporda 

Tabiî üyo Sözcü vo Kâtip 
S. Küçük Antalya Tabii Üyo Hatay 

Â. Tekin Ş. özkaya E. Bahadırlı 
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Millet Meclisinin Kabul ettiği metin 

Yurt dışında vatan için üstün hizmetleri geçmiş 
bulunan Hasanoğlu Salim Kundak'a vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Yurt dışında vatan için üstün 
hizmetleri geçmiş bulunan ve halen yardıma muh
taç durumda olan 1315 doğumlu Hasanoğlu Sa
lim Kundak'a yaşadığı sürece vatani hizmet ter
tibinden 350 lira aylık bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımını takibeden 
ay başında yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

• • m 

2 — 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

Yurt dışında vatan için üstün hizmetleri geçmiş 
bulunan Hasanoğlu Salim Kundak'a vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

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

\m •• 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 695 ) 



Dftnem : 1 
Toptamu : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayuı: 

Mehmet İhsan Pere'ye vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/728; 

Cumhuriyet Senatosu 1/576) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 884) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 3.7 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 9489 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 1 . 7 . 1965 tarihli 138 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, Mehmet İhsan Pere'ye vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun 
tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasarı 1 . 11 . 1964 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 24 . 6 ve 1 . 7 . 1965 tarihli 134 ve 138 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 884) 

Geçici Komisyon raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyonu 14 . 7 , 1965 
Esas No. : 1/576 

Karar No. : 12 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 1 . 7 . 1965 tarihli 138 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işarı oy ile kabul edilen, Mehmet İhsan Pere'ye vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun tasarısı, Komisyonumuzda ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle her yönden tetkik 
ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinde belirtilen hunsuslar ve bunlara mütedair temsilcilerin verdikleri tamam
layıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden bahis konusu kanun tasarısı, 
Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Bu Raporda 

Tabiî Üyo Sözcü ve Kâtip 
S. Küçük Antalya Tabiî Üyo Hatay 

A. Tekin §. özkaya E. Bahadırlı 
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— 2 
BEHet Meclisinin kabul ettiği metin i 

Mehmet İhsan Pere'ye vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Kurtuluş Savaşma katılarak I 
benzerlerine nazaran üstün görevler yapan Meh
met İhsan Pere'ye, hayatta bulunduğu sürece, 
vatani hizmet tertibinden 500 lira aylık bağ
lanmıştır. 

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürürütür. J 

Cumhuriyet S3natosu Geçici Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Mehmet thsan Pere'ye vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edi
len 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi
len 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 696 ) 



Dönem : 1 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Trabzon - Çaykara ilçesi Maraşlı (Paçan) köyünden Kaltabanoğlu 
Ahmet Yılmaz'a 6228 sayılı Kanunla vatani hizmet tertibinden bağ
lanan aylığın artırılmasına dair kasıun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 

(Millet Meclîsi 2 /544; Cumhuriyet Senatosu 2 /171) 

(Not : Millet Msclisü S. Sayısı : 1003) 

3 . 7 . 1965 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 1 . 7 . 1965 tarihli 138 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oyla kabul edilen, Trabzon - Çaykara ilçesi Maraşlı (Paçan) köyünden Kaltabanoğlu Ahmet 
Yılmaz'a 6228 sayılı Kanunla vatani hizmet tertibinden bağlanan aylığın artırılmasına dair ka
nun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Millet Meclisi Başkanı 
Fuad Sirmen 

Not : Bu teklif 27 . 6 . 1963 tarihinde Başkanlıkça îlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 24 . 6 ve 1.7. 1965 tarihli 134 ve 138 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 1003) 

Geçici Komisyon raporu 

14 . 7 . 1965 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 1 . 7 . 1965 tarihli 138 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ilo kabul edilen, Trabzon - Çaykara ilçesi Maraşlı (Paçan) köyünden Kaltabanoğlu Ahmet 
Yılmaz'a 6228 sayılı Kanunla vatani hizmet tcrtib'nıbn bağlanan aylığın artırılmasına dair kanun 
teklifi, Komisyonumuzda ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakleriyle tetkik ve müzakere edildi. 

Teklifin gerekçesinde tafsilen belirtilen hususlar ve bunlara mütedair ilgili temsilcilerin verdik
leri tamamlayıcı bilgiler Komisyonumuzca da uyg m mütalâa edildiğinden, Millet Meclisi Genel Ku
rulunca kabul edilen metin aynen kabul edilmiştir. 

Gonel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Y iksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Bu Raporda 

Tabiî Üyo Sözcü ve Kâtip 
S. Küçük Antaly.-î Tabiî Üyo Hatay 

A. Tekin Ş. Özkaya E. Bahadırlı 
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Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6003 - 35695 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 
Esas No. : 2/171 

Karar No. : 13 



— 2 
Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Trabzon - Çaykara ilçesi Maraslı (Paçan) kö
yünden Kaltabanoğlu Ahmet Yılmaz'a 6228 sa
yılı Kanunla vatani hizmet tertibinden bağlanan 

aylığın artırılmasına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 6228 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Çaykara ilçesinin Maraşlı (Paçan) köyün
den Kaltabanoğlu Ahmet Yılmaz'a vatani hiz
met tertibinden ayda 500 lira aylık bağlanmış
tır. 

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürürütür. 

Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Trabzon - Çaykara ilçesi Maraşlı (Paçan) kö
yünden Kaltabanoğlu Ahmet Yılmaz'a 6228 sa
yılı Kanunla vatani hizmet tertibinden bağlanan 

aylığın artırılmasına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edi
len 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi
len 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

• • « • 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 69T ) 



Dönem : 1 
Topu** : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Erzurumlu Mehmedoğlu Kemal Kalıpçıoğlu'na vatani hizmet terti
binden aylık bağlanmasına dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 

(Millet Meclisi 2 /625; Cumhuriyet Senatosu 2 /176) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 992) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 3.7. 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7619 - 43007 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 1 . 7 . 1965 tarihli 138 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen Erzurumlu Mehmetoğlu Kemal Kalıpçıoğlu'na vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu teklif 24 . 12 . 1963 tarikinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 24 . 6 ve 1 . 7 . 1965 tarihli 134 ve 138 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 992) 

Geçici Komisyon raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyonu 14 . 7 . 1965 
Esas No. : 2/176 
Karar No. : 14 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 1 . 7 . 1965 tarihli 138 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Erzurumlu Mehmetoğlu Kemal Kalıpçıoğlu'na vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair kanun teklifi, Komisyonumuzda ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakle
riyle tetkik ve müzakere edildi. 

Teklifin gerekçesinde tafsilen belirtilen hususlar ve temsilcilerin verdikleri tamamlayıcı bilgiler 
Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden, Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metin 
aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Bu Raporda 

Tabiî Üyo Sözcü ve Kâtip 
8. Küçük Antalya Tabiî Üyo Hatay 

A. Tekin §. özkaya E. Bdhadtrlı 
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2 — 
Millet M3clisinin kabul ettiği metin 

Erzurumlu Mehmetoğlu Kemal Kalıpçıoğlu'na 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 

dair kamın teklifi 

MADDE 1. — istiklâl savaşlarına katılarak 
emsallerinden üstün yararlık ve başarılar gös
termek suretiyle gümüş liyakat ve harb madal-
yalariyle taltif edilen Erzurum Vilâyetinin Yon
calık mahallesi Keteei Çeşme sokak No. 16 da 
mukim Mehmetoğlu Kemal Kalıpçıoğlu'na ha
yatta bulunduğu sürece vatani hizmet tertibin
den (500) beş yüz lira aylık bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımın; takibeden 
aybaşında yürürlüğe girer. 

MADDE 3. 
yürütür. 

Bu kanunu Malivc Bakanı 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin, 

Erzurumlu Mehmetoğlu Kemal Kalıpçıoğlu'na 
vatani Jıizm:ıt tertibinden aylık bağlanmasına 

dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul .edi
len 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi
len 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

• MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len o ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senato.su ( S . Sayısı : 698 ) 

http://Senato.su


Dönem : 1 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Mahmudoğlu Veli Borkaya'ya vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasına dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 

2 /362; Cumhuriyet Senatosu 2/174) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 770) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 3 . 7 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3811 - 18925 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 1 . 7 . 1965 tarihli 138 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Mahmutoğlu Veli Bozkaya'ya vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
masına dair kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu teklif 12 . 12 . 1962 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 24 . 6 ve 1 . 7 . 1965 tarihli 134 ve 138 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 770) 

Geçici Komisyon raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyonu 14 . 7 . 1965 
Esas No. : 2/174 
Karar No. : 15 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 1 . 7 . 1965 tarihli 138 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Mahmutoğlu Veli Bozkaya'ya vatani hizmet tertibinden aylık bağlanma
sına dair kanun teklifi, Komisyonumuzda ilgili temsilcilerin de iştirakleriyle tetkik ve müzakere 
-edildi. 

Teklifin gerekçesinde tafsilen belirtilen hususlar ve bunlara mütedair temsilcilerin verdikleri 
tamamlayıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden bahis konusu kanun teklifi 
Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bu raporda 

Başkan Sözcü ve Kâtip 
Tabiî Üye Antalya Tabiî Üye Hatay 
S. Küçük A. Tekin Ş. Özkaya E. Bahadırlı 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

M alım ut oğlu Veli Bozkaya'ya vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 

MADDE :i. — Birinci Cihan Harbiyle istik
lâl Harbine iştirak ederek emsallerine nisbeten 
olağanüstü hizmet ve yararlık gösteren Mah-
mtıtoğlu Veli Bozkaya'ya, hayatta bulunduğu 
müddetçe, vatani hizmet tertibinden (500) lira 
aylık bağlanmıştır. 

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

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

Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Mahmuloğlu Veli Bozkaya'ya vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanım teklifi 

MADDE .1. - - Millet Meclisince kabul edi
len ! nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi
len 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. Millet Meclisince kabul edi
len H neü madde aynen kabul edilmiştir. 

i'fW|itow^vamıı,'t 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 699 ) 



Dönem : 1 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: 

Âşık Veysel'e vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkındaki 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 2 /566; 

Cumhuriyet Senatosu 2 /175) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 991) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 3 . 7 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6320 - 37016 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 1 . 7 . 1965 tarihli 138 nci' Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Âşık Veysel'e vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında ka
nun teklifi, dosyası ile ıbirlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla, Millet Meclisi Başkanı 
Euad Sirmen 

Not : Bu teklif 19 . 8 . 1963 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmi§ ve Genel Ku
rulun 24 . 6 ve 1 . 7 . 1965 tarihli 134 ve 138 nci birleşimlerinde öncelik ve ıvedüiklee görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 991) 

Geçici Komisyon raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyonu 14 . 7 . 1965 
Esas No. : 2/175 

Karar No. : 16 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 1 . 7 . 1965 tarihli 138 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Âşık Veysel'e vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun 
teklifi, Komisyonumuzda ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakleriyle her yönden tetkik ve mü
zakere edildi. 

Teklifin gerekçesinde tafsileıı belirtilen hususlar ve bunlara mütedair temsilcilerin verdikleri 
tamamlayıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden bahis konusu kanun teklifi, 
Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

(1'enel Kurulun tasvibine- arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Bu Raporda 

Tabiî Üye Sözcü ve Kâtip 
S. Küçük Antalya Tabiî Üye Hatay 

A. Tekin Ş. özkaya E. Bahadırlı 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Âşık Veysel'e vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. -— Âşık Veysel adı ile tanınan 
Halk Şairi Veysel Şatıroğluna, anadilimize ve 
millî birliğimize yaptığı hizmetlerden dolayı, ya
şadığı sürece vatani hizmet tertibinden (500) 
lira aylık bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihini ta-
kibeden aybaşında yürürlüğe girer. 

MADDE 
yürütür. 

Bu kanunu Maliye Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Âşık Veysel'e vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. ----- Millet Meclisince kabul edi
len 1 noi madde aynen knbul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi
len 2 nei madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len -'î neü madde aynen kabul edilmiştir. 

» • • « 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 700 ) 



Toplan* : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Idarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 7396 sayılı Kanunla muaddel 
116 ncı ve 7021 sayılı Kanunla değiştirilen 140 ncı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Bütçe ve Plân komisyon
ları raporları (Millet Meclisi 2/700; Cumhuriyet Senatosu 2/170) 
(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 973) 

Millet Meclisi * 
Genel Sekreterliği "' ' ' : ; ' y 3.7.1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 8690 - 48081 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 1.7.1965 tarihli 138 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek iışari oy 
ile kabul edilen, îdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 7396 sayılı Kanunla muaddel 116 ncı ve 
7021 sayılı Kanunla değ-iştirilen 140 ncı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi, dosyası 
ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Millet Meclisi Başkanı 
Fuad Sirmen 

Not : Bu teklif 9.4.1964 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
1.7.1965 tarihli 138 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 973) 

İçişleri Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

İçişleri Komisyonu 10 . 7 . 1965 
Esas No : 2/170 

Karar No : 88 
Yüksek Başkanlığa 

Idarei Umumiyei Vilâyat Kanunumun 7396 sayılı Kanunla muaddel 116 ncı ve 70*2)1 sayılı Ka
nunla değiştirilen 140 ncı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi Komisyonumuza ha
vale edilmekle ilgili hakanlık temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tümü üzerinde cereyan eden görüşmeler sionurida; gerekçede Ibelirtiılen hususlar Komisyonumuzca 
da uygun görülmüş ve Milleit Meclisi Genel Kurulunun 1.7.1965 tarihli 138 nci Birleşimind'e tasvip 
gören teklif metni aynen kalbul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Başkan Sözcü 
Muğla Ordu Tabiî Üye Eskişehir 

H. Menteşeoğlu E. Ayhan S. Gürsoytrak ö. Ucuzal 
İzmir Konya Zonguldak Bilecik 

Ö. L. Bozcdlı S. Çumrah Â. Eyidoğan T. Oran 
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/170 
Karar No. : 71 

14 . 7 . 1965 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 1 Temmuz 1965 tarihli 138 nci Birleşiminde (incelik ve ivedilikle görüşüle
rek işari oy ile kabul edilen, Idarei Umumiyci Vilâyat Kanununun 7396 sayılı Kanunla muaddel 
116 ncı ve 7021 sayılı Kanunla değiştirilen 140 ncı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 3 Temmuz 1965 tarihli ve 8690 - 48081 sayılı yazıları ile Cum
huriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 14 Temmuz 1965 tarihli Birleşi
minde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Teklif, il genel meclisi ile daimî encümen başkanına ve üyelerine verilmekte olan tahsisat
ların artırılmasını öngörmektedir. 

Millet Meclisince kabul olunan metin, Amasya Milletvekili Nevzat Şener ve iki arkadaşının 
Idarei Umumiyci Vilâyat Kanununun 7021 sayılı Kanunla- muaddel 140 ncı maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair, Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'ın Idarei Umumiyci Vilâyat Kanununun 5048 
sayılı Kanunla muaddel 116 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında, Çankırı Milletvekili Kâzım 
Arar'ın Idarei Umumiyci Vilâyat Kanununun 7021 sayılı Kanunla muaddel 140 ncı maddesinin 
değiştirilmesi hakkında ve Muş Milletvekili Sait Mutlu'nnn Idarei Umumiyci Vilâyet Kanunu
nun 5048 sayılı Kanunla muaddel 116 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 7396 sayılı Ka
nunla. aynı kanunun 140 ncı maddesinin değiştirilmesine dair olan 7021 sayılı Kanunun değiştiril
mesi hakkında kanun tekliflerinin tevhiden tetkik ve müzakeresi neticesinde tedvin olunmuştur. 

Tahsisatların artırılmasına gerekçe olarak sözünü ettiğimiz teklifler, bugünkü hayat şartları
nı ve bahse konu olanların görevlerini ifa edebilmek için belli sürelerde evlerini terk edip il mer
kezlerine taşındıkları bunun da hayli masraflı ve güç olduğuna işaret etmektedirler. 

Teklif Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
II - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3 ve 4 ncü maddeleri Komisyonumuzca da, aynen kabul edil

miştir. 
III - Teklifin Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istem de kararlaştı

rılmıştır. 
Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
içel 

C. T. Okyayuz 

Denizli 
G. Akyar 

Başkanvekili 
Ankara 

M. Ulusoy 

İstanbul 
E. Özden 

Sözcü 
İstanbul 

O. Z. Gümüşoğlu 

İstanbul 
E. Adalı 

Ankara 
N. Ağırnash 

Yozgat 
/. Yeşilyurt 

O. Senatosu ( S. Sayısı : 701 ) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 

metin 

İdarei TJmumiyei Vilâyat Kanu
nunun 7396 sayılı Kanunla mu
addel 116 ncı ve 7021 sayılı Ka
nunla değiştirilen 140 ncı mad

delerinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun 

MADDE İ. — İdarei Umumi-
yei Vilâyat Kanununun 7396 
sayılı Kanunla muaddel 116 ncı 
maddesi aşağıda yazılı olduğu 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 1.16. — Tl Genel Mec
lis üyelerine müzakelerin deva
mı müddetince Genel Meclis ka
rarı ile günde 60 liradan 100 li
raya kadar tahsisat verilir.» 

MADDE 2. — İdarei Umumi-
yei Vilâyat Kanununun 7021 sa
yılı Kanunla tadil edilen 140 ncı 
maddesi aşağıda yazılı olduğu 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 140. — ti Daimî En
cümeni Başkan ve üyelerine, Ge
nel Meclis kararı ile 1 000 lira
dan 1 500 liraya kadar aylık 
tahsisat verilir.» 

İl Daimî Encümen üyeleri, 
Genel Meclisin toplantısı zama
nında yalnız üyelik tahsisatı 
alırlar. Kendilerine ayrıca Da
imî Encümen tahsisatı verilmez. 

4178 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrası hükmü 
bu tahsisat hakkında uygulan
maz.» 

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

MADDE 4. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

Cumhuriyet Senatosu içişleri 
Komisyonunun kabul ettiği 

metin 

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. 

MADDE 4. — Millet Meclisi 
metninin 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
Plân Komisyonunun kabul 

ettiği metin 

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. 

MADDE 4. — Millet Meclisi 
metninin 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

İdarei TJmumiyei Vilâyat Kanu
nunun 7396 sayılı Kanunla mu
addel 116 ncı ve 7021 sayılı Ka
nunla değiştirilen 140 ncı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında 

Kanun 

idarei TJmumiyei Vilâyat Kanu
nunun 7396 sayılı Kanunla mu
addel 116 ncı ve 7021 sayılı Ka
nunla değiştirilen 140 ncı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında 

Kanun 

O. Senatosu ( S. Sayısı : 701 ) 



\ 



K n t ı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : J Û 2 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurlarının teşkilâtına dair olan 
5509 sayılı Kanuna ek 6341 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet 

Meclisi 2 /766; Cumhuriyet Senatosu 2/167) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 802) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 3 . 7 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10071-57883 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 30 . 6 . 1965 tarihli 137 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Türkiye Büyük Millet Meclisi mömurlaırmın teşkilâtına dair olan 5509 sa
yılı Kanuna ek 6341 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi, dosyası 
ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla, Millet Meclisi Başkanı 
Fuad Sirmen 

Not: Bu teklif 14 . 12 . 1964 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku 
rulun 11.2; 10.3 ve 30 . 6 . 1965 tarihli 55,72 ve 137 nci birleşimlerinde önceîik ve ivedilikle gö 
rüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 802) 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 14 . 7 . 1966 

Esas No. : 2/167 
Karar No. : 70 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 30 Haziran 1965 tarihli 137 *.ci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Türkiye Büyük Millet Meclisi memurlarının teşkilâtına dair olan 5509 sayılı 
Kanuna ek 6341 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi, Millet Meclisi 
Başkanlığının 2 Temmuz 1965 tarihli ve 10071 - 57883 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun, 14 Temmuz 1965 tarihli Birleşiminde tetkik ve müzakere 
olundu. 

I - Teklif, Türkiye Büyük Millet Meclisi memurları teşkilâtına dair 5509 sayılı Kanuna ek 1954 
yılında çıkartılan 6341 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesiyle, Meclis Doktoruna maa
şından ayrı her ay verilmekte olan 500 lira ödeneğin 1 000 liraya çıkartılmasını öngörmektedir. 
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Gerekçe olarak teklifte, sözü edilen 6341 sayılı Kanunun çıkartıldığı 1954 yılma t?öre hayat 

şartları ile para değerindeki değişmeler sebebiyle bu ödenek miktarının sembolik bir hal aldığı, 
T. B. M. M. üyelerinde ve personelinde büyük değişiklikler olduğu ve sayılarının arttığı, bunların 
sağlık hizmetlerinin tek bir doktor tarafından karşılandığı ve doktorun sabahtan akşama kadar gö
revi başında bulunmakla mükellef olduğu bu sebeple de dışarda muayenehane açamadığı, ek görev 
de alamadığından ötürü mağdur olduğuna işaret edilmektedir. 

Sağlık hizmetinin önemi izahtan varestedir. Lâkin, bugünkü uygulama ile Meclisin sağlık hizmet
lerinin yeterli bir şekilde yerine getirilemediği ve ikinci bir doktora ihtiyaç hissedildiği de bir ger-
çektir. Başkanlık Divanının bu konuya eğilmesi temenni olunur. 

Komisyonumuz teklifi benimsemiştir. 
I I - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
tçel 

C. T. Ohyayuz 

Başkanvekili 
Ankara 

M. Ulusoy 

Sözcü 
İstanbul 

O. Z. Gümüşoğlu 
Tabiî Üye 

8. Küçük 

Ankara 
Söz hakkım saklı. 

N. Ağırnaslı 

Çorum 
.4. Çetin 

İstanbul 
E. Özden 

Yozgat 
/. Yeşilyurt 

Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi memurlarının teş
kilâtına dair olan 5509 sayılı Kanuna ek 6341 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine 

dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 6341 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
memurlarının teşkilâtına dair olan 5509 sayılı 
Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelde yazılı Meclis dok
toruna almakta olduğu maaşından başka (ihti
sas ödeneği) namiyle her ay (1000) lira verilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı 
yürürlüğe girer. 

tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür. 

Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi memurlarının teş
kilâtına dair olan 5509 sayılı Kanuna ek 6341 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değ i-ştir ilmesine 

dair kanun 

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. 

—»m 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 702 ) 



Dönem : 1 
Toplantı . 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

5434 sayılı Kanuna ek 2 . 8 . 1960 gün ve 42 sayılı Kanuna geçici bir 
madde eklenmesi hakkındaki kanvn teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma, Malî ve İkti
sadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 

2/287; Cumhuriyet Senatosu 2/1185) 
(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 1010) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 15 . 7 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü , 
Sayt : 2615 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 14.7.1965 tarihli 145 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari oy 
ile kabul edilen, 5434 sayılı Kanuna ek 2.8.1960 g'An ve 42 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla 
Millet Meclisi Başkam 

Fuad Sirmen 

Not : Bu teklif 3.9. 1962 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 17 . 6 . ve 14 . 7 . 1965 tarihli 130 ve 145 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meçisi S, Sayısı : 1010) 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma Komisyonu 15 . 7 . 1965 

Esas No. 2/185 
Karar No. 43 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

5434 sayılı Kanuna ek 2 . 8 . 1960 gün ve 42 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi, ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakleriyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Teklif gerekçesinde izahı yapılan hususlar Komisyonumuzca da benimsenerek, Millet Meclisi Ge
nel Kurulunca kabul edilen metnin aynen kabulüne, öncelik ve ivedilikle görüşülmesine karar ve
rilmiştir. 
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Malî ve İktisadi İşler Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile su

nulur. 
Başkan 

Tabiî Üyo 
F. Özdilek 

Manisa 
E. Açar 

Bu Kanuna Sözcü 
Ankara 

H. 0. Bekata 

Manisa 
0. Süersan 

Kâtip 
Denizli 

M. E. Durul 

Nevşehir 
î. 8. Atasağun 

Zonguldak 
T. înci 

Tabiî Üye 
R. Aksoyoğlu 

Sivas 
H. Söylemezoğlu 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler 

Komisyonu 
Esas No. : 2/185 

Karar No. : 56 

Yüksek Başkanlığa 

15 . 7 . 1965 

Komisyonumuza havale buyurulan 5434 sayılı Kanuna ek, 2 . 8 . 1960 gün ve 42 sayılı Kanuna 
geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun teklifi, Komisyonumuzun 15 . 7 . 1965 tarihli top
lantısında her yönden tetkik ve müzakere edileli. 

Teklifin gerekçesinde tafsilen belirtilen hususlar Komisyonumuzca da uygun mütalâa edil
diğinden bahis konusu kanun teklifi, Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile ay
nen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 

/ / . Â. Türk er 

Sinop 
8. Batur 

Kütahya 
0. Akça 

Sözcü 
Gaziantep 
Z. îslâm 

Cumhurbaşkanınca S. 
E. Kök 

Antalya 
A. Tekin 

Ü. 

Giresun 
M. îzmen 

Ankara 
R. Etker 

Gümüşane 
H. Zarbun 

Trabzon 
Ş. Buladoğlu 

Balıkesir 
M. Güler 

Erzurum 
E. Somunoğlu 

C. Senatosu ( S. Sayısı : ?03 ) 
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 15 . 7 . 1965 

Esas No. : 2/185 
Karar No. : 72 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 14 Temmuz 1965 tarihli 145 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 5434 sayılı Kanuna ek 2 . 8 . 1960 gün ve 42 sayılı Kanuna geçici bir 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 15 Temmuz 1965 tarihli 
ve 2615 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 
15 Temmuz 1965 tarihli Birleşiminde ilgili Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde tet
kik ve müzakere olundu. 

I - Teklif, subay ve askerî memurlardan 27 . 2 . 1961 tarihinden önce 42 sayılı Kanun gereğin-
co emekliye ayrılmış bulunanlarla, ölenlerin dul ve yetimlerine bağlanmış olan aylıklarının 
24 . 2 . 1961 tarihli ve 262 sayılı Kanunda derece tutarları esas alınmak suretiyle yeniden bağ
lanarak ödenebilmesini öngörmektedir. 

Gerekçe olarak teklifte, 42 sayılı Kanunun orduda bulunan tekmil subayları kapsıyan bir ka
nun olduğu ve 5 yıl müddetle bu kanundan istifade edilmesi mümkün kılındığı, bu beş yıllık süre 
içerisinde çıkartılan 262 sayılı Kanun sebebiyle 42 sayılı Kanundan faydalananlar arasında bir 
farklılaşmanın meydana geldiği zira, sözünü ettiğimiz 262 sayılı Kanun aynı kişilere aynı gerekçe 
ile hitabettiği halde yayımından evvel 42 sayılı Kanun uyarınca emekliye sevk edilenleri kapsa
madığı ve farklı aylık rejimi ile de yukarda işaret ettiğimiz farklılaşmaya sebebolduğu ifade 
edilmektedir. 

Teklif Komisyonumuzca da mevcut bir farklılaşmayı izale ve mağduriyetleri önleme gerekçe
siyle benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

III - Teklifin Genel Kurulda bütün işlere öncelik tanınarak ve, ivedilikle görüşülmesi husu
sunda istemde bulunulması da kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
(Bu kanunda Sözcü) 

Başkan Başkanvekili 
İçel Ankara Tabiî Üye Ankara 

C. T. Okyayuz M. TJlusoy Söz hakkım saklı. İV. Ağımash 
S. Küçük 

Çorum istanbul istanbul Kayseri 
A. Çetin E. özden E. Adah H. Dikeçligü 

Yozgat 
/ . Yeşilyurt 

C. Senatosu ( S. Sayısı: 703) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

5434 sayılı Kanuna ek 2 . 8 . 1960 gün ve 
42 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi 

hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı Kanuna ek 
2 . 8 . 1960 gün ve 42 sayılı Kanuna aşağıda 
yazılı geçici madde eklenmiştir. 

GEÇtCt MADDE — Subay ve askeri memur
lardan 27 . 2 . 1961 tarihinden önce, bu kanuna 
göre çeşitli sebeplerle emekliye ayrılmış bulu
nanlarla ölenlerin dul ve yetimlerine bağlanmış 
olan aylıklar, aynı rütbedeki emsallerinin 
24 . 2 . 1961 gün ve 262 sayılı Kanunda yazılı 
derece tutarları esas alınmak suretiyle yeniden 
bağlanarak ödenir. 

Geçmiş yıllara ait aylık ve ikramiye farkı 
ödenmez. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 . 4 . 1966 tarihin
de yürülüğe girer. 

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

Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma Komisyo
nunun kabul ettiği metin 

5434 sayılı Kanuna ek 2 . 8 . 1960 gün ve 
42 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi 

hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edi
len 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi
len 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı: 703 ) 
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Cumhuriyet Senatosu Malî ve iktisadi tşler 

Komisyonunun kabul ettiği metin 

5434 sayılı Kanuna ek 2 . 8 . 1960 gün ve 
42 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi 

hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edi
len 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi
len 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyo
nunun kabul ettiği metin 

5434 sayılı Kanuna ek 2 . 8 . 1960 gün ve 
42 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi 

hakkında Kanun 

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. 

—.y. »-e-« .«.. 

C. Senatosu ( S. Sayısı: 703 ) 





Dönem : 1 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
( A / 2 ) ve (B) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 

1/886; Cumhuriyet Senatosu 1/605) 

T. C. 
Başbakanlık 15 .7 . 1965 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Daireni 
Sayı: 71 -166/3273 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
14 . 7 . 1965 tarihinde kararlaştırılan «Devlet Su îşleri Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/2) ve (B) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» gerekçesiyle 
birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Suad Hayrı Ürgüplü 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

1965 yılı icra programı, il koordinasyon kurullarından geçirilen tekliflere göre hazırlanmıştır. 
İl koordinasyon kurullarından gelen tekliflerin tamamı ödenek yetersizliği sebebiyle ele alınama

mış ve 381 köyü içine alan 53 milyon liralık proje programa ithal edilememiştir. 
Ayrıca, programa bağlanmış bulunan 3 600 aded köyden 1 555 ine ait içmesuyu işi yeterli öde

nek ayrılamadığmdan bu yıl ikmal edilemiyecek ve 1966 yılma devredilmek mecburiyetinde kalımla-
caktır. 

Toplum kalkınması çalışmalarına verilen önem ve gayretlere paralel olarak köylüde uyanan iç
mesuyu işine yardım arzusunun zamanında desteklenebilmesi ve köylünün istediği boruların biran 
evvel verilebilmesi bütçe ile ayrılmış bulunan ödenekle mümkün olamadığından mezkûr tertiplere 14 
milyon liranın eklenmesine zaruret hâsıl olmuştur. 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 15 . 7 . 1965 

Karma Bütçe Komisyonu 
Esas No. : 1/886 
Karar No. : 63 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan, «Devlet Su îşleri Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/2) ve (B) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması (hakkındaki Kanun tasarı
sı» ilgili Hükümet temsilcilerinin de iştirakiyle incelendi ve görüşüldü : 
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Kanun tasarısında; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1965 yılı Bütçesinin 22.611 nci «Ya

pı, tesis ve büyük onarını giderleri» maddesine 12 milyon lira ve 22.612 nci «Teknik personel üc
retleri» maddesine de 2 milyon lira ek ödeneğin verilmesi derpiş edilmektedir. 

Tasarının gerekçesinde de belirtildiği üzere istenen ödenek programa 'bağlanmış bulunan köyle
rin içme sularının ikmaline matuftur. 

Tasarının 2 nci maddesi 'ile mezkûr ödenek (B) işaretli cetvele ilâve edilmekte ve bu suretle mu
vazene sağlanmaktadır. Bu miktar aynı zamanda hazırlanmış ve 'görüşülmüş olan diğer bir kanun
la Maliye Bakanlığı bütçesinin Hazine yardımı kısmına ilâve edilmektedir. 

Bu sebeplerle kanun tasarısı Komisyonumuzca da aynen 'kabul edilmiştir. 
Öncelikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu

lur. 

Başkan 
Aydın 

1. Sezgin 

Ankara 
M. Ete 

Çanakkale 
Ş. inan 

imzada bulunamadı 

Diyarbakır 
H. Gü'ld'oğan 

imzada bulunamadı 

Giresun 
/. E. Kılıçoğlu 

îstanlbul 
M. E. Adalı 

imzada bulunamadı 

Manisa 
II. Kubat 

Bu Rapor Sözcüsü 
Rize 

E. T. Akcal 

Artvin 
8. 0. Avcı 

Çorum 
A. Çetin 

Erzincan 
H. Atabeyli 

imzada 'bulunamadı 

Gümüşane 
N. Kücüker 

Kars 
Söz hakkım mahfuz 

K. Okyay 

Maraş 
E. Kapları 

T] 
E. 

Adana 
K. Sarıilbrahimoğlu 
imzada bulunamadı 

Aydın 
Söz hakkım mahfuz 

0. Apaydın 

Söz 

Çorum 
E. Küreli 

Erzurum 
hakkım mahfuzdur 

A. Şenyurt 

içel 
C. T. Okyay uz 

Kayseri 
Söz hakkım mahfuz. 

M. Sağlam 

Tabiî Üye 
S. Küçük 

İmzada bulunamadı. 
/abzon 
Dikmen 

Ankara 
M. Ulusoy 

İmzada bulunamadı 

Bilecik 
Ş. Binay 

Imzaida bulunamadı 

Denizli 
C. Akyar 

imzada (bulunamadı 

Erzurum 
İV. Diler 

istanbul 
H. E. Özden 

İmzada bulunamadı 
Kayseri 

II. Dikeçlifjil 

Trabzon 
A. S. Ağanoğlu 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 704 ) 
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Hükümet tasarısı 

Devlet 8u İşleri Genel Müdürlüğü 1965 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/2) ve (B) işaretli cet

vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü 1965 yüı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin 22.000 nci (Yapı, tesis ve bü
yük onarım giderleri) bölümünün 22.611 nci 
(Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) madde
sine (12 000 000) ve 22.612 nci (Teknik perso
nel ücretleri) maddesine de (2 000 000) lira ek 
ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işa
retli cetvelin 64.000 nci (Özel gelirler) bölümü
nün 64.100 ncü (Hazine yardımı) maddesine 
(14 000 000) lira eklenmiştir. 

MADDE 3. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanları yü
rütür. 

14 . 7 . 1965 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
S. D emir el 

Devlet Bakanı 
M. Altınsoy 

Adalet Bakanı 
7. Baran 

İçişleri Bakanı 
7. 77. Akdoğan 
Maliye Bakanı 

7. Gürsan 
Bayındırlık Bakanı 

O. Alp 

Başbakan 
S. II. Ürgüplü 
Devlet Bakanı 

77. Ataman 
Devlet Bakanı 

Ş. İnal 
Millî Savunma Bakanı 

77. Dinçer 
Dışişleri Bakanı 

77. Işık 
Millî Eğitim Bakanı 

C. Bilgehan 

Karma Bütçe Komisyonunun değ iştirişi 

Devlet 8u İşleri Genel Müdürlüğü 1965 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/2) ve (B) işaretli cet

vellerde değişiklik 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. 

Ticaret Bakanı 
M. Zeren 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
A. Topaloğlu 

Ulaştırma Bakam 
M. San 

Sanayi Bakanı 
A. N. Erdem 

Trz. ve Tanıtma Bakanı 
ö. Z. Dorman 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
F. Sükan 

Tarım Bakanı 
T. Kapanlı 

Çalışma Bakanı 
7. S. Çağlayangil 

En. ve Tabiî Kay, Bakanı 
M. Turgut 

İmar ve İskân Bakanı 
R. İskendcroğlu 

Köy İşleri Bakanı 
S. öztürk 

»&<i 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 704 ) 





Dönem : 1 
Toplantı: 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayıs ı : 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
( A / 2 ) ve (B) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 

1/885; Cumhuriyet Senatosu 1/603) 

t. C. 
Başbakanlık 15 . 7 . 1965 

Kanunlar m Kararlar 
Tetkik Jkdr&si 

Sa&. : 71 - 165/3m 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Bü/ük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
14 . 7 . 1965 tarihinde kararlaştırılan «Karayol arı Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/2) ve (B) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» gerekçesiyle 
birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Suad Flajıri Ürgüplü 

Başbakan 

GEREKÇE 

1964 yılında 3 296 Km. olan köy yolları yapımı 1965 yılında 5 600 Km. olarak plânlanmıştır. 
»Bütçe i'l;e verilen ödemefk bu yolllarm ancak toprak tesviyesi iş'erinin yapılmasına imkân ver

mekte; drenaj ve üst yapı işlerinin birlikte ya M1 masını mümkün kılmamaktadır. 
Plânlanmış olan bu işlerin birlikte ikmalini sağlamak suretiyle her yıl sarf edilen emeklerin 

heba o'maması- ve köylünün her gün artmakta olan yol yapımına ilgi ve iştirakini lâyıkı veçhile de
ğerlendirmek bakımından mezkûr tertibe 17 milyon liralık ek ödenek verilmesine zaruret görül
mektedir. "^ 

Karma Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Karma Bütçe Komisyonu 15 . 7 . 1965 

Esas No. : 1/885 
Karar No. : 62 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan, «Ka 'ayolları Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/2) ve (B) işa.retli cetvellerde değişiklik yap^.ması hakkındaki kanun tasarısı* 
ilgili Hükümet temsilcilerinin de iştirakiyle in elendi ve görüşüldü : 

Kanun tasarısında; Karayolları Genel Müdürlüğünün 1965 yılı Bütçesinin 22.574 ncü (Köy 
Yollan Yapımı) maddesine 17 milyon liranın ek olarak verilmesi derpiş .edilmektedir. 
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Tasarının gerekçesinde de belirtild'ği üzere 1905 yılında 5 600 Km. olarak plânlanan köy 

yollanna ayrılan ödenek ancak toprak tesviyesi işlerinin yapılabilmesini sağlamakta ve fakat, 
drenaj ve üst yapı işlerinin yapılmasına yetmemektedir. 

Bu işlerin ikmaline matuf kanun tasarısı Komisyonumuzca da uygun (görülerek aynen 
edilmiştir. 

kabul 

öncelikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine ara edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 

Ankara 
M. Ete 

Çanakkale 
Ş. înan 

İmzada bulunamadı 

Diyarbakır 
H. Güldoğan 

İmzada bulunamadı 

Giresun 
î. E. Kıhçoğlu 

İstanbul 
M. E. Adalı 

İmzada bulunamadı 

Manisa 
II. Kubat 

Bu Rapor Sözcüsü 
Rize 

E. Y. Akml 

Artvin 
S. 0. Avcı 

Çorum 
A. Çetin 

Erzincan 
H. Atabeyli 

İmzada bulunamadı 

Gümüşano 
İV. Küçüker 

Kars 
Söz hakkım mahfuz 

K. Okyay 

Maraş 
E. Kaplan 

Adana 
K. Sarı'birahimoğlu 
İmzada bulunamadı 

Aydın 
Söz hakkım mahfuz 

0. Apaydın 

Çorum 
F. Küreli 

Erzurum 
Söz hakkım mahfuzdur 

A. Şenyurt 

İçel 
C. T. Okyayuz 

Kayseri 
Söz hakkım mahfuz. 

M. Sağlam 

Tabiî Üye 
S. Küçük 

İmzada bulunamadı. 

Trabzon 
E. Dikmen 

Ankara 
M. Ulusoy 

Bilecik 
§. Binay 

İmzada bulunamadı 

Denizli 
C. Akyar 

İmzada bulunamadı 

Erzurum 
N. Diler 

İstanbul 
H. E. özden 

İmzada bulunamadı 

Kayseri 
77. Dikeçligil 

Trabzon 
A. Ş. Ayanoğlu 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 705 ) 
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Hükümet tasarısı 

Karayolları Genel 3Iüdürlüğü 1965 Yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/2) ve (B) işaretli cetvellerde 

değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli 
cetvelin 22.000 nei (Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri) bölümünün 22.574 ncü (Köy yol
ları yapımı «Dağıtım» şekli Bakanlıkça tesbit 
edilir) maddesine (17 000 000) lira ek ödenek 
verilmiştir. 

MADDE 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1965 yılı Bütçe Kanununa hağlı (B) işaretli 
cetvelin 64.000 ncü (özel gelirler) bölümünün 
64.100 ncü (Hazine yardımı) maddesine 
(17 000 000) lira eklenmiştir. 

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

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Bayındırlık Bakanları yürütür. 

14 . 7 . 1965 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
M. Altınsoy 

Adalet Bakanı 
/ . Baran 

tçişleri Bakanı 
ı . 77. Akdoğan 
Mali/e Bakanı 

/ . (fursan 
Bayındırlık Bakanı 

O. Alp 
Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 

F. Sükan 
Tarım Bakanı 

T. Kapanh 
(Çalışma Bakanı 

/. S. Çcğlayangil 
En. ve Tabiî Kav. Bakanı 

Barbakan 
8. II. Ürgüplü 
Devlet Bakanı 

II. Ataman 
Devlet Bakanı 

Ş. İnal 
Millî Savunma Bakan: 

77. Dinçer 
Dışişleri Bakanı 

/ / . Işık 
Millî Eğitim Bakanı 

C. Bilgehan 
Ticaret Bakanı 

M. Zeren 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

A. Topaloğlu 
Ulaştırma Bakanı 

M. Saı 
Sanayi Ba*anı 
A. N. V.rdem M. Turgut. 

Trz. ve Tanıtma Bakanı İmar ve îskâı V>aka:u 
ö. Z. D01 'man R. îskenderoâlu 

Köy İşleri Bakanı 
tf. öztiirk 

Karma Bütçe Komisyonunun Değiştirişi 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/2) ve (B) işaretli cetvel

lerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarı. 

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. 

C. Senatosu ( S. Sayısı: 705 ) 





Dönem : 1 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet 

Meclisi 1/884; Cumhuriyet Senatosu 1/604) 

T. C. 
Başbakanlık 15 . 7 . 1965 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 -164/3271 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
14 . 7 . 1965 tarihinde kararlaştırılan «1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı» gerekçesi ve ilişiği ile birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 

Başbakan 
Suad Hayrı Ürgüplü 

G E R E K Ç E 

1. Bütçe ile verilen ödenek köy yolları ve köy içmesuları programlarının tahakkukuna kâfi gel
mediğinden Hazine yardımı olarak 31 000 000, 

2. Halen köy elektrifikasyonu faaliyetlerini organize eden kuruluşun eleman ve teçhizat kifa
yetsizliği sebebiyle yılda 200 köyden fazlasına elektrik götürmek mümkün olamamaktadır. Bu du
rum karşısında bâzı köyler kendi imkânlariyle köylerini elektriğe kavuşturmaya çalışmakta olup pro
jelerinin icabettirdiği paranın % 60 - 70 ini temin ederek yılı içinde müracaatta bulunmakta ve 
% 30 - 40 kısmını kredi olarak talebetmektedirler. Bu gibi elektriğe istekli olup küçük sanayiin inki
şafına müsaait, turistik önemi haiz köylere elektrik getirmek ve 1964 köy elektorifikasyonu icra prog
ramında olup tahsisat kifayetsizliği sebebiyle yarım kalmış olan köy tesislerinin ikmalini sağlamak 
maksadiyle 1500 000, 

Olmak üzere cem'an 32 500 000 lira ek ödene": verilmesine ihtiyaç hâsıl olmuştur. 
Bu ek ödenek Anayasa Mahkemesince ittihaz olman karar neticesinde hâsıl olan 40 000 000 lira

lık tasarrufla karşılanacaktır. 
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Karm^ Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/884 
Karar No. : 61 

u . ?. m$ 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan, «1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değiışiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısı» ilgili Hükümet temsilcilerinin de iştirakiyle incelendi ve gö
rüşüldü : 

Kanun tasarısında; aynı tasarı ile beraber hazırlanmış ve Komisyonumuzda görüşülmüş olg,n 
Davlet Su İşleri Genci Müdürlüğü 1965 yılı bütçesine verilecek 14 milyon lira ile Karayolları Genel 
Müdürlüğü 1965 yılı bütçesine verilecek 17 milyon liranın Maliye bütçesine Hazine yardımı olarak 
eklenmesi, tafsilâtı gerekçede belirtilen sebeplerle Sanayi Bakanlığı 1965 yılı bütçesinin 21.420 nci 
«Köy elektriklendirilmesi için Etibanka yardım» maddesine de 1 500 000 liranın ilâvesi ki, cem'an; 
32 500 000 liranın ek ödenek olarak verilmesi derpiş olunmaktadır. 

Belirtilen ihtiyaçlar yerinde görülerek bu ihtiyaçların tatminine matuf tasarı ve ilişik cetveli 
aynen kabul edilmiştir. 

öncelikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Başkan 
Aydın 

î. Sezgin 

Ankara 
M. Ete 

Çanakkalo 
Ş. înan 

İmzada bulunamadı 

Diyarbakır 
II. Güldoğan 

İmzada bulunamadı 

Giresun 
/. E. Kıhçoğlu 

İstanbul 
M. E. Adalı 

îmzadr. bulunamad 

Manisa 
11. Kubat 

Bu Rapor Sözcüsü 
Rizo 

E. Y. Akçal 

Artvin 
S. 0. Avcı 

Çorum 
A. Çetin 

Erzincan 
H. Atabeyli 

İmzada bulunamadı 

Gümüşano 
N. Kücüker 

Kars 
Söz hakkım mahfuz 

K. Okyay 

Maraş 
E. Kaulan 

Adana 
K. Sarıbirahimoğlu 
İmzada bulunamadı 

Aydın 
Söz hakkım mahfuz 

0. Apaydın 

Söz 

Çorum 
F. Küreli 

Erzurum 
hakkım mahfuzdur 

A. Şenyurt 

İçel 
C. T. Ökyayuz 

Kayseri 
Söz hakkım mahfuz. 

M. Sağlam 

Tabiî Üye 
S. Küçük 

İmzada bulunamadı. 

Trabzon 
E. Dikmen 

Ankara 
M. Ulusoy 

Bilecik 
Ş. Binay 

İmzada bulunamadı 

Denizli 

tmzaj% ^ulunam^ 

Erzurum 
N. Diler 

İstanbul 
H. E. Öz^en 

Ijnzada butejmj,(|ı 

Kayseri 
M. RikeçMgil 

Trabzon 
A. §. Ağanoğlu 
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Hükümet tasarısı 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1965 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilişik 
cetvelde yazılı tertipUrİÎİe (32 500 000) lira ek 
qç|enelş verilmiştir. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

]Vf ADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye Cakanı yürütür. 

14 1965 

Başbakan 
S. II. Ürgüplü 

Devlet Bakanı 
//, Ataman 

Devlet Bakanı 
Ş. înal 

Millî Savunma Bakanı 
II. JHnçer 

Dışişleri Bakanı 
//. Işık 

Millî Eğitim Bakanı 
C. Bügehan 

Ticaret Bakanı 
M. Zeren 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
A. Topaloğlu 

Ulaştırma Bakanı 
M. San 

Sanayi Bakanı 
A. N. Erdem 

Turz. ve Tanıtma Bakanı 
ö. Z. Dorman 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

S. Demirel 
Devlet Bakanı 
M. Altınsoy 
Adalet Bakanı 

/. Baran 
İçişleri Bakanı 
/. //. Akdoğan 
Maliye Bakanı 

/. Gürsan 
Bayındırlık Bakanı 

O. Alp 
Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 

F. Sükan 
Tarım Bakanı 

T. Kapantı 
Çalışma Bakanı 

I. S. Çağlayangil 
En. ve Tabiî Kay. Bakanı 

M. Turgut 
îmar ve İskân Bakanı 

R. lskenderoğlu 

Karma Bütçe Komisyonunun 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay-
nejt lıabuj edilmişti?. 

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

MADDE 3, -rr- Tasarınm, 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

(Tasarıya bağlı cetveller aynen kabul edil
miştir.) 

Köy İşleri Bakanı 
S. öztürk 
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Bölüm Madde * 
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Ödeneğin çeşidi Lira 

Maliye Bakanlığı 

(A/3) sermaye teşkili, ve transfer harcamaları 

34.000 Malî transferler Bölüm toplamı 31 000 000 

Katma bütçeli idarelere Hazine yardımları kesim toplamı 31 00 000 
34.116 5539 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 5 nci fıkrası gereğince Ka

rayolları Genel Müdürlüğüne 17 000 000 
34.118 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 14 000 000 

Sanayi Bakanlığı 

(A/2) 

21.000 Etüt ve proje giderleri 

21.420 Köy elektriklendirilmesi için Etibanka yardım 

Bölüm toplamı 1 500 000 

1 500 000 

Genel toplam 32 500 000 

mm^ »• 
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Dönem : 1 
Topknü : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Belediyelerin ve belediyelere bağlı müessese ve işletmelerin bir kısım 
borçlarının Hazinece terkin ve tahkimi hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/490; Cumhuriyet 
Senatosu 1/585) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 935) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 3.7. 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 6092-36075 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet 'Meclisinin 1 . 7 . 1965 tarihli 138 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, Belediyelerin ve belediyelere bağlı müessese ve işletmelerin bir kısım borçları
nın Hazinece terkin ve talikimi hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not: Bu teklif 4 . 7 . 1963 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 21.5; 23, 24, 29, 30.6; 1 . 7 . 1965 tarihli 111, 133, 134, 136, 137 ve 138 nci birleşimlerinde ön
celik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı: 935) 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyon .15 . 7 . 1965 
Esas No. : 1/585 

Karar No. : 1 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyurıüan Belediyelerin ve belediyelere bağlı müessese ve işletmelerin 
bir kısım borçlarının Hazinece terkin ve tahkimi hakkındaki kanun tasarısı, Komisyonumuzun 
15 . 7 . 1965 tarihli toplantısında tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinde tafsilen belirtilen hususlar Komisyonumuzca da uygun görüldüğünden 
bahis konusu kanun tasarısı Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul 
edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Geçici Komisyon Başkanı Sözcü 

Ağrı Çanakkale Tabiî Üye izmir 
S. Türkmen N. Altan S. Küçük ö. L. Bozcalı 

Yozgat Konya 
î. Yeşilyurt M. Obuz 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Belediyelerin ve belediyelere bağlı müessese ve 
işletmelerin bir kısım borçlarının Hazinece terkin 

ve tahkimi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Belediyelerin ve belediyelere 
bağlı müessese ve işletmelerin bu kamınım ya
yımı gününde Devlete ve katma bütçeli idare
lere olan borçları terkin ve aynı tarihte bu 
kanuna bağlı cetvelde gösterilen kamu iktisadi 
teşebbüslerine olan borçları tahkim olunur. 

Belediyeler ve belediyelere bağlı müessese 
ve işletmelerin mükellef sı f atiyi e borçlu bulun
dukları vergiler, resimler, harçlar ve cezalar 
ile kanuni paylar, faizler ve gecikme faizleri, 
komisyonlar ve banka ve sigorta işlemlerinden 
alman Gider verdileri bu kanunda sözü geçen 
borç deyimine dâihildir. 

MADDE 2. — Aşağıda gösterilen borçlar; 
bu kanunla yapılacak terkin veya talhkimin dı
şındadır. 

A) 7269 «sayılı Kanunla kurulan Tabiî Âfet
ler Fonuna olan borçlar, 

B) iller Bankası nezdindeki «Belediyeler 
Fonu» na olan borçlar, 

C) Belediyelerin kendi kurdukları müesse
se ve işletmelere olan borçları ile bu müessese 
ve işletmelerin, bağlı oldukları belediyelere olan 
borçları. 

MADDE 3. — Belediyeler ve belediyelere 
bağlı müessese ve işletmeler yukardaki madde
lerde belirtilen borçlarını (Her türlü yargı yer
lerinde ihtilaflı olanlar dâhil) gösterir cetvel
leri bu kanunun yürürlüğe girişinden itibaren 
üç ay içinde dörder nüsha halinde hazırlar ve 
üç nüshasını il ve ilçenin en büyük mülkiye 
âmirine verirler. Bu cetvellerde kanunun yürür
lüğe giriş günü itibariyle borcun miktarı, doğuş 
sebebi ve alacaklısı açıkça gösterilir ve bunlara 
ait her türlü belgeler veya tasdikli örnekleri 
eklenir. 

Bu maddede belirtilen üç aylık süre içinde 
gerekli cetveller ve bilgiler verilmediği takdir
de, bu mükellefiyeti yerine getinmiyen belediye
ler ve bağlı müessese ve işletmelerin 'borçları 
terkin veya tabkim sırasında nazara alınmaz. 

MADDE 4. — Bu kanunun 3 ncü maddesi 
gereğince verilecek borç cetvellerinin iki nüs-

Geçici Komisyonunun kabul ettiği metin 

Belediyelerin ve belediyelere bağlı müessese ve 
isletmelerin bir kısım borçlarının Hazinece ter

kin ve tahkimi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edi
len 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi
len 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edi
len 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin )iıl ettiği metin 

hası en büyük mülkiye âmirle fi tarafından Ma
liye Bakanlığına gönderilir. Borç!af ve belgeler,, 
İçişleri ve Maliye bakanlıkları ile bu kanuna 
bağlı cetvelde yazılı kuruluşlar bakımından bu 
kuruluşların doğrudan doğruya veya vasıtalı ola
rak bağlı oldukları bakanlığın temsilcilerinden 
kurulacak bir komisyonca incelenir. Bu inceleme
ler, kanunun yürürlüğe girişinden itibaren en 
geç, beş ay içinde bitirilir. "Komisyonun kararla
rı her belediye veya müessese ve işletmesine ter
kin veya tahkim olunan borçları derhal tebliğ 
edilir. 

Her türlü yargı ve icra mercilerindeki ih
tilaflı borçlar kesinleştikçe belediyeler ve ala
caklı kuruluşlar tarafından en kısa zamanda Ma
liye Bakanlığına bildirilir. 

MADDE 5. —• Yukardaki maddelere göre 
belirtilecek ve kesinleştikçe Maliye Bakanlığına 
bildirilecek borçlar hakkında aşağıdaki işlemler 
yapılır : 

A) Devlete ve katma bütçeli idarelere 
olan borçlar (Vakıflar Genel Müdürlüğü hariç) 
terkin edilir. 

B) Bağlı cetvelde yazılı kuruluşlara ve 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne olan borçlar Ha
zinece tahkim edilerek yirmi yılda ve yirmi 
eşit taksitte yüzde beş faiziyle birlikte ödenir. 

C) İller Bankasına olan borçlar, belediye
lerin her yıl ödemeleri gereken anabore ve fa
iz miktarları vo vâde tarihleri göz önüne alına
rak bu banka ve Maliye Bakanlığınca tesibit 
edilecek esaslar dâhilinde tahkim edilir. Bu tah
kimden dolayı İller Bankasına ayrıca faiz öden
mez. 

MADDE 6. — Belediyelerle belediyelere 
bağlı müessese ve işletmeler bu kanun gereğin
ce tahkim edilecek borçları tutarı ile bunlar için 
Hazinece ödenecek faizler toplammca Hazine
ye borçlanırlar. Bu borçlar, kanunun yürürlü
ğe girmesi gününden beş yıl sonra başlamak 
üzere yirmi yıl içinde yirmi eşit taksitte ve fa
izsiz olarak Hazineye ödenir. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 8. —• Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu vürütür. 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edi
len 5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edi
len 6 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. - - Millet Meclisince kabul edi
len 7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisince kabul edi
len 8 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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Dönem : 1 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinin olağanüstü hallerde ve savaş
ta ne surette yürütüleceğine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma, Bayın
dırlık, Ulaştırma ve İmar ve İr kân ve Bütçe ve Plân komisyonları 

raporları (Millet Meclisi 1/702; Cumhuriyet Senatosu 1/587) 

(Not: Millet Meclisi S. Sayısı: 944) 

Millet Meclisi 6.7. 1905 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü • - • . . . 
Sayı,:. 9085-51506 .' , 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 2 . 7 . 1965 tarihli 139 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinin olağanüstü hallerde ve savaşta 
ne surette yürütüleceğine dair kanun tasarısı, dosyası ilç birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad S irmen 

Not : Bu tasarı 24 . 6 . 1964 tarihinde Başkanlıkça îlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 21 . 5 ve 2 . 7 . 1965 tarihli 118 ve 139 ncu birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 944) 

Millî Savunma Komisyonu raporu 
8.7. 1965 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinin olağanüstü hallerde ve savaşta ne surette yürütüleceği
ne dair kanun tasarısı, ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakleriyle Komisyonumuzda görüşül
dü. 

. Tasarı gerekçesinde tafsilen izahı yapılan hususlar Komisyonumuzca da benimsenmiş, Millet 
Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metnin aynen kabulüne, havalesi gereğince Bayındırlık, 
Ulaştırma ve tmar ve îskân komisyonlarına tevdi buyurulmak üzere, Yüksek Başkanlığa sunul
masına karar verilmiştir, (öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ederiz.) 

Başkan Bu kanuna sözcü 
Tabiî Üye Ankara Tabiî tiye Manisa 

F. özdilek II. O. Bekata R. Aksoyoğlu O. Süersan 
Samsun, Sivas Zonguldak 

E. Işıklar H. Söylemezoğlu T. İnci 
imzada bulunamadı 
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Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. : 1/587 
Karar No. : 40 



Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bayındırlık, Ulaştırma ve 13 . 7 . 1965 
îmar - îukân Komisyonu 

Esas No. 1/587 
Karar No. %4 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 2 . 7 . 1965 tarihli 139 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 

işari oy ile kabul edilen, Ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinin olağanüstü hallerde ve savaşta ne 
surette yürütüleceğine dair kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 6 . 7 . 1965 tarih ve 
9085 - 51506 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 
13 Temmuz 1965 tarihli Birleşiminde ilgili bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müza
kere edildi. 

Tasan gerekçesinde tafoilen belirtildiği ve ilgili Hükümet temsilcisinin buna mütedair verdiği 
tamamlavıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilerek bahis konusu kanun tasarının 
Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile kabulüne karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonu:ıa tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Başkan 
Tabiî Üye 

• // . Tunçkanat 
Erzurum 

S. Hatunoğlu 

Sözcü 
Kütahya 

/. E. Erdinç 
Burdur 

F. Kınaytürk 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
H. At akan 

İçel 
T. özdolay 

Ankara 
8. Kocabeyoğlu 

Trabzon 
R. Zaloğlu 

İzmir 
N. Özerdemli 

Bitlis 
Z. N. Şerefhanoğlu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/587 
Karar No. : 74 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

13 . 7 , 1965 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 28 Mayıs 1965 ve 2 Temmuz 1965 tarihli 118 ve 139 ncu Birleşiminde önote-
lik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilen, Ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinin olağanüstü hal
lerde ve savaşta ne surette yürütüleceğine dair kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 
6 Temmuz 1965 tarihli ve 9085-51506 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gön
derilmekle, Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonunun 15 . 7 . 1965 tarihli Birleşiminde 
Hükümet temsilcilerinin de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı Komisyonumuzca da benimsenmiştr. 
II - Milet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 ncu maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
III - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi isteminde bulunulması da ka

rarlaştırılmıştır. 
Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Başkanvekili Bu Kanunda Sözcü Çorum 
İçel Ankara Tabiî Üye A Çetin 

C. T. Okyayuz M. Ulusoy S. Küçük 
Denizli istanbul İstanbul Kayseri 

C. Akyar E. özden E. Adalı H. Dikeçligü 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 708 ) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinin olağanüstü 
hallerde ve savaşta ne surette yürütüleceğine 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ulaştırma ve haberleşme iş
leri ile ilgili Devlet Hava Meydanları İşletmesi, 
T. C. Devlet Demiryolları İşletmesi, Posta, Tel
graf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlükleri 
ile Denizcilik Bankası, Deniz Nakliyat, Türk 
Havayolları Anonim Ortaklıkları ve bunların 
bu hizmetleri görmek için sermayesinin yarısın
dan fazlasına iştirak etmek suretiyle kurduk
ları müessese ve ortaklıklarla ulaştırma ve ha
berleşme hizmetleri yapmak için Devletin ser
mayesinin yarısından fazlasına iştirak etmek 
suretiyle kurulmuş bulunan veya kurulacak 
olanlar, aşağıdaki maddelerde yazılı esaslara 
göro bu hizmetleri Ulaştırma Bakanlığının di
rektif ve koordinatörlüğünde olağanüstü haller 
ve savaşta da yapmaya devam ederler. 

MADDE 2. — Olağanüstü hallerde ve savaş
ta uygulanacak ulaştırma ve haberleşme plân
ları Türk Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyaçları önce
liğe alınmak suretiyle, Türk Silâhlı Kuvvetlerin 
ihtiyaçları bakımından Genelkurmay Başkanlı
ğınca, diğer Devlet daire ve müesseseleri ilo 
halk ihtiyaçları bakımından Genelkurmay Baş
kanlığının mütalâası alınmak ve ilgili makam
larla iş birliği yapılmak suretiyle Ulaştırma Ba
kanlıklarınca ve müştereken barıştan itibaren 
hazırlanır. 

MADDE 3. — Yukardaki maddeye göre ha
zırlanan plânların aksatılmadan yürütülebil
mesini sağlamak için, lüzumlu görülecek araç, 
malzeme, tesis, fabrika ve atelyelerin bu kanun 
kapsamına giren daire, teşekkül, müessese ve 
ortaklıklar elinde bırakılması veya lüzumlu gö
rülecek araç, malzeme, tesis, fabrika, atelye ve 
personelin bunların e'mrine tahsisi için yapıla
cak işlem Genelkurmay Başkanlığının mütalâ
ası alınmak şartı ilo Millî Savunma, İçişleri vo 
Ulaştırma Bakanlığınca müştereken tesbit olu
nur. 

MADDE 4. — Olağanüstü hallerde ve sa
vaşta kritik harekât alanlarının bir kısmının 
veya tamamının ulaştırma ve haberleşme hare
kât kontrolü veya gereğinde özel birlikler va-

Millî Savunma Komisyonunun kabul ettiği 
metin 

Ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinin olağanüstü 
hallerde ve savaşta ne surette yürütüleceğine 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edilen 
4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 708 ) 
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Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar - tskân Komisyonunun kabul ettiği metin 

Ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinin olağanüstü 
hallerde ve savaşta ne surette yürütüleceğine 

dair kanun tasarısı 

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. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyo
nunun kabul ettiği metin 

Ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinin olağanüstü 
hallerde ve savaşta ne surette yürütüleceğine 

dair Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 ncj 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 neü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı: 708 ) 



Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

sıtası ile işletme yetkisi, Genelkurmay Başkan
lığının istemi üzerine Ulaştırma Bakanlığmea 
Türk Silâhlı Kuvvetlerine verilir. 

Barışta askerî icaplardan dolayı ulaştırma 
ve haberleşme tesis ve yerlerinden Türk Silâh
lı Kuvvetler Bakanlar Kurulu karan ile fayda
lanır. 

MADDE 5. — Bu kanun kapsamına giren 
daire, teşekkül, müessese ve ortalıklar olağan
üstü hallerde ve savaşta, 2 nci maddedeki plân
lara ıgöre yürütecekleri hizmetlerin gerektirdiği 
masrafları kendi kaynaklarından karşılarlar. 
Ancak bu teşekküllerin ma1! durumları hazırla
nan plânlan yürütmeye kâfi gelmediği takdir
de: O yıl plânın karşılanmıyan kısımları için 
gerekli ödenek genel bütçeden karşılanır. Bu 
ödeneğin sarf şekli Millî Savunma, Ulaştırma 
ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken tesbit 
edilir. 

MADDE 6. — Olağanüstü hallerde ve savaş
ta mevcut ödenek yetmediği ve yeni ödenek 
alınmasına da vakit müsaidol madiği takdirde 
Ulaştırma Bakanlığının direktif ve koordinatör
lüğündeki ulaştırma ve haberleşme işlerinin dur
maksızın görüşebilmesini sağlamak üzere Muha-
sebei Umumiye Kanununun 58 nci maddesi hük
münü uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

MADDE 7. — Bu kanunun uygulanmasına 
ait esaslar Bakanlar Kurulunca tesbit edilir. 

MADDE 8. — 4655 sayılı Kanun ve bu ka
nuna aykırı idiğer hükümleri yürürlükten kal
dırılmıştır. 

MADDE 9. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

Millî Savunma. Komisyonunun kabul ettiği 
metin 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edilen 
5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edilen 
6 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisince kabul edilen 
7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisince kabul edilen 
8 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisince kabul edilen 
9 nen madde aynen kâ bul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisince kabul edi
len 10 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

0. Senatosu ( S. Sayısı: 708 ) 
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Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar - İskân Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyat Senatosu Bütçe ve Plân Komisyo
nunun kabul ettiği metin 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S, Sayısı: 708 ) 





Dönem : 1 * ! f İ f l 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : / IU 
506 sayılı Kanunun 118 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 

Meclisi 2 /846; Cumhuriyet Senatosu 2 /184) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 15 . 7 , 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 11184-64154 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 14 . 7 . 1965 tarihli 145 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 506 sayılı Kanunun 118 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. ]!£illet Meclisi Başkanı 
Fuad Sirmen 

Not : Bu teklif 11 . 5 . 1965 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 8 . 7 . ve 14 . 7 . 1965 tarihli 142 ve 145 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 1041) 

Sosyal tşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal İsler Komisyonu 15.7.1965 

Esas No: 2/184 
Karar No: 31 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyurulan 506 sayılı Kanunun 118 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi, Komisyonumuzun 15 . 7 . 1965 tarihli toplantısında her yönden tetkik ve müzakere 
edildi. 

Teklifin gerekçesinde belirtilen hususlar Komisyonumuzca da uygun görüldüğünden bahis konusu 
kanun teklifi Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Elâzığ Zonguldak Gaziantep Tabiî Üye 

C. Ertuğ T. R. Baltan N. özgül E. Çelebi 

Cumhurbaşkanınca S. U. Sivas Burdur 
ö. Ergün Z. Önder F. Kınaytürk 
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 15 . 7. 1965 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/184 
Karar No. : 73 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 14 Temmuz .1965 tarihli 145 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 506 sayılı Kanunun 118 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi, Millet Meclisi Başkanlığının 15 Temmuz 1965 tarihli ve 11184 - 64154 sayılı yazıları ile Cum
huriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 15 Temmuz 1965 tarihli Birleşi
minde Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olunda. 

I - Teklif, 17 Temmuz 1964 tarihli ve 506 sayılı Kanunun 118 nci maddesinin değiştirilmesiyle, 
sözü edilen kanuna tabi tabip, diş tabibi, eczacı, biyolog, kimyager, kimya lisansiye, kimya mü
hendisi ve veterinerlerin hariçte muayenehane açmıyarak kendilerini mesai saatleri dâhilinde 
tamamen hastaneye vakfetmelerini ve bu feragatlerinin karşılığı olarak da bahse konu kişilere 
aylıklarından ayrı olarak 2 500 lira tazminat verilebilmesini ve uygulamada güçlükler yaratan 
bu maddenin bâzı hükümlerinin değiştirilmesini öngörmektedir. 

Teklif 506 sayılı Kanunun 118 nci maddesinin bâzı hükümlerinin değiştirilmesine gerekçe ola
rak, âmir bir hükümle bir doktorun yıllık muayene adedini tahdidetmiş olduğu, bunun da işaret et
tiğimiz gibi bir âmir hükümden doğması sebebiyle uygulamada müşkülât çıkarttığı, ezcümle bu muaye
ne adedinin bir yıldan daha kısa bir zamanda dahi yapılabileceği, bu durumda ise, âmir hükmün 
dışına çıkılmanın kurum menfaatine olduğu ileri sürülmektedir. Diğer taraftan sözünü ettiğimiz 
118 nci madde hükmünde eczacı, biyolog ve ilâhiri... nin yer almadığı da gerekçelerden biri 
olarak ileri sürülmektedir. 

Sosyal Sigortalar Kanununun, kuruma yüklediği bâzı mükellefiyetler sebebiyle kurumun hekim
den daha fazla yararlanmasını gerekli kılmıştır. Bunu temin edebilmek için de hekimin mesai 
saatleri içinde hastanede her an hazır bulunması sağlanmak istenmiş, dışarıda muayenehane aç
ması önlenmiş ancak, bu feragatlerin karşılığı olarak da mağduriyeti önlemek üzere 2 500 lira
ya kadar aylık tazminat verilebilmesinin gerektiği yine gerekçede belirtilmektedir. Bilindiği gibi 
pek yakın bir zaman evvel Cumhuriyet Senatosunca da kabul edilip kanunlaşan full - time ka
nununda da hekimlere feragatlerinin karşılığı olarak 2 500 liraya kadar aylık tazminat verile
bilmesi sağlanmıştı. Teklif de, kuruma bağlı hekimlerin full - time bir şekilde çalışmasını öngör
düğünden Sağlık Bakanlığı camiasına bağlı hekimlerle Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı he
kimler arasında bir eşitlik yaratılmış olacaktır. 

Teklif, Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
I I - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiş

tir. 
III - Teklifin Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul

ması da kararlaştırılmıştır. 
Başkan Başkanvekili 

içel Ankara îstanbul Tabiî Üye 
C. T. Okyayvz M. Uîusoy O. Z. Gümüşoğlu S. Küçük 

Çorum Denizli İstanbul Kayseri 
A. Çetin C. AJtyar E. Adalı II. Dikeçligil 

C. Senatosu ( S. Sayısı: 710 ) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 

metin 

506 sayılı Kanunun 118 nci 
maddesinin değiştirilmesine . 

dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 17 . 7 . 19G5 
tarih ve 50G sayılı Kanunun 
118 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değİ3tirilmiştir. 

Madde 118 . — Hastalık ve 
analık yardımlarından yararla
nacak olanlar Kurumca tesbit 
edilecek belgelerle Kuruma 
bağlı sağlık müesseselerine ve
ya Kurum hekimlerine başvu
rarak muayene ve tedavi olur
lar. 

Kurum sağlık hizmetlerinde 
çalıştırılacak tabip, diş tabibi, 
eczacı, biyolog, kimyager, kim
ya lisansiye, kimya mühendisi 
ve veterinerlerden hariçte ser
best olarak sanat ve meslek
lerini icra etmemeyi resmî ve 
özel her hangi bir müessese
de maaşlı, ücretli veya sözleş
meli olarak görev almamayı ve 
Kurumun mesai saatlerine tabi 
olmayı kabul edenlere 7244 sa
yılı Kanunun 3 neti maddesi
nin 2 nci fıkrası hükmüne tabi 
olmaksızın aylıklarına ek ola
rak ve ayda 2 500 lirayı geç
memek üzere bir tazminat ve
rilir. 

Yukarıdaki fıkrada belirti
len personelden âcil vakalar 
için, mesai saati dışında sağ
lık tesisine çağırılanlarla nöbet 
tutanlara, ödenecek tazminat
larla uygulanacak esas şekil ve 
nisbetler bir tüzükle belirtilir. 
Bu tüzüğü Çalışma Bakanlığı 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı müştereken hazırlar. 

Cumhuriyet Senatosu Sosyal 
işler Komisyonunun kabul 

ettiği metin 
506 sayılı Kanunun 118 nci 

maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi 

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

Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
Plân Komisyonunun kabul 

ettiği metin 

506 sayılı Kanunun 118 nci 
maddesinin değiştirilmesine 

dair Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Cv, Senatosu ( S . Sayısı:, 710 ) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 

metin 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinden üç ay sonra 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini Maliye ve Çalışma 
Bakanları yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu Sosyal 
İşler Komisyonunun kabul 

ettiği metin 

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

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

j Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
| Plân Komisyonunun kabul 
! ettiği metin 
ı 
| MADDE 2. — Millet Meclisi 
' metninin 2 nci maddesi aynen 

kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — Millet Meclisi 

metninin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı: 710 ) 



Dönem : 1 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: 

5434 sayılı T . C. Emekli Sandığı Kanununa geçici bir madde eklen
mesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 2 /477 ; 

Cumhuriyet Senatosu 2 /186) 

(Not: Mîllet Meclisi S. Sayısı: 385) 

Mület M telisi 
Genel Sekreterliği 15 . T . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5203 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 14 . 7 . 1965 tarühli 145 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işa-
ri oy ile kabul edilen, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa muvakkat bir madde eklenme
sine dair kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu teklif 16 . 4 . 1963 tarihinde Başkanlıkça îlk Komisyona havale edümiş ve Genel Ku
rulun 13 . 7 . 1964; 30 . 4; 24 . 6 ve 14 . 7 . 1965 tarihli 135, 96, 134 ve 145 nci birleşimlerinde ön
celik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Saym : 385) 

Geçici Komisyon raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyon 
Esas No. : 2/186 
Karar No.: 19 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 14 . 7 . 1965 tarihli 145 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa muvakkat bir madde eklenme
line dair kanun teklifi. 

Komisyonumuzun 15. 7.1965 tarihli toplantısında her yönden tetkik ve müzakere edildi. Tekli
fin gerekçesinde belirtilen hususlar Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden bahis konu
su kanun teklifi Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bu raporda 

Başkan Sözcü ve Kâtip 
Tabiî Üye Antalya Tabiî Üye Hatay 
S. Küçük A. Tekin §. özkaya E. Bahadırh 

istanbul 
O. Z. Gûmüsoğlu 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

5434 sayılı T. C. Emeldi Sandığı Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1, — 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiş
tir. 

GEÇÎCÎ MADDE — 3017 sayılı Sıhhat ve iç
timai Muavenet Vekâleti Teşkilât ve Memurin 
Kanununun meriyete girdiği tarihte emekli bu
lunmaları sebebiyle mezkûr kanunun mül.pra 81 nci 
maddesinden istifade edememiş bulunanların bu 
madde mevzuuna giren ve mülga 1683 sayılı Ka
nun hükümlerine tabi hizmetleri, emeklilik fiilî 
hizmetlerine eklenerek emekli aylıklarında ge
rekli düzeltmeler yapılır. 

Bunlardan ölenlerin yetim ve dullarından ha
len aylık almakta olanların aylıkları da aynı şe
kilde düzeltilir. 

MADDE 2 
itibaren yüri 

MADDE 3. 
yürütür, 

Bu kanun yayımı tarihinden 
girer. 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

5434 sayılı T. C. Emeldi Sandığı Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

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

» © < < 

C. Senatosu (•S. Sayısı: 711) 



Dönem : 1 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Halk Bankası ve Halk Sandıkları hakkındaki Kanunun 6854 sayılı 
Kanunla değiştirilen birinci maddesi ile ikinci maddesinin ( A ) fıkra
cının değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 

(Millet Meclisi 1/715; Cumhuriyet Senatosu 1/602) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı: 990) 

Millet Meclisi 15.7.1965 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 9381 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 14 . 7 . 1965 tarihli 145 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Halk Bankası ve Halk Sandıkları hakkındaki Kanunun 6854 sayılı Kanunla 
değiştirilen birinci maddesi ile ikinci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sı, dosyası ile birlikte sunulmuştur, 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not: Bu tasarı 3.9. 1964 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 6, 8. f), 14 . 7 . 1965 tarihli 140, 142. 143 ve 145 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görü
şülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı: 990) 

Geçici Komisyon rapora 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyonu İ5 . 7 . 1965 
Esas No. 1/602 
Karar No. 18 

' ' ^ Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 14 . 7 . 1965 tarihli 145 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
acık oy ile kabul edilen, Halk Bankası ve Halk Sandıkları hakkındaki Kanunun 6854 sayılı Ka
nunla değiştirilen 1 nci maddesi ile 2 nci maddemin (A) fıkrasının değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı, Komisyonumuzun 15 . 7 . 1965 tarihli toplantısında her yönden tetkik ve müzakere 
edildi. 

Tasarının gerekçesinde tafsilen belirtilen husmlar Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilerek 
bahis konusu kanun tasarısı Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul 
edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Bu Raporda Sözcü ve Kâtip 

Tabiî Üye Antalya Tabiî Üye ITatay 
S. Küçük A. Tekin §. özkaya E. Bahadırlı 

İstanbul 
O. Z. Gümüşoğlu 
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Millet Meclîsinin kabul ettiği metin 

Halk Bankası ve Halk Sandıkları hakkındaki 
Kanunun 6854 sayılı Kanunla değiştirilen birinci 
maddesi ile ikinci maddesinin (A) fıkrasının 

değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 2284 sayılı Halk Barkası ve 
Halk Sandıkları Kanununun G854 sayılı Kanun
la değiştirilen birincli ımaddesö aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Merkezi Ankara'da olmak üzere 300 milyon 
liraya kadar sermayeli Türkiye Halk Bankası 
namı ile bir Anonim Şirket teşkilinle Ticaret Ba
kanlığı yetkilidir. 

MADDE 2. — 2284 sayılı Kanunun 6854 sa
yılı Kanunla dfğiştirilen 2 nci maddesinin (A) 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

A) Maliye Bakanlığı bankaya: 150 000 000 
lira sermaye ile katılır. Bu miktar tamamen öde
ninceye kadar her yıl Maliye Bakanlığı bütçesi
ne 20 000 000 liradan az olmamak üzere ödenek 
konur. 

Bu sermayeye ait reyler Ticaret Bakanlığın
ca kullanılır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. —- Bu kanunu Balkanlar Kurulu 
yürütür. 

• . » •»» 

2 — 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

Halk Bankası ve Halk Sandıkları hakkındaki 
Kanunun 6854 sayılı Kanunla değiştirilen birinci 
maddesi ile ikinci maddesinin (A) fıkrasının 

değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. —- Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edilen 
4 neü madde aynen kabul ©dilmigtir. 

.,4... 

O. Senatosu ( S. Sayısı: 712 ) 


