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1. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat Âli 
Özkan; Kars'ta, Susuz ilçesindeki Kâzını Ka-
rahekir ilkoğretmen okulunda meydana gelen 
hastalığa, Bakanlıkça yapılan tetkikat sonunda, 
etten husule gelen bir gıda zehirlenmesi olup 
Paratifo B. olarak teşhis konduğunu, alınan 
tedbirlerle ölüme sebebiyet verilmediğini açık
ladı. 

Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden Hida
yet Aydıner; Ceza ve infaz sisteminin aksaklık
larına dokunarak, mahkûmların çalıştırılmasını, 
orman yetiştirilmesinde kendilerinden istifade 
edilmesini, gazetelerdeki resimlere göre hapis
hanelerin bir dinlenme yeri haline geldiğini ifa
de etti. 

Adalet Bakam Hasan Dinçer; Türk Ceza in
faz sisteminin mahkûmların ıslahı, terbiyesi ve 

hap-isaneden çıktıktan sonra da ailesine ve ce
miyete faydalı birer insan haline getirilmeleri 
esasına dayandığını, hapihaneîerde ilkokullar 
ve hattâ ortaokul açıldığını, açık ceza evlerin
deki mahkûmların her türlü ziraat işlerinde ça-
İTştıklarını ayrıca birçok iş kollarında sanat 
öğretildiğini, bunların yanında bâzı müessif hâ
diselerin de olabileceğini açıkladı. 

Mardin Üyesi Abdülkerim Saraçoğlu; Diyar
bakır ve havalisi ile Gaziantep ve Kilis'te kü-
kümsenmiyecek derecede çocuk felci hastalığı
nın bulunduğunu gazetelerden ve bölgeden is
tihbar ettiğini ve derhal gerekli tedbirlerin alın
masını istedi. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat Âli 
Özkan gazetelerin yazdığı şekilde çocukların 
% 92 sinin aşılandıkları, bu sene görülen va-
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kalar üzerine tekrar aşalamaya geçildiğini söy- I 
ledi. I 

2556 sayılı Hâkimler Kanununun 5457 sayılı I 
Kanunla değiştirilmiş 63 ncü maddesi ile 45 sa
yılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 
77 nci maddesinin birinci fıkrası ve bu fıkranın I 
iptali sebebiyle uygulama yeri olmıyan son fık
ranın da iptaline karar verildiğine dair Anaya
sa Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi okundu, bil
gi edinildi. 

Kıbrıstaki 15 Kasım olaylarına karşı Hükü
metin politikası, tutum ve davranışı ile girişilen 
politik ve diplomatik faaliyetlerin aydınlığa çı
karılması için bir Genel Görüşme açılmasına da
ir Tabiî Üye Kadri Kaplan ve dört arkadaşının 
önergesi okundu, gelecek birleşimde gündeme 
alınacağı bildirildi. 

Af Kanunu tasarısı ile, 
Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Or

taklımı Kanununun I'âzı madenlerinin değiştiril
mesine ve bâzı maddelerine fıkralar eklenmesi 
ile, 

Eğerli Kömür Havzasındaki ocakların Dev
letçe işletilmesi hakkında 3867 sayılı Kanuna | 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 

Atalay'm, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
tahsisatlarına dair, yazılı soru önergesi, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/409) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, etüt ve proje giderlerine dair, yazılı 
soru önergesi, Sanayi Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/410) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, radyo sayısına dair, yazılı soru öner
gesi, Turizm ve Tanıtma Bakanlığına gönderil
miştir. (7/411) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, küçük sanayi çarşı ve siteleri kurul
masına dair, yazılı soru önergesi, Sanayi Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/412) 

I ek bir madde eklenmesine dair kanun tasansı 
I görüşüldü ve kanunlaşmaları kabul olundu. 

Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'mn 444̂  
Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'nın 443, 
Ankara Üyesi Yiğit Köker'in 447, 

I istanbul üyesi Erdoğan Adalı'nın 449, 
Tabiî Üye Kâmil Karavelioğlu'nun 479, 
İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin 482, 
istanbul Üyesi Ekrem Özden'in 463 ve 465 

sayılı sorularının cevaplanması, ilgili bakanlar 
bu birleşimde hazır bulunmadıklarından, gele
cek birleşime bırakıldı. 

Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin 
Atmaca'nm, Köy İşleri Bakanlığı teşkilâtına 
dair sözlü sorusunu Köy işleri Bakanı Turgut 
Toker cevaplandırdı. 

28 Aralık 1967 Perşembe günü saat 15 te 
toplanmak üzere bidleşime saat 17,40 ta son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Bşkanvekili Denizli 

Fikret Turhangil Hüseyin Atmaca 
Kâtip 

Kastamonu 
I Mehmet Çamlıca 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, Tarım Bakanlığı bütçelerine dair, ya
zılı soru önergesi, Tarım Bakanlığına gönderil
miştir. (7/413) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, Bayındırlık Bakanlığı ödeneklerine 
dair, yazılı soru önergesi, Bayındırlık Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/414) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, İmar ve iskân Bakanlığı ödeneklerine 
dair, yazılı soru önergesi imar ve iskân Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/415) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
ödeneklerine dair, yazılı soru önergesi, Sağlık 
ve Sosyal Yardım ve Bayındırlık bakanlıkla
rına gönderilmiştir. (7/416) 

SORULAR 
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2. — GELEN KÂĞITLAR 

TASASI 

1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Teşkilât ve memurları Kanununda ve 4862 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde deği
şiklik yapılmasına dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni (Millet 
Meclisi 1/406; Cumhuriyet Senatosu 1/833) 
(Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

Teklifler 

2. — Rulet, tilt, lângırt ve benzeri oyun âlet 
ve makinaları hakkında kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni (Millet Meclisi 
2/301; Cumhuriyet Senatosu 2/234) (içişleri, 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Anayasa ve Ada
let ve Millî Eğitim komisyonlarına) 

3. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni (Millet Meclisi 2/400; Cumhuri
yet Senatosu 2/333) (içişleri ve Sosyal işler 
komisyonlarına) 

BAPOKLAK 
4. — Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde

lerinin değiştirilmesi hakkındaki, kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve iktisadi iş
ler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları. 
(Millet Meclisi 1/426; Cumhuriyet Senatosu 
1/837) (S. Sayısı : 1067) 

5. — Ankara ve istanbul şehirlerine içme, 
kullanma ve endüstri suyu temini hakkında ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Malî 
ve iktisadi işler ve Bütçe ve Plân komisyon
ları raporları. (Millet Meclisi 1/197; Cumhu
riyet Senatosu 1/815) (S. Sayısı : 1068) 

6. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Teşkilât ve memurları Kanununda ve 4862 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde deği
şiklik yapılmasına dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Sosyal iş
ler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/406; Cumhuriyet Senatosu 
1/838) (S. Sayısı: 1069) 

»>>• '• n r s > a < g a » ı %< 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Sadık Artukmaz (Yozgat) 

BAŞKAN — 16 ncı Birleşimi açıyorum. 

3. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Görüş
melere başlıyoruz. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

BAŞKAN — Gündem dışı 5 sayın senatör söz 
istemiş bulunaktadır. Verilmiş bulunan takrir
lere göre de görüşülmesi istenen kanunlarımız 

mevcuttur. Gündem dışı söz verme hususunda 
Başkanlık müsamaha göstermektedir. Sayın 
üyelerin de kısa konuşmalarını hassaten rica 
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ediyorum. Gündem dışı söz verme hakkı mün
hasıran Bakanlara aittir. Grupların öncelik 
hakkı diye bir konu yoktur. Söz isteme sıra
sına göre hareket edilecektir. 

1. — İstanbul Üyesi Telân Arıburun'un, Bir
leşmiş Milletlere vaki ziyaret ve çalışmalara dair 
intibalarıni anlatan demeci. 

BAŞKAN — Birleşmiş Milletlere vâki ziya
ret ve çalışmalarla ilgili Sayın Tekin Anburun 
gündem dışı söz istemiştir, buyurun efendim. 

TEKİN ARIBURUN (istanbul) — Muhte
rem Başkan, kıymetli arkadaşlarım; Birleşmiş 
Milletlerin yıllık çalışmalarını takip ve kıymet
lendirmek maksadiyle her sene sonuna doğru, 
bütün hükümetlerce birer parlâmento heyetinin 
gönderilmesi âdet olduğu için bu yıl da T.C. 
Hükümeti tarafından 5 kişilik bir aprlâmento 
heyeti tertibedilerek Senato ve Millet Meclisi 
Umumi heyetlerinin izinlerine arz edilmiş ve iz
har buyurulan muvafakat üzerine heyet Ameri
ka'ya hareket etmiştir. 

Heyet azaları (istanbul Senatörü Tekin An
burun, Manisa Milletvekili Ertuğrul Akça, Rize 
Milletvekili Erol Yılmaz Akçal, Ankara Millet
vekili Emin Paksüt ve istanbul Milletvekili Se
lim Sarper) den müteşekkil idi. 

Seyahat süresi bir ay müddetli idi. 19.11.1967 
de Amerika'ya uçakla hareket edilmiş ve 
18.12.1967 de de New-York'tan Türkiye'ye yine 
uçakla dönülmüştür. 

Muhterem Senato Umumi Heyeti tarafından 
işbu seyahate katılmaklığıma verilmiş olan izin
den dolayı Sayın Umumi Heyete şükranlarımı 
arz ederim. 

Seyahatimiz çok faydalı olmuştur. Hem şa
hıslarımız büyük ve faydalı bilgilere sahiboîmuş, 
hem de bütün çalışma devresi sırasında temas 
ettiğimiz zevat ve ilgili mahfillerde, Türkiye ve 
dâvalarına dair ve bilhassa Kıbrıs konusunda 
faydalı açıklamalarda, görüş teatisinde ve çok 
yönlü izahatta bulunulmuş ve ilgililerce çok alâ
ka ve teşekkürlerle karşılanmıştır. 

Hulâsa olarak intihalarımız : 
Birleşmiş Milletler camiası halen 123 devlet

ten müteşekkildir. Genel olarak, merkez teşkilâ
tı ve sekreteryası New-York'ta 42 katlı muaz
zam bir gökdelende yerleşmiştir. (Sekreterya ve 

kütüphane) dışında umumi heyeti teşkil eden şu 
organları vardır : 

— Güvenlik Konseyi 
— 6 çalışma komitesi 
— Birgaç hususi komite 
— Birkaç konsey. 
Birleşmiş Milletleri ilgilendiren bütün mese

leler komitelerde incelendikten sonra ekseriyet
le bir karara varılabilirse, yazılı bir teklifle 
Umumi Heyete gönderilir. Ve orada da müza
kere ve münakaşa edildikten sonra bir karara 
bağlanır. 

Büyük siyasi krizler ve ani vir harb tehlike
si doğuracak hâdiseler doğruca Güvenlik Kon
seyine getirilir. Ve orada bir karara bağlanır. 

Burada dikkati çeken bir husus, meselâ 
(mütecavizin tarifi) ve (silâhsızlanma) mesele
leri gibi meseleler Birleşmiş Milletlerin çalış
maya başlamasından beri komitelerde bulun
maktadır. Ve henüz bir karara da bağlanama
mıştır. Ve yine, Amerika, ingiltere ve Rusya'
nın birlik olmadığı (yani kendi menfaatlerine 
müştereken uyan bir mesele olmadıkça) her 
hangi bir meselede Güvenlik Konseyinden tavsi-
ve kararı bile alınamamaktadır. Zecri tedbir
ler pek nadiren ve ancak müşterek menfaatle
re dayandığı takdirde alınabilmektedir. 

Birleşmiş Milletlerde bâzı gruplanmalar dik
kati çekmiştir. Muhtelif gaye ve maksatlarla 
birtakım gruplar halinde oy kullanmaktadırlar. 
Görünürde 4 büyük grap vardır : Amerika ve 
taraftarları, komünistler ve taraftarları; ki bun
lar Rusya ve Cin grupu olarak iki kısımda be
liriyor; üçüncüler, kara renkliler (bunlar da 
siyah ve beyaz Arat>lar halinde iki kısımda gö
rünüyor) ve müstakiller. 

Müstakiller içinde Avrupalılar da vardır. 
Fakat bâzı müşterek menfaatlerin bahis konu
su olduğu zamanlarda gerek ekonomik, gerek 
askerî yönden, NATO devletleri ile Kuzey dev
letleri yani (isveç, Norveç, Danimarka, Finlan
diya gibi) veya Ortak Pazar devletleri gibi 
gruplar birlikte hareket etmektedirler. 

Kara renklilerin büyük kısmı Komünistler
le beraber veya ekseriya, sempatizan olarak ha
reket etmektedirler. Ve bunlar bilhassa Kızıl 
Çin taraftarı olduklan, Kızıl Çin'in Birleşmiş 
Milletlere alınıp alınmaması müzakeresi sıra
sında aşikâr olarak görülmüştür. 
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Yine meselâ, en mühim komitelerden biri 
olan siyasi komitede bir toplantı sırasında ha
zır bulunanları saydım. 92 kara renkli ve ancak 
30 küsur kadar da beyaz renkli insan vardı. 
Bunların her biri birer oy sahibidir. 

Hülâsa : Birleşmiş Milletlerin iktisadi, sıh
hi, kültürel, insanî ilâh... gibi faaliyetlerinden 
âzami istifadeye çalışmak ve buralarda aktif 
bulunmak, faydalanmak yerinde olur. Fakat 
(Millî, siyasi ve güvenlik) dâvalarının oraya 
havalesinden bir hayır ummak beyhudedir. Ve 
hele onlardan medet beklemek (Güvenlik Kon
seyi de dâhil) çok aşırı bir iyimserlik olur. Bir
leşmiş Milletlerde hak kuvvete dayanırsa mu
teberdir. Ve kuvvetliler haksız da olsalar, so
nunda (çekimser oylarla) yine de alkışlan
maktadırlar. 

Son Kıbrıs hâdiselerindeki durum : 
Amerika'ya hareketimiz sıralarında Kıbrıs'

taki son müessir tecavüzler vukubulduğu için 
Birleşmiş Milletlere hususi bir heyet halinde 
varışımız birçok mahalifde ve bilhassa Yunan
lılar ve Kıbrıslı Rum delegeleri ve bâzı diğer 
devlet delegelerince büyük ilgi ile karşılandı. 
Bizi, (Kıbrıs meselesi) hakkında hususi ve ke
sin talimat almış kuvvetli bir delegasyon ola
rak kıymetlendirmiş oldular. Biz, her ne kadar 
bu hususu teyid veya tekzip eder bir resmî tu
tumda görünmedikse de, faaliyet tarzımız ve ko
nuşmalarımız, temaslarımızdaki haraket ve ke
sinlik herhalde işin ciddiyeti yönünden bir çok 
faydalar da sağlamış oldu. 

Genel olarak, çoğunluk Kıbrıs dâvasında ve 
bilhassa son hâdiselerde Türk'lerin haklı olduk
larını teslim edilmekte, Türk Hükümetinin 
sulhseverliği ve aşırı sabrı övülmekte buna kar
şılık Kıbrıslı Rum'ların ve Yunanlıların şir
retlikleri ve mütecavizlikleri resmen değilse 
de, açıkça bir çok defalar takbih edilmekte idi, 
fakat herşeye rağmen, Güvenlik Konseyi an
cak bir tavsiye kararı verebilmiştir. Bundan 
başkasının beklenemiyeceği de, daha önceden 
ima edilmiş, belirtilmiş ve hattâ söylenmişti. 
Son Kıbrıs hâdisesi süresince Makarios ve Yu
nan Hükümetinin ve hattâ delegelerinin göster
miş oldukları cür'et, kiyaset, durendişlik dik
kati çekmiş ve bilhassa çok beklenen ve siyasi 
alanda çokça kullanılan misillemeyi önlemek 
yönünden olan politik manevraları ibretle tet

kik edilecek cinsten olduğu da görülmüştür. 
Bu hususu bir misalle arz edeceğim. Güvenlik 
Konseyi toplandı. Baş delegemiz gayet iyi ha
zırlanmıştı. Hazırladığı söylevi gördük, çok 
beğenildi ve âdeta hepimiz pusuda idik. Fakat 
maalesef diyeceğim ne Kiprianu, ne de Yunan 
delegesi en ufak ve mütecaviz bir dil dahi kul
lanmadı. Bilâkis Türkiye'yi çok methedici ve 
gayet mahuiyatkârane bir dil kullanmak sure
tiyle bizim pusumuzu suya düşürdü. Biz de ha
vayı bozmamak için ancak lüzumu kadar ve ga
yet efendice, ciddî olarak sadet dışına çıkma
dan kimseyi sinirlendirmeden ve bilhassa diğer 
mevcut âza devletlerin sonradan takdirle yadet-
tikleri şekilde idarei kelâm ettik. Yani Yu
nanlıların göstermiş oldukları politikaya bir 
misal olarak fiilen arz etmiş oluyorum. Bütün 
bu arz etmiş olduğum kanaatlerin yalnızca şah
sıma ait olmadığını ve birçok intihalara dayan
dığını da ayrıca arz ederim. Burada. Sayın 
Umumi Heyetimizin bilhassa ilgilerine ve bil
gilerine arz etmek istediğim, gördüğümüz bâzı 
hususlar da vardır. Millî menfaatlerimizi ilgi
lendiren bu hususları müsaadenizle kısaca arz 
edeceğim. 

Sefaretler : New - york'ta Türkiye'yi Birleş
miş Milletler Nezdinde temsil etmekte olan dai
mi delegemiz Büyükelçi Orhan Eralp riyasetin
de bir sefaret heyetimiz mevcuttur. Bu daimî 
delegeliğimizin çalışma gayreti, taktik ve me
tot intihabındaki isabet, girginlik, dürüstlük 
ve kazandıkları prestij ve itibar ve hürmet yö
nünden kendilerini meth-ü senadan başka diye
cek hiçbir söz yoktur. Kendilerini huzurunuzda 
tebrik, teşekkür ve sena ile anmayı bir vazife 
ve hakşinaslık telâkki ederim. 

Bu gibi güzide ve devletimize ve milletimi
ze şeref ve başarı sağlamakta çok mühim birer 
âmil olmak durumunda bulunan erkân ve me
murlarımız yalnız resmî çalışma yerindeki kon
for ve yeterlilik hususları değil, (yani bina, 
odalar, eşya, kütüphane, kırtasiye, evrak, hade
me, vasıta, malzeme ilah gibi) bütün şeyler 
değil, bütün gayretlerini gece - gündüz... 

BAŞKAN — Sayın Arıburun, bir hususu 
rica edeceğim. Takririnizde şöyle bir deyim 
var : «Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna 
şifahi rapor şeklinde...» Bir de yazı olarak ta
bedip sayın üyelere dağıtmayı da düşünüyor 
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musunuz? Çünkü şifahi izahatın yanında ya
zılı mânası da çıkıyor. Yani ayrıca, eğer onu 
lûtf edecekseniz. Çünkü çok detaylı, genel, 
gündem dışı bir görüşme oluyor. Bu usulümü
ze aykırı "bir sistem, geniş bir izahatı ihtiva 
ediyor. Acaba rica etsek bu görüşmelerinizi 
takibettirip sayın üyelere dağıtmayı kabul bu
yurur musunuz? Galiba daha çok görüşeceksi
niz. 

TEKİN ARIBURUN (Devamla) — Daha 
beş sayfa var. Şimdiye kadar geçmiş zamanı 
demekki aşağı - yukarı aym bir zaman ister. 
15 dakika oldu zannediyorum, 15 dakika da
ha uzayabilir. 

BAŞKAN — Sayın Arıburun, gündem dışı 
mevzuu o değil. Biliyorsunuz gündem dışı, fev
kalâde bir halin tahaddüsü. Sizinki bir seya
hatiniz ve intihalarınız üzerindeki görüşleriniz 
ve bu arada da çok mühim bir dâvaya ilişkin 
kanaatlerinizi ihtiva etmektedir. Yazılı olarak 
verilmesini istirham etsek? 

TEKİN ARIBURUN (Devamla) — Sayın 
Başkan Senato Umumi Heyeti izni tasvibet-
miş izin vermiş onları temsilen Birleşmiş Mil
letlere gitnıişimdir. Bu bir vazife idi. Bu va
zifenin raporunu vermekteyim, şifahen arz 
etmekteyim. Eğer yine Heyeti Umumiye ten
sip buyurursa bunu yazdırır ve yazılı olarak 
dağıtabiliriz. Yok eğer tensip buyurulursa da
ha 15 dakikalık bir müddet zarfında çok ehem
miyetli noktaları belirtmiş olur, malûmatınıza 
arz etmiş olur, vazifemi ifa ederek yerime 
otururum. Tensibi, Umumi Heyete arz edil
mesini istirham ederim. 

BAŞKAN — Efendim, gündem dışı söz ver
mek hakkı Başkana aittir. Biliyorsunuz ki, 
direndiğiniz takdirde Heyeti Umumiyenin oyu
na arz ederim. Yalnız şunu arz etmek isterim. 
Beyanınız o kadar tafsilâtlı ki Birleşmiş Mil
letlerin çalıştığı binanın katından dahi bahset
mektedir. O bakımdan gündem dışı söz şümu
lü dışına çıkıyor ve geniş bir izahatı ihtiva 
ediyor. Lûtfetseniz bunu yazılı olarak verse
niz de hepimiz önümüzde ve hâtıralarımız ara
sında dosyalarımızda saklasak. Da,ha uygun 
olur. Eğer direnecekseniz sözünüzü devam 
edin diyeceğim, oya da arz etmiyeceğim. 

TEKİN ARIBURUN (Devamla) — Efendim, 
bundan sonraki maddelerde Heyeti Umumiye-
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nin mutlaka muttali olması lâzımgelen husus
lar vardır. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun devam 
edin. 

TEKİN ARIBURUN (Devamla) — Efen
dim, arz etmek istediğim husus şudur : Se
faretlerimiz gerek Washington Sefareti, gerek 
Newyork Sefareti Birleşmiş Milletlerde bizi 
temsil eden sefaret, fevkalâde seçme insanlar
dan terekküp ve teşekkül etmiştir. Fakat mer
kezce daima şu veya bu sebeple bâzı müşkülâ
ta uğramaktadırlar. Mâruzâtım bu noktadan 
dikkat nazarınıza alınırsa, onların çalışmaları, 
bilhassa bu gibi yerlerde çok daha verimli ve 
faydalı ve gönül rahatlığı ile olabilir. En kü
çük devletler bile oralardaki temsilcilerini 
hiçbir şeye muhtacolmıyacak bir tarzda, gayet 
rahatlıkla çalışacak tarzda yaşatmaktadırlar. 
Biz bu kadar büyük masraflarımıza rağmen 
en basit hususlarda dahi, meselâ malî mesele
lerde dahi, tâbiri caizse, çalışmalarına mâni 
olacak derecede işgal etmekteyiz bu zevatı. 
Bunun önüne geçilmesi icabederdi. Bunu arz 
etmek isterim, bir. ikincisi; bunlara bağlı 
olan bâzı ataşelikler vardır. Bu ataşelikler 
meselâ kültür ataşeliği, meselâ basın - yayın 
ve turizm ataşeliği. Biz burada bulunduğumuz 
yerde bunlardan bası hizmetler bekleriz ve 
memleketimize büyük faydalar sağlanmasını 
dileriz. Niye turist gelmiyor, niye gelişmiyor, 
niye talebelerimiz şöyle böyle oluyor derken, 
bu işlerin ucu oradaki zevata ve teşkilâta da
yanmaktadır. Bu hususta da alınması lâzımge
len kesin ve mutlaka alınması icabeden bâzı 
tedbirler vardır. Ancak merkezce halledilebi
lir. Şimdi tam bütçe zamanındayız ve Hükü
meti ve bütün daireleri de murakabe edecek 
bir zamanda bulunuyoruz. Bunun için bilgile
rinize arz etmek istiyordum, işçilerimiz de bu 
vaziyettedir. Bundan sonra Amerika'da son za
manlarda gazetelerde okuduğunuz ve içinde 
bulunduk. Bâzı çok mühim hâdiseler cereyan 
etmiştir. Meselâ Amerika tarihinde ilk defa 
vâki olmak üzere talebe askerlik dairelerini 
sardılar, tecavüz ettiler, tahribe kalkıştılar. 
Bu Amerika'da vâki olan bir hâdise değildir. 
Bunların nedenleri vardır, gözlerimizle gördük, 
bunları izah etmek isterdim. Nedenleri ile 
çünkü yarın öbürgün bizde de vâki olabilir 
tedbirlerini almazsak. 
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Amerika'nın bütün dünyada tenkid edilen 
ve bizde de -mütemadiyen silâh olarak, âdeta 
istismar edilmekte olan bir Vietnam dâvası 
vardır, bunun içyüzü vardır. Fiilen konuştuk, 
bendeniz 3 - 4 gün de Washington'a gittim. Ora
da eski arkadaşlarla görüştüm, bunların hep
si eski askerler, fakat yenileri ile Devlet ba
şında, askerî çarkların başında bulunan zeva
tın yakın arkadaşlarıdırlar. Bunlarla hususi 
görüşmeler yaptık. Bu husustaki intihalarımı 
arz etmek, içyüzünü anlatmak isterdim. 

Bundan sonra Yunan Kralının en son Yu-
nanistanı terk ederek Roma'ya kaçması ve bir 
Yunanistan'daki ihtilâl teşebbüsünün orada na
sıl gözüktüğünü, nasıl haber alındığını, nelere 
dayandığını, bunları anlatmak isterdim. Yerle
rinde gördük, bunları, inceledik. Ve en son da 
bütün bunlardan bizim Hükümetimizce, Mec
lislerimizce alınacak bâzı ibretler vardır. Bu 
ibretler hakikaten faydalı ve Hükümet erkânı
na ve dairelerimize belki yararlı bâzı ufuklar 
açacaktır. Ve bizim murakabemizi de kolaylaş
tıracaktır. Bütün bu hususlara dokunacak bâzı 
bilgilerim vardır raporumda, eğer tensip buyu
rur sanız... 

BAŞKAN — Devam buyurun Sayın Arıbu-
run. 

TEKİN ARIBURUN (Devamla) — Daha 
geniş bir zamanda da anlatabilirdim. 

BAŞKAN — Devam buyurun efendim. De
vam buyurmanızı daha evvel söylemiştim efen
dim. 

TEKİN ARIBURUN (Devamla) — Teşek
kür ederim. 

öğrenciler : Amerika'da Devlet hesabına 
okuyan sivil talebe sayısı 381 i bul
makta ve kendi hesaplarına okuyanlar da 860 
kadar bulunmaktadır. Bunlardan 200 kadarı 
New - york üniversitelerindedir. 

Türk Talebe Derneği tarafından arandık. 
(Kıbrıs durumu tutumu) hakkında Türk tale
belerini tenvir etmemiz ricasiyle karşılaştık. 
Kabul ettik ve toplantılarına gittik. Kültür 
Ataşesi ve muavini de orada idi. (70 - 80) kişi 
kadar kızlı - erkekli bir talebe grupu karşısın
da bilgi vermek, merak ettikleri hususlar hak
kındaki suallerini cevaplandırmak ve dertleri
ni, tekliflerini dinlemekle aralarında birkaç 
zevkli saat geçirdik. 

Bu musahabeye durumları müsaidolup da 
gelebilen heyetimiz azalarından (Tekin Arıbu-
run, Emin Paksüt, Erol Akçal) müşterek edin
diğimiz kanaat ve intihalardan mühim olarak 
şunları arz ederim. 

Bu haberler : 
a) Memleket ahvali ile çok yakından ilgi

lenmektedirler, 

b) Kıbrıs dâvasında Rum veya Yunanlı 
talebe ile ve onların görüşleriyle, daima şiddet
le mücadele halindedirler.... 

c) Talebe efkârı umumiyesini kazanmak 
için çok çalıştıkları halde, yeterli bilgilere ve 
yardımlara sahibolamadıklarmdan dolayı mü
teessir ve şikâyetçidirler. 

d) Bu gençlere ayrı bir ilgi gösterilerek 
memleketimizin ahvalini, iktisadi ve sosyal ba
şarılarını, terakkilerimizi belirten broşürler, 
malûmat ve Kıbrıs dâvası gibi mühim 
siyasi hallerde onları.. mahallin efkârı 
umumiyesini kazandıracak bâzı bilgiler
le teçhiz edilmeleri ve hattâ bu faaliyete teş
vik edici bâzı tertipler alınması gerektiği neti
cesine varmış olduğumuzu arz ederim. Bu gibi 
kıymetli talebe toplulukları iyi bakıldıkları, il
gi gördükleri, gerekli maddî ve mânevi yar
dımlar esirgenmediği takdirde Devletin ve Hü
kümetlerimizin âdeta görünmez mühim mütte
fikleri mahiyetinde bulunmaktadırlar. 

Ataşeliklerimiz : New - york'ta Maarif Vekâ
letinin (Talebe müfettişliği veya kültür ataşe
liği), Washington'da de Millî Savunma Ata
şeleri, Maliye Ataşeliği, Ticaret Ataşeliği, Ba
sın - Yayın - Turizm Ataşeliği gibi muhtelif 
bakanlıklara bağlı ve çok mühim çalışmalarda 
bulunan veya bulunması icabeden ataşelikleri
miz mevcuttur. 

Bu makam ve hizmetlere tâyin edilmiş olan 
zevatın mesleklerinde çok kıymetli ve ihtisas 
erbabı oldukları muhakkaktır. Gezip, görüp, 
konuştuklarımız bu kanaati takviye etmiştir. 
Ancak, hem eksik olan ve çalışma gayretlerini 
baltalıyan ihtiyaçları tesbit ve sağlamak; hem 
de çalışma ve verimlilik derecelerini tesbit ve 
icabeden taltif ve tashihleri yapabilmeyi de 
temin bakımından bir teftiş ve murakabe sis
teminin kurulmasının da şart olduğunu burada 
arz etmekte fayda buluyorum. 
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Meselâ, tek bir oda içinde sığınmış ve sı
kışmış bir (Basm, Yayın ve Turizm) Ata
şeliği; yığınlarla dosyalara boğulmuş ve malî 
hesaplardan baş kaldırıp asıl vazifelerini yapa-
mıyacak bir hale gelmiş olan ve meselâ tale
belerin mühim ve hayati konulariyle bir türlü 
ilgelenemiyen ve buna fırsat bulamıyan bir 
Maarif Ataşeliği veya kültür müfettişi; hade
mesi, mahallî sekreteri olmıyan ve dolayısiyle 
bakımı yapılamıyan binalar; bekçisi olmadığı 
için emniyetinin de bulunmaması tabiî olan 
ofislerde yersizlikten dolayı resmî misafir kabul 
edemiyen mühim makam sahipleri; aylarca hattâ 
senelerce evvel mükerreren yapılmış olan bâzı 
müstacel istek ve ihtiyaçlara bir türlü cevap 
vermiyen merkezdeki daireler ilâh gibi husus
ları Heyeti Aliyenize arz etmek ve oraların du
rumu hakkında kâfi derecede fikir edinmiş ol
manın ehemmiyetli olduğunu zannetmekteyim. 

Bu arada, Washington'daki Askerî Ataşe
liklerimizin, kendilerine has büyük bir disiplin, 
dikkatli ve şümullü bir çalışma ahengi içinde 
ve yüz ağartıcı bir dekor içindeki faaliyetleri
ni görmekle ne kadar sevindiğimi burada da 
arz etmeyi bir vazife sayarım. 

işçiler hususunda da birkaç noktayı arz et
meyi faydalı bulmaktayım. 

New - york'tan Türkiye'ye dönerken Avrupa'
da mutlaka bir veya birkaç yere inmekte olan 
tayyarelerden Frankfurt'a uğrıyanını tercih et
tik. Orada tayyare değiştirirken bir gece kala
cak ve müsaadenizle arz edeyim, kızımı ve to
runumu da görmek fırsatına nail olacaktım. 
Fakat Frankfurt'a çok fena hava şartları ile 
indik ve bundan sonra da yoğun kar yüzünden 
meydanalar da kapandı. Bu yüzden bir derken 
birkaç gün kalmak bahtiyarlığına nail olduk. 
Fakat bu yüzden de geçen hafta Perşembe gün
kü umumi oturuma yetişememiş duruma düş
tüm. Bilhassa bu hususta Heyeti Umumiyeden 
özür dilerim. 

Bu vesileyle Frankfurt Başkonsolosluğumu
zu ve Çalışma Ataşeliğimizi de ziyaret ederek 
faaliyetleri ve durumları hakkında bâzı bilgi
ler edinmiş oldum. Hülâsa olarak şu kadarını 
arz edeyim: 

Frankfurt'taki gerek Konsolosluğumuz, ge
rekse Çalışma Bakanlığı Ataşeliğimizinki her 
ikisi de işçilerle ilgili meselelerle uğraşmakta

dırlar. Görevlerini hakkiyle ve memnuniyet 
verici tarzda yapabilmeleri için hem bina, hem 
de kadro yönünden mühim yardımlara ihtiyaç
ları vardır. 

Oraya acele bir yetkili ve büyük rütbeli 
meselâ müsteşar gibi) bir müfettiş veya sorunlu 
bir idarecinin • gönderilmesi ve karşılaştıkları 
problemleri yerinde inceleyip halletmesi gerek
mektedir. Bu hususu bilhassa önemle arz ede
rim. 

— işçiler hâlâ kâfi derecede tenvir edileme
mektedir ve dolayısiyle himaye de edilememek
tedirler. 

— işçiler, lüzumsuz yere haklarından zayi et
mektedirler. 

— işçilerin arasına solcu ve aşırı solcular sız
makta olduğu görülmekte, karşı tedbir alınama
maktadır. 

— Din adamlarına şiddetle ihtiyaç vardır. 
— ilk Okula şiddetle ihtiyaç vardır. 
— Diğer yabancı işçilerle rekabet halindeyiz. 

Bunlara üstünlük kazanamazsak, her yönden, 
ileride işçi sayımızın artmaması hattâ azalması 
tehlikesi vardır. 

Bu arada Amerika ahvali hakkında da bâzı 
kısa ve dikkate değer bilgileri ârz etmeyi fay
dalı bulmaktayım. 

Askerlik sıraları gelmiş olup da, şubeler ta
rafından askere çağrılan Amerikan gençlerinden 
bâzıları (Vietnam'a gönderilmek istemiyoruz.) 
teranesiyle birtakım beyannameler neşretmişler 
ve tezahüratta bulunmaya başlamışlardı. Bura
dan alevlenen mesele birkaç büyük şehirde üni
versite talebeleri tarafından büyük kütleler ha
linde (Vietnam'a asker gönderemeyiz) diyerek 
büyük mitingler tertiplenmiş ve bu arada da 
askerlik dairelerine fiilen tecavüzlerde bulun
mak suretiyle adeta isyan haline götürülmüş
tür. 

Bunlardan New-York'da vukubulanına şa-
hid oldum. Birkaç gün arka arkaya yapılan mi
ting ve tecavüzlerde gittikçe büyüyen bir kala
balık oldu. Şehir polisi de büyük ve şiddetli bir 
mücadele açtı. (Çünkü orada asayişi korumak 
şehir polisinin vazifesidir.) Sonunda, yani üçün
cü seferinde talebeler yılarak dağıldılar. Elebaş-
ları da tutularak hapishanelere atıldı. Mesele de 
muvakkaten kapanmış oldu. Fakat (Askerî, mil-
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lî, hukukî) yankıları ve dolayısiyle doğan bâzı 
yeni meselelerin münakaşası hâlâ devam etmek
tedir. 

Hususi olarak konuştuğumuz bâzı ilgili zevat
tan öğrendiklerimize göre : 

a) Meselede solcuların, yani gizli komünist
lerin, malûm Amerika'da komünistlik yasaktır, 
teşviki ve tertibi vardır ve bu tesbit edilmiştir. 

b) Talebenin büyük bir kısmı âlet olarak 
kullanılmıştır ve kullanılmaya çalışılmaktadır. 

c) Zahiri sebebolarak Askerlik Daireleri 
Başkanı Korgeneral (Hershey) in almış olduğu 
sert tedbirler istismar edilmiştir. Bu General, 
askerlikten ancak fiilen tahsilde olan talebe te
cil edilebilir. Madem ki, bu talebeler mektepte 
okuyacaklarına, nümayiş ve mitinglerle meşgul 
oluyorlar, hattâ millî bir görev olan askere git
menin aleyhinde bulunuyorlar, o halde onları da 
derhal askere alacağız diye emir vermişti. Bu 
istismar edilmiştir. 

d) işe üniversite Rektörleri de karışmış ve 
talebe tarafını tutmuşlardır ki, bu da Reisicum
hurun meselenin tetkik ve halline (Yüksek Mah
keme Başkanını) memur etmesi neticesini do
ğurmuştur. 

e) Halen, askerî idare noktai nazarında ıs
rar etmekte ve dediğini de yapmaktadır. Fakat 
mesele dolayısiyle yeni bir kanun çıkartmak yo-
liyle halledilmeye çalışılmakta ve bu yeni ka
nunda cezai müeyyidenin sivil mahkeme kararı 
ile verilmesi âmir hükmünü taşıyacağı söylen
mektedir, bu yolda çıkacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Arıburun, daha devam 
edecek mi efendim? 40 dakikadır, gündem dışı 
konuşuyorsunuz. Geride gündem dışı söz istemiş 
üyeler var çok rica ederim efendim. 

TEKİN ARIBURUN (Devamla) — Bitiyor 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Söz verirken de kısa görüşül
mesini hassaten rica ettim. Gündem dışı görüş
medir. 

TEKİN ARIBURUN (Devamla) — Halkın 
büyük bir kısmı bu mesele ile yakından ilgilen
meye başlamış ve askere gitmek istemiyen ve 
Komünistlerin oyununa gelip vatanperverlikleri
ne şüphe düşüren bu hâcil durumdan ötürü te-
cevüzlere iştirak eden talebeyi suçlamaktadır
lar ve askerî idareyi de desteklemektedirler. 

Solcu adı ve maskesi altında, komünistlerin 
Amerika'da dahi, ki her türlü mücadele tertip 
ve tedbirleri almaktadırlar, ne kadar ileri git
tiğini görmek ibrete şayandır. Bizim de ne ka
dar uyanık ve tedbirli bulunmamız gerektiğini 
ikaz etmektedir. 

Vietnam durumu : 
Bu vesile ile, çok istismar edilen (Vietnam) 

durumu hakkında ilgili mahafilin bâzı mütalâa
larını çok kısa olarak arz etmekte fayda gör
mekteyim : 

Malûm olduğu üzere Vietnam dâvası ve Ame
rika'nın müdahalesi bütün dünyada söz konusu 
edilmeye başlanmıştır. Solcu ve komünistler, 
açık veya kapalı tarzda bu cereyanı körükleme
yi de prensip edinmişlerdir. 

Yetkili Amerikan mahafiline göre ve halkın 
da büyük ekseriyetinin kanaatine dayanarak du
rumu (Amerika'nın Vietnam'dan netice alma
dan çekilmesi, Amerika'nın komünist hâkimiye
tine boyun eğmesi demektir ki, buradaki mağlû
biyetin tesiri, bütün dünyaya yayılacak ve so
nunda Amerika kendi vatanında bile komünist
liğe mağlûbolmak tehlikesine düşecektir.) diye 
kıymetlendir ilmektedir. 

Bu sebepten ötürü, Amerikan halkı harbin 
gidişinden en doğru bilgilerle teçhiz ve tenvir 
etmeyi kararlaştırmışlar ve bunu yapmakta bu
lunmuşlardır. Bilgiler meyanmda iki sene evvel
kine nazaran bugünkü durumu şöyle mukayese 
etmektedirler : 

a) 2 sene evvel, Güney - Vietnam halkının 
yarısından fazlası Vietkong, yani komünistlerin 
hâkimiyeti altına girmiş bulunuyordu. Bugün 
% 89 u Hükümet ve Devletin otoritesi altında
dır. 

b) Pirinç mahsulü yetiştiren bölgenin % 70 i 
Vietkong hakimiyetinde iken şimdi % 95 i Millî 
Hükümetin kontrolü altındadır. 

c) Hiçbir önemli yolda serbest trafik mev
cut değil idi, şimdi, % 90 serbest veya az emni
yetle gidiş - gelişe açılmıştır. Yani askerî dev
riyeler nezareti altında. 

d) Hiçbir demiryolu serbest değilken, şim
di % 53 demiryolları serbest hale gelmiştir. 

c) 1966 da Vietkong birliklerinden savaşa 
girenlerin % 38 i esir alınırken, şimdi bu miktar 
% 42 ye yükselmiş bulunmakta ve daha da art
maktadır. 
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Verilen bilgi ve kesin kanaatlere göre, bilhas
sa hava taarruzları devam ettiği müddetçe ya
kında Kuzey - Vietnam'ın, daha doğrusu onu des-
tekliyen Çin ve Rus işbirliğinin Kuzey - Kore 
misali bir duruma döndüreceklerini ve o hususa, 
o tarzda hal neticesine bağlamaya teşebbüs ede
cekleri beklenmektedir ve ümidedilmektedir. 

Yunan Kiralı'nın Yunanistan'dan ayrılması: 
Amerika'dan ayrılmak üzere iken Yunanis

tan'da Kiralın askerî Hükümete karşı halkı ayak
lanmaya davet ettiği ve çarpışmaların da baş
ladığı, ertesi gün de Kiralın Roma'ya kaçtığı 
haberi yayıldı. Tabiî bu yeni durum, bizim Kıb
rıs dâvası ile de büyük mikyasta ilgili olacağı 
düşüncesiyle bâzı bilgiler toplamaya tevessül et
tik. Ve bu hususta birçok tanıdık ve makamlara, 
mahafile başvurduk. Kanaat ve düşüncelerini 
anlamaya çalıştık. 

a) Yunan Kiralı, bilhassa Yunanistan'ın Ku
zeyindeki askerî birliklerde bulunan bâzı gene-
raler tarafından kandırılmış, tâbir caizse öyle 
söylüyorlar, ve bunların da Kirala dayanarak 
(Albaylar) Hükümetinin devrilmesi ve dolayı
siyle bir nevi intikam alınması ve onların yeri
ne geçmek için tertiplemiş oldukları kanaati ha
kimdir. 

b) Kullandıkları radyo çok küçük takatli 
olduğu ve Kiralın çağrısının hemen hemen - bir
kaç şehir müstesna - kimse tarafından duyulma
dığı belirtilmektedir. 

c) Atina ve Güney - Yunanistan'da halkın 
askerî idareye alıştığı ve hattâ taraftar bile ol
duğu ve bunun da Kiralı dinlemiş olanların bile 
çağrıya kulak asmadıklarını teyiden söyledik
leri, 

d) Kıbrıs Dâvasında Türkiye'nin son kazan
dığı politik zafer ve askerî tazyikden dolayı hal
kın ve askerin büyük kısmının, mevcut Hükü
met aleyhine kolaylıkla döneceği zehabını uyan
dıran bâzı kışkırtmalardan dolayı, Kiralın bu 
işin muvaffak olacağı zannına düştüğü veya dü
şürüldüğü, 

e) ingiltere'nin, eskiden beri hem Yunanis
tan hem de Kıral ailesine olan irtibatından do
layı, bu işe çok ehemmiyet vererek dikkatle ve 
yakından takibetmekte olduğu, 

f) Amerika'nın, şimdiye kadar Yunanis
tan'a 3,5 milyar dolarlık askerî ve ekonomik 
yardım yaptığı için ve Yunanistan'ın NATO ca

miasından ve Akdenizdeki stratejik durumunun 
ahemmiyetine binaen bu hâdiseyi onların da çok 
yalandan ve dikkatle, biraz da yatıştırıcı ma
hiyette takibetmekte olduğu, 

g) Kralın bu teşebbüs ve firari Askerî 
Cuntayı çok daha kuvvetlendirerek, yeni bir 
kanunla Kral dönse bile salâhiyetlerinin daha 
da kısıtlanmak teşebbüsünde bulunacağının 
öğrenilmiş olduğu, 

h) Rusların fırsattan istifade edemediği 
veya iyi hazırlanamadıklarmdan dolayı yeni bir 
tertibe gitmek üzere hazırlanmakta oldukları ve 
ayrıca, Amerikalıların ve diğer yabancıların 
(Acaba şimdi Türkiye ne yapacak?) diye me
rakla izleyip bizden bile soruşturdukları ve he
nüz tazeliği üzerinde duran Kıbrıs hâdiselerinin 
ışığında, bizim de meseleyi tetkik edersek, son 
yılların Türk tutumundaki en kuvvetli politik 
ve askerî baskısı altında adeta ezilmiş gibi bir 
hale uğrıyan Yunanistan'ın durumunu pek ya
kından ve her türlü tef erruatiyle incelemek mev
kii ve mecburiyetinde olduğumuz tebarüz et
mekte ve ettirilmektedir. Eğer günlerce evvel 
halkın ağzına düşmüş bulunan bu ihtilâl te
şebbüsü bizim vasıtalarımız, makamlarımız ve 
istihbarat organizasyonumuz tarafından Hükü
mete haber verildi ise, bu teşkilâtımız vazifesini 
hakkiyle yapmış ve yapacak kudrette demektir. 
Buna ancak müteşekkir kalmalıyız. 

Eğer bu haberi vermedi ise, yani herkes 
gibi biz de baskına uğradı isek ve havadisi ga
zete ve radyolardan öğrendiysek demek ki bu 
teşkilâtımız gereği gibi işliyememektedir. Bu 
takdirde de Hükümetimizin müstacelen en şid
detli ve müessir ve yeterli tedbirle bu kifayet
sizliğin giderilmesine mutlaka çalışması icabet-
tiği kanaatini en sona ekliyerek mâruzâtıma 
son veriyorum. 

Zamammızı aldığım için ve Sayın Başkanın 
da sabrını tükettiğim için özürler dilerim. 
Ehemmiyetli görüğüm için arz ettim. Vazifemi 
yapmış olmak kanaati ve ferahlığı ile huzurla
rınızdan, saygılarımı arz ederek, ayrılmaktayım. 
teşekkür ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Efendim, daha beş sayın üye 
gündem dışı söz almış bulunuyor. Gündem dışı 
söz mevzuunda 55 dakika gündem dışı görüşmek 
mümkün değildir. Gündem dışı konuşmalar fev
kalâde bir halin tahaddüsü dolayısiyle veya 
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umumi menfaat umulan bir halin ani olarak Ge
nel Kurula intikali konusudur. Bu bakımdan 
bendeniz diğer arkadaşlara, kanunların mev
cudiyeti muvacehesinde ve bir sayın üyenin 55 
dakika konuşması sebebiyle, gündem dışı ko
nuşmak istiyenlere söz verme hakkımı kulla-
namıyacağım. 

FİKRET GÜLDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan, çok rica ederim; müsaadenizle arz 
edeyim. 

BAŞKAN — Sırası geldiği takdirde her 
şeyden evvel Meclis çalışmalarını yürütmekle 
mükellefiz. Meclis çalışmaları dururken gün
dem dışına müddetlerimizi tahsis etmek müm
kün değil. Ben beyanımı kullandım. Direnme 
hakkı, sırası geldikçe, arkadaşlarıma aittir. 

Sırada Sayın Hazer vardır. Sayın Hazer di
reniyor musunuz? 

MEHMET HAZER (Kars) — Direniyorum. 
BAŞKAN — Beş dakika üzerinde direniyor. 

Diğer arkadaşlar da vardır, daha sırada gün
dem dışı söz istiyen 4 arkadaş vardır. Sayın 
Hazer direniyor musunuz? 

Sizden sonra konuşacak arkadaşlar 5 daki
ka konuşmak istemiyorlar. Başkanlık Divanı 
mevcut kanunların görüşülmesi yönünden gün
dem dışı söz veremiyecektir. (Direniyor efen
dim, sesleri) Direniyorsanız arz edeceğim. 

MEHMET HAZER (Kars) — 5 dakika ko
nuşacağım. Direniyorum. 

BAŞKAN — Genel Kurul 5 dakikalık ifa
denizi duydular. Onlar kararlarını versinler. 
(Mevzu nedir, sesleri). 

Sayın Hazer 5 dakikalık görüşme istemekte
dir. Mevzu kömür istihsali ve yakacak konu
sunda kısa bir konuşma yapmaktır. (A. P. sıra
larından bütçede konuşsun, sesleri). 

BAŞKAN — Sayın Hazer direniyorlar. Hiç 
mutadım bulunmadığı halde, gündem dışı söz 
vermemek hususundaki İsrarım 55 dakikalık bir 
müddetin gitmesinden mütevellittir. Yoksa bu 
müddet içinde bütün arkadaşlara söz verirdik. 
Diğer konulara geçemiyeceğiz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Direniyorlar. (5 dakika kayıtla 
sesleri). Konuşmasını kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

2. — Kars Üyesi Mehmet Hazer'in, Doğu ille
rimizde kış şiddetli geçmekte bulunduğu cihetle 
yakacak ihtiyacının zamanında karşılanması ve 
yeni kontenjan ayrılması gerektiğine dair demeci. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; bu sene Doğuda kış şid
detli cereyan etmektedir. O bölgenin uzun kış
ları ve mazbut olmıyan mesken durumları da 
göz önüne alınarak bölgenin yakacak ihtiyacı 
zamanında temin edilmemiştir, bir. Son gün
lerde 400 000 tonluk istihsal fazlalığı olduğu an
laşılmıştır. Hükümetten rica ediyorum, bu fazla 
istihsal ile sıkıntı içinde bulunan bu Doğu böl
gesinin, bilhassa benim seçim bölgem olan Kars'
taki bu âcil ihtiyaca bir cevap bulsun, yardım 
etsin, bir miktar daha kömür göndersinler. Ev 
başına 500 kilogram kömür verilmektedir. Bu 
500 kilo hiçbir ihtiyacı karşılamamaktadır, bil
hassa kış şiddetlidir. Bunun için huzurunuzu 
işgal ettim, 5 dakika konuşmama müsaade et
tiğiniz için, kâğıt bile getirmedim. Fazla birşey 
de söylemiyeceğim, teşekkür ederim. (Alkışlar). 

3. — Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'nın, 
Emeldi, Dul ve yetimlerin almakta oldukları ay
lıkların azlığına dair demet. 

BAŞKAN — Sayın Bekata gündem dışı ko
nuşma istemektedir. Dul, yetim ve emekli aylık
larının durumu ile ilgilidir. Başkanlık Divanı 
eski kararındadır. Sayın Bekata 3 dakika ile di
renmektedir. Bu hususu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul ednler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
Buyurun Sayın Bekata 3 dakika. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh
terem Başkan, değerli arkadaşlarım; bir önemli 
konuyu Yüce Senatoya birkaç dakika içinde arz 
etmek ihtiyacını duydum. Sayın Maliye Ba
kanının şu anda burada oluşunu da hayırlı bir 
tesadüf sayıyorum. 

Halen Türkiye'de 3 yüz bin civarında dul, 
yetim ve emekli bulunmaktadır. Bunlardan 
% 60 sının eline ayda ortalama 300 lira civa
rında küçük bir para geçmektedir. Hatırlıyalım 
ki, bu kadar az aylıkla sefalet içinde yaşamaya 
çalışan vatandaşlar Çanakkaleyi, istiklâl Sava
şını kazanmış olanların sağ kalanları ile bun
ların dul ve yetimleridir. Son yıllar içinde 
% 20 nin üstünde artan hayat pahalılığı kar
şısında bunların geçim sıkıntıları ise artık 
dayanılmaz olmuştur. 



C. Senatosu B : 16 28 . 12 . 1967 O : 1 

Devlet memurlarına Personel Kanununun 
ışığı altında bir zam yapıldığı halde yetmezken, 
işçi vatandaşlar toplu sözleşmelerle ücretlerini 
bir oranda artırmaya çalıştıkları halde yetmez
ken bu sahipsiz yetim, dul ve emekli zümrenin 
açıklı hali çok daha iyi anlaşılır. Bu itibarla 
bugün sefalet içinde kıvranan yetim, dul ve 
emekli ailelere Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
ve Hükümetinin yakın alâka ve kadirşinas şef
katinin olumlu hale getirilmesini bilhassa rica 
ediyorum. 

Saygılarımla. (Alkışlar). 

4. — İstanbul Üyesi Fikret Gündoğan'ın, Aba
na ilçesinin Nahiye haline getirilmesiyle dair ka
nunun Anayasa Mahkemesince iptaline rağmen 
hâlâ gerekli kanunun çıkarılmadığına dair de
meci ve Devlet Bakam Sadık Tekin Müftüoğ-
lu'nun cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan 6203 sayılı 
Kanunu iptal eden Anayasa Mahkemesi kararı
nın âdemi infazı hakkında gündem dışı söz is
temektedir. Başkanlık Divanı eski kararında
dır, gündem dışı söz veremiyecektir. Direni
yor musunuz Sayın Gündoğan? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Direni
yorum, ve oldukça kısa olacaktır. 

BAŞKAN — Oldukça kısa ne demek? Genel 
Kurul ona göre karar veriyor, galiba. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkanım, istirham ederim. 

BAŞKAN — Direniyor musunuz? 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Direni

yorum. 
BAŞKAN — Sayın Gündoğan direniyorlar. 

(A. P. sıralarından kaç dakika konuşacak, ses
leri) Abana Kazası hakkında. Saat söylemiyor
lar. Direniyorlar. Konuşmasını kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Buyurun Sayın 
Gündoğan. 

FİKKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım, son gün
lerde kanımızca üzerinde önemle durulması ge
reken bir hususu dile getirmek üzere huzuru
nuza gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bilindiği gibi bir 
vakitler iktidar partisi aleyhinde oy verdik
leri için bir belde halkının tüm olarak ceza
landırılmasını öngören bir kanunla Yurdu

muzun Abana İlçesi, Abana ismi ile anılan mer
kezden alınarak Pazaryeri veya Bozkurt deni
len bir merkeze nakledilmiş ve bu sureti© toplu 
ceza vermek usulü gibi bir usûl maalesef Tür
kiye'de bir kanunun mevzuu olmuştur. Büyük 
tarihî olayların cereyanından sonra 1961 Ana
yasası bu kabil halleri, buna benzer daha 
birçok halleri önlevici müesseselerle dolu ola
rak gelmiş ve bir Anayasa Mahkemesi ihdas 
etmiş, Meclislerden sâdır olan kanunların bir 
defa da Anayasa Mahkemesinden geçmesini 
öngören bir müesseseyi kanunlaştırmıştır. İşte 
bu müesseseye dayalı olarak kurulan Anayasa 
Mahkemesi bir vakitler bir partiye oy verdik
leri için cezalandırılan Abana halkının hak
ikini, geç de olsa, iade etti. Bu, Türk'ye hu
kuk tarihinde eşine ender tesadüf edilen ve 
fakat bundan sonra hasretle tesadüf edilmesi 
gereken çok hayırlı bir olaydır. 

Ancak, muhterem arkadaşlarım, nasıl 1960 
öncesi bir ilçe halkını topyekûn cezalandırmayı 
pervasızca göze alan bir zihniyet yaşamışsa, 
bugün bakıyoruz Abana ilçe meıjkezinin tekrar 
Abana olmasını kapsıyan Anayasa Mahkemesi 
karamın çok açık ve seçik hükümlerini uygu
lamamak gibi aynı zihniyet istikâmetinde bir 
gidişi müsahade etmekteyiz; esefle müsahade 
etmekteyiz, kuşku ile müşahede etmekteyiz, 
endişe ile müşahede etmekteyiz. Bu mem
lekette Anayasa, onun müesseseleri ve 
kanunlar, mahkemeler ve kararlar var mı
dır yok mudur? Benim nâçiz anlayışım Aba-
na'nm teJkrar ilçe merkezi olmasını kapsıyan 
Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmama
sının zihinlerde doğuracağı sual bu olmalıdır. 
Ve Türkiye'nin mukadderatı i i^rnda bu sual 
tehlikeli bir vasıta olarak, tehlikeli bir işaret 
olarak durmamalıdır, duramaz da. Zira Ana
yasa Mahkemesinin kararlarını uygulamayı 
ihmal etmiye hiçbir kimsenin gücü yetmiyecek-
tir; ne Hükümetin ve ne* de hükümetlerin... 
Hattâ Yüce Meclislerin, Çünkü, Anayasa Mah
kemesi kararlarının b^hemal uygulanmasını, 
Anayasanın 152 nci maddesinin son fıkrası 
kesin olarak hükme bağlamıştır. Ama, müsa
hade ediyoruz ki, maalesef Anayasa Mahkeme
since verilen karara rağmen Hükümet, Aba
na diye 1945 yılında kurulan ilçenin merke
zini Ahana'ya getirmemek, oMn#u yarde da bı
rakmamak, çok garip, hukukla telifi kaabil 
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olmıyan, mantıkla telifi kabil olmıyan, yan
lışlıklar komediyası denilecek bir keşmekeşin, 
bir zihin keşmekeşinin ifadesi olarak her iki 
beldeyi nahiye haline ifrağ etmek, bucak ha
line ifrağ ederek bir kazaya bağlamak sure
tiyle işi hallettiğini zannediyor ve bugün Ana
yasa Mahkemesi kararına tabiî bizzat Anayasa
ya aykırı bir tutum içinde bulunduğunu her ge
çen dakika biraz daha şiddetlenmek üzere ken
di eli ile tescil ediyor. Muhterem arkadaşlarım 
bu mevzuda Sayın Devlet Bakanı Sadık Tekin 
Müftüoğlu Beyefendi dün Millet Meclisinde ko 
nuşma yapan bir arkadaşımıza cevap verirken 
Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye doğ
ru işlemiyeceği yolunda mevcut fıkranın ken
dilerine mesnet alındığını ve bu itibarla Ana
yasa Mahkemesi kararının uygulanmadığını ifa
de etmiş. Bunu, zabıtlardan okudum, gazeteler
de gördüm. Tahmin etmiyorum ki, yanüış bir-
şey izafe ediyorum, kendisine. Sayın Devlet Ba
kanının bu görüşünü doğrusu anlamak şöyle 
dursun, dinlemek, görmek insana hüzün veri
yor. Anayasa Mahkemesinin verdiği kararla 
Abana ilçesi merkez olarak Abana'ya gelmi-
yecekmiş. Ya.. Anayasa Mahkemesinin kararı
na rağmen Abana ilçesinin merkezi Abana ol-
mıyacakmış. Neden? Çünkü, Anayasanın 152 nci 
maddesinin bir fıkrası Anayasa Mahkemesi 
kararlarının geriye doğru işlemiyeceğini ifade 
edermiş. Aman yarabbi böylesine bir hukuk 
anlayışına tesadüf etmeli mümkün değildir. 
Bir kere bu muhterem arkadaşım, Devlet baka
nı bu mütalâası ile hukuk dışına düşüyor, hu
kuktan behresinin o kadar çok olmadığını gös
teriyor. Bununla da yetinmiyorum daha doğ
rusu bu... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan tâbirler da
ha mülayim olsa daha isabetli olacağı kanaa
tindeyim. Behre falan tâbirleri. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım bizzat Devlet bakanı bu 
mütalâası ile Anayasa Mahkemesinin kararını 
bir defa dahi okumamış olduğunu göstermiş 
oluyor. Bu, hakikaten hüsün verici bir manza
radır. Bakınız, Anayasa Mahkemesi kararının 
geriye doğru işlemiyeceğini iddia eden Devlet 
Bakanının bu iddiasını eerheden, Anayasa Mah
kemesi kararının fıkrası nasıl? Nasıl mesele ele 
alınmış ve bu kararın geriye doğru işliyeceği 

bu kararda nasıl mevcuttur. Onu size İM da
kikanızı alarak okuyacağım. 

«İlçe merkezinin Abana'dan Bozkurt'a ta
şınmasına ilişkin dâva konusu kanun hükümle
ri her hangi bir kanunla kaldırılmış olmadığı 
gibi merkezin bugün dahi Bozkurt olması ba
kımından bu hükümler sürüp gitmektedir. 
Buna göre bu kanunun, Anayasanın geçici 
9 ncu maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesi
nin göreve başladığı tarihte yürürlükte oldu
ğundan kabulü gerekir. Ve böylece Anayasaya 
aykırılık yönünden incelenmesi, sözü edilen 
geçici 9 ncu madde hükmüne göre Anayasanın 
152 nci maddesine uygundur. Gerçekten yü
rürlükte bulunan bir hüküm ancak Anayasa 
Mahkemesince iptal edilmesi veya bunu kaldı
ran bir kanunun yürürlüğe girmesi sonucunda 
yürürlükte olmaktan çıkar, başka deyimle or
tadan kalkar. Muhterem arkadaşlarını kararın 
geriye doğru hüküm ifade etmiyeceği gerekçe
sine sarılan sayın Devlet bakanının bu dayan
dığı gerekçenin yersizliği, bizzat bu kararın 
içinde biraz evvel okuduğum pasajda dile geti
rilmiş ve Anayasanın 152 nci maddesinin bu 
hükmü göz önüne alındığı, nazarı dikkate alın
dığı, buna rağmen bu kararın verildiği bu ka
rarda yazılmıştır. Nitekim bu karara muhalefet 
eden üç tane üye 152 nci maddenin o fıkrası
nın yani geriye doğru kararların işliyemiyece-
ği fıkrasını ileri sürerek muhalefet etmişler. 
îşte, muhalefetlerine rağmen Anayasa Mahke
mesinin bütün üyeleri «işler» diyerek karar 
vermigler. Eğer, Devlet Bakanı arkadaşımız Sa
dık Tekin Müftüoğlu'na bu yetmiyorsa başka 
bir karan okuyacağım. O zaman biraz daha fik
rini tashih etmiye mecbur kalacağı kanısına 
varacağım: 

4 . 7 . 1983 tarih, 963 e 1094 ve 2804 sayı
lı bir Danıştay kararı var, arkadaşlarım. Ay
nen şöyle diyor : «Anayasa Mahkemesi, kanu
nun 152 nci maddesinin 3 ncü bendi, mutlak 
mânada kabul edildiği takdirde Anayasaya ay
kırı bir kanuna müsteniden tesis kılman tasar
ruflar daimî ve tabiî olarak iptal kararına ta
kaddüm edeceği için verilecek iptal kararı da
vacının hukukuna sirayet etmiyecek ve binne-
tice iptal kararı hukuki neticeden yoksun ka
lacaktır ki, bu görüşü kabule imkân yoktur. 
Bundan başka bir de tevhidi içtihat karan var
dır. Orada da Ana3^asa Mahkemesi kararlarının 
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nasıl anlaşılacağı ve nasıl anlaşılması lâzım-
geldiği sarahatle dile getirilmiştir. Herşeyi bir 
tarafa bırakalım, bütün bu hukukî mütalâaları 
yok, kararda bu pasaj yok, Soruyorum kendi
lerine, hadi 25 . 12 . 1967 tarihine kadar olan 
altı ay zarfında Anayasa Mahkemesi kararım 
yürütmediniz, 25 . 12 . 1967 den bugüne kadar 
üç gün geçti. Geriye doğru yürümediğim kabul 
edelim, biran için kararın. Üç günden beri ne
redesiniz? Üç günden beri Abana ilçe midir, de
ğil midir? üç günden beri Abana'da oturanlar il
çeye mensup insanlar muameleli görüyorlar mı, 
görmüyorlar mı? Abana'da kaymakam var mı
dır? Üç günden beri Devlet dairelerini temsil 
eden adamlar var mıdır., yok mudur? 

Siz, 1945 senesinde 4769 sayılı Kanımla bir 
bölgenin ilçe yapıldığına muttali değil misiniz? 
6203 sayılı Kanımla ilce yapılan bu bölgenin 
merkezi Abana'dan alınıp Bozkurt'a gitmemiş 
midir? Şimdi verilen Anayasa Mahkemesi kara-
riyle aynı ilçenin, aynı corğafi taksimin merkezi
nin Bozkurt değil, Abana olması lâzımgeldiğine 
dair Anayasa Mahkemesi kararı meveudolunca 
Abana'nm kapsadığı sahayı ilçe yapan 4769 sa
yılı Kanun iade olmaz mı, o hükümler yürümez 
mi? Abana ilçesini kaldırmak başka şeydir, bir 
ilçenin merkezini bir yerden bir yere nakletmek 
başka şeydir. Bunu tefrik etmek lâzım. (Gürül
tüler) 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlarım; bu itibarla Abana ilçesi iîe 
ilgili Kanun Anayasa Mahkemesinin 6203 sayı
lı Kanunu iptal etmesi ile olduğu gibi avdet et
miştir ve bugün Abana ilçesi 1945 senesinde 4769 
sayılı Kanunla kurulmuş coğrafi bir beldedir. 
Bunun merkezinin Anayasanın 115 noi maddesi
ne aykırı olarak Abana'dan alınıp Bozkurt'a 
verilmesinin yanlışlığı Anayasa Mahkemesi ka
rarı ile sabit olmuştur. Anayasa Mahkemesi ka
rarını Anayasanın 115 nci maddesine bağlamış
tır. Ona dayanmıştır. Çünkü o maddede bir il
çe beldesinin, daha doğrusu ilçe olan bir coğra
fi arazi parçasının neresinin hangi yerinin ilçe 
merkezi olacağını tâyin etmiş olmanın yollarını, 
usullerini göstermiştir ve Anayasa Mahkemesi 
siz 6203 sayılı Kanunla Abana denilen ilçenin 
merkezini Abana'dan alıp Bozkurt'a vermekle 
Anayasanın 115 nci maddesini ihlâl ettiniz diye 

karar vermiştir. Binaenaleyh Abana ilçesi kalk
mıştır, yeniden kanuni hazırlıklar yapılacak, ye
niden ilçe ihdas edeceğiz onun için vakit bula
madık vesaire gibi beynamaz özürlerini hukuk 
ve kanun anlayışı ve kanun sarahati ve maddele
rinin sarahati karşısında kabul etmeye imkânı 
kanuni yoktur. Ben öyle zannediyorum ki, Sa
yın Devlet Bakanı ile Hükümetin diğer azaları 
aynı görüşte değildir. Sayın Devlet Bakanı bu 
kanunun geriye yürümiyeceğinden bahsederek 
bunu bir özür olarak, daha doğrusu bir gerekçe 
olarak ortaya koyup bugün Anayasa Mahkemesi 
hükümlerinin yerine getirmemek yolunu ihtiya
rını hissetmiş ve bu arada bir de tarizde bulun
muştur. Ondan da kendini alamamıştır. Hizmet 
etmek için olacak her halde bize, o bakımdan 
teşekkür ederim. Demiştir M, Anayasa Mahke
mesi kararlarının geriye doğru yürümiyeceğine 
dair hiçbir misal yoktur, tek istisna vardır. Cum
huriyet Halk Partisinin mallarının kendisine ia
desine dair Kanun, işte bu geriye doğru yürü
menin tek istisnasıdır demekle güya Cumhuriyet 
Halk Partisini bu kanundan istifade etmiş gibi 
göstermek 30 seneden beri söyleye geldikleri 
virdiseban ettikleri, dil döktükleri geçersiz bir 
propaganda tekrar dile geldi. Arkadaşlarım açık
ça ve seçikçe beyan ediyorum G. H. P. nin mal
larının iadesine dair Anayasa Mahkemesi kara
rından sonra C. H. P. yalnız Atatürk'ün kendi
sine, miras olarak bıraktığı emvalden gayrisini 
almadığını Danıştaya danışan Hükümetin aldı
ğı karar gereğince C. H. P. bir protokol imzalı-
yarak bütün mallarını Hazineye bıraktığını tarih 
önünde ifade etmek ve tescil etmek istiyorum. 
Yoksa C. H. P. nin iptal edilen bir kanun dola-
yısisde mallarını geri aldığı intibaını uyandıran 
Devlet Bakanına müsaade etmiyorum. O bakım
dan demek istiyorum ki, her bakımdan kanunun 
dışına düşmüş olduğu aşikâr olan Hükümetin, 
Abana ilçesinin halkını topyekûn cezalandırma 
mahiyetinde olan ve bu kanunu iptal eden Ana
yasa Mahkemesini lütfen her türlü partizan dü
şünceyi bir tarafa bırakarak yerine geri getirsin
ler, tekrar 1960 - 1961 öncesine clönmiyelim, re
jim buhranlarına girmiyelim, birbirimizle yine 
kördöğüşü içine düşmiyelim, aksi takdirde bu 
memlekette Cumhuriyet Halk Partisi olarak hiç
bir şekilde, hiçbir tâvize yanaşmaksızm muhale
fet vazifemizi yapacağımızı buradan beyan ede
rim. iktidara son defa olarak bir uyarı mahiye-
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tinde sözlerimi kabul ediniz, teşekkür ederim. 
(C. H. P. sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı Sadık Te-
İ57". TT'̂ +.noçlu hv yurun. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLTJ (Zonguldak Milletvekili) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım, dün Mecliste yap
tığım bir konuşmada Sayın Kemal Satır'a bu 
konuda yaptığı bir konuşmaya cevabolarak 
demiştim ki; Anayasanın 152 nci maddesinde 
bir bend vardır. Orada der ki; Anayasa Mah
kemesi kararları geriye yürümez, daha doğ
rusu aynı tâbiri kullanırsak, iptal kararı ge
riye yürümez. Binaenaleyh bu hukukî bir gö
rüştür. Bu görüşün münakaşası hukukî yön
den her zaman yapılabilir, diye ifade etmiş
tim. Sayın Gündoğan bugün bu mevzuu hu
zurlarınıza getirmekle bu imkânı bana yeni
den bahşettiği için kendisine teşekkürlerimi 
arz ederim. Yalnız işin hukukî cihetine gir
meden önce Sayın Gündoğan'm ifadelerinde 
kendisini bulan ve tahmin ediyorum sayın se
natörlerin de pek tasvihetmedikleri beyan tar
zına bir şey söylemiyeceğim ve diyeceğim ki; 
«Üslûbu beyan ayniyle insandır.» 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; bir mesele 
var, bu mesele 1953 yılında çıkmış olan bir 
kanun ile Abana ilçesi Bozkurt veya Pazaryeri 
merkezine naklediliyor. Bu kanun hakkında 
bilâhara Anayasa Mahkemesine dâva açılıyor, 
Anayasa Mahkemesi bu kanunun iptaline ka
rar veriyor. Bunlar doğru. Bu noktada bir 
hususu bütün sarahati ile ve teminatı ile ifade 
etmek isterim. O da şudur : Anayasa Mahkeme
sinin Kararlarına uymamak gibi her hangi bir 
davranış ve teamül veya temayül asla Hükü
metimiz için bahis konusu değildir. Bunu ka
ti olarak ve bütün sarahatiyle Yüce Senato
ya ifade etmek isterim. 

Gelelim mevzua : 27 . 6 . 1967 tarihinde 
Anayasa Mahkemesi biraz evvel ifade ettiğim 
kanunun iptaline karar veriyor. Bu karar 15 
Kasım 1967 tarihli Resmî Gazetede gerekçeli 
olarak yayınlanıyor. Kararın bir hükmü de 
aradaki boşluğu doldurmak için kararın 6 ay 
sonra yürürlüğe gireceği merkezindedir. De
mek oluyor ki, bu karar çıktıktan sonra altı 
ay içinde bu boşluğu douduran hukukî cihetin 
hazırlanması iktiza ediyor. Şimdi gerek Sayın 

Gündoğan, gerekse diğer arkadaşımın Mecliste 
yaptığı konuşmalarla Anayasa Mahkemesi bir 
kanunun iptaline karar verdiği zaman diyor
lar ki ondan evvelki statü otomatikman tees
süs eder. Haddizatında hukukî yönden müna
kaşasının yapılması icap ve iktiza eden husus 
bu. Bunu ister Anayasanın 152 nci maddesin
de sarahatle ifadesini bulan iptal kararlarının 
geriye yürümez fıkrasında arayalım, isterse
niz geliniz Kurucu Mecliste Anayasa müzake
releri cereyan ederken 152 nci madde üzerin
de yapılan görüşme ve konuşmalarda, gerek 
komisyon sözcülerinin ve gerekse bu madde 
üzerinde söz alan muhterem hatiplerin zabıtla
ra intikal eden ve 152 nci maddenin ne şekilde 
anlaşılması ve tatbik edilmesi lâzımgeldiği hu
susunda görüşlerini ortaya koyan beyanlarla 
halline çalışalım. Bu beyanlar arasında birçok 
mütalâlara rastlıyoruz. Bunlardan bir tanesi 
şudur : Der ki bâzı arkadaşlarım; «Birçok 
memleketlerde Anayasa Mahkemesi bir ka
nunun iptaline karar verdiği zaman bu iptal
den sonra doğacak boşluğu doldurmak için 
Anayasa Mahkemesi gerekli kararı veya ted
biri ittihaz edebilir, diye hükümler vardır. Biz
de Anayasa Mahkemesine bu 152 nci madde 
zımnında böyle bir yetki verelim.» Buna ge
rek komisyon sözcülerinin, gerekse diğer ha
tiplerin verdiği cevap şudur : «Bizim Anaya
samızın 5, 6 ve 7 nci maddeleri kuvvetler ay
rılığı prensibini kabul etmiş ve teşriî kuvve
tin hiçbir şekilde devredilemiyeceği esasını ve 
prensibi getirmiştir. Madde 5. Binaenaleyh 
kazaî kuvvetin en üstün mekanizması olan 
Anayasa Mahkemesine teşriî bir organın ya
pacağı vazifeyi verdiğimiz takdirde prensibo-
larak bu kuvvetler ayrılığını biz zedeleriz.» 
Onun üzerine ne yapalım diye düşünmüşler ve 
nihayet bu boşluk devreyi doldurmak için altı 
aylık bir süre meselesi ortaya atılmış ve 152 nci 
maddeye de bu şekilde geçmiştir. Şimdi mesele 
bu altı aylık süre içinde bunun yerine getirile
bilmesi şeklini hazırlıyabiîmesi meselesidir. 
Anayasa Maiıkemesi kararını biraz evvel oku
dum, tekrar edeyim. 27 . 6 . 1967 tarihinde 
karar veriliyor ve 15 Kasım 1967 tarihinde ge
rekçeli karar Resmî Gazetede ilân ediliyor. 
Malûmu devletiniz Meclislerin tatile giriş tari
hi hepinizce malûmdur. Ve Meclislerin yine 
müştereken çalışmaya başladıkları 1 Kasım ta-
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rihi hepinizce malûmdur. Yine malûmdur ki 
1 Kasım tarihinden itibaren asgari bir aylık 
süre, Parlâmentomuzun Başkanlık divanları
nın ve komisyonlarının seçimi, komisyon riya
set divanlarının teşekkülü için asgari mânada 
geçmiş bulunmaktadır. Bu arada gerekli kanun 
ve Anayasa Mahkemesinin kararı, içişleri Ba* 
kanlığmca infaz edilmiştir. Bu karar nedir? 
Bozkurt ilçesinin kazalığmı kabul eden kanun 
tasarısının iptalidir. Binnetice Bozkurt'un ilçe 
olma durumunun kaldırılmasıdır ve bu Anaya
sa Mahkemesinin kararından sonra içişleri 
Bakanlığınca Bozkurt ilçesinin kaza olma du
rumu kaldırılmış ve nahiye haline getirilmiştir. 
Şimdi deniliyor ki; Abana ilçesi niye kaza ya
pılmadı? Haddizatında gerek Abana ilçesinin, 
gerekse Bozkurt'un yeniden kaza olması için 
kanun tasarısı Hükümet tarafından Parlâ
mentoya sevk edilmiş 8 . 12 . 1967 de, İçişleri 
Komisyonunda görüşülmüş, kabul edilmiş iç
işleri Komisyonundan da 26 . 8 . 1967 tarihin
de Bütçe ve Plân Karma Komisyonuna sevk 
edilmiştir. Şu sıralarda Bütçe ve Plân Karma 
Komisyonunda bütçe müzakereleri olmasa idi, 
tahmin ediyorum oradan da bu kanun tasarısı 
çıkacaktı ve zannediyorum ki, en kısa zaman
da çıkacaktır ve Parlâmentoda görüşülerek 
kanunlaşması takarrür edecektir. 

Gelelim icranın arkadaşlarımızın iddia et
tiği gibi kendiliğinden Abana'yı yeniden ilçe 
haline getirmenin hukukan mümkün olup ol-
mıyacağı keyfiyetine : Biraz evvel ifade ettim; 
kuvvetler ayrılığı prensibi içerisinde Anayasa 
Mahkemesi en üst kazaî merci olması itibariy
le teşriî organın yetkisine giren bir hususta 
karar veremiyeceğini Kurucu Meclisin zabıtla
rına atfen izaha çalıştım, icranın durumu da 
bundan farklı değildir. Zira bir mahallin kaza 
haline getirilebilmesi ancak bir teşriî tasarruf
la mümkündür. Teşriî tasarrufla mümkün olan 
bir hususun icra tarafından re'sen tahakkuku 
ise, takdir edersiniz, ancak o zaman Anayasa
ya aykırı olurdu. Binaenaleyh icra bakımın
dan ne Anayasa Mahkemesinin yerine getiri
lememesi hususunda Anayasaya bir aykırılık 
mevzuubahistir, ne de Anayasa Mahkemesinin 
kararının infaz edilmediği hususundaki iddia 
da bir ciddiyet ve bir ağırlık varittir. Kaldı 
ki, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 

50 nci maddesinde de ifade edildiği gibi iptal 
kararı üzerine bir hukukî boşluk meydana 
gelmektedir. Yine Aksoy'un ifadesine göre 
bu altı aylık müddetin konulmasının sebebi, 
iptal sebebi ile bir kanuni boşluğa mâni olmak 
içindir, deniliyor. 

Şimdi şu sorulabilir muhterem arkadaşları
mız tarafından, «en fazla» pekâlâ. Altı aylık 
süre içerisinde bu kanun niye kanunlaşmamış-
tır? Muhterem , arkadaşlarım, Anayasamızın 
geçici yedinci maddesini bu vesile ile hatırla
makta ve hafızalarınızda tazelemekte fayda ol
duğu için müsaadenizle okuyorum : 

«Geçici yedinci madde — Bu Anayasa ile 
kabul edilmiş olan yeni organ, kurum ve ku
rulların kuruluş ve işleyişleri ile ilgili kanun
lar T. B. M. Meclisinin ilk toplantısından baş-
lıyarak en geç altı ay içinde ve bu Anayasa 
ile konulması emredilen diğer kanunlar da 
en geç iki yıl içinde çıkarılır.» hükmü vardır. 

Ama tatbikatta ve hukukî hayatımızda şu 
içtihat teessüs etmiştir M, Parlâmentonun ken
disine mahsus bir çalışma tarzı ve bir çalışma 
prensibi vardır. Bâzı maddî imkânsızlıklar, 
bütün imkânlarınızı kullanmanıza rağmen size, 
muayyen tasarıları, muayyen müddet içinde 
kanunlaştırmak, Meclise sevk etmek değil, 
kanunlaştırmak imkânından mahrum edebilir. 
işte nitekim bu geçici madde münasebetiyle, 
yanılmıyorsam Yargıtay Başkanının söylemiş 
olduğu bir husus şöyle idi : «Mühim olan bu 
kanunların behemehal kanunlaşması değil, ta
sarıların müddeti içinde Meclislere sevk edil
mesidir.» Tasarılar da Meclislere müddeti için
de sevk edildiğine göre, Anayasanın 7 nci mad
desindeki espri ve ifade yerini bulmuştur diye 
zannediyorum adlî yılın açılışı münasebetiyle 
bir konuşması olmuş idi. Arkadaşlarımız bunu 
hatırlarlar. Binaenaleyh, burada da Hükümet 
müddeti içerisinde tasarıyı Meclise sevk et
miş, imkânı içinde içişleri Komisyonunda görü
şülmüş, kabul edilmiş ve Bütçe ve Plân Ko
misyonuna gitmiş ancak araya giren dört ay
lık tatil devresi münasebetiyle ve Meclislerin 
filhal toplantı halinde bulunamaması dolayı-
siyle bu tasarının daha evvel görüşülmesi müm
kün olamamıştır. Binaenaleyh, hulâsa etmek 
icabederse Hükümet Anayasa Mahkemesine 
vermiş olduğu Bozkurt ilçesinin ilçeliğini kal
dıran hususu tatbik etmiş ve Bozkurt ilçesi il-
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çelikten kaldırılmış ve nahiye haline getiril
miştir. 

ikincisi; yeni müddeti içerisinde Abana ve 
Bozkurt'un ilçe olması için kanun tasarısını 
Yüce Meclise sevk etmiş, kanun tasarısı içiş
leri Komisyonunda kabul edilmiş halen Bütçe 
ve Plân Komisyonunda bulunmaktadır. Bina
enaleyh, tekraren ve teyiden ifade edeyim ki, 
Hükümetimiz, Anayasa Mahkemesi kararları
na karşı her hangi bir davrapıışm veya bir te
mayülün içinde bulunmamaktadır. Yüce Sena
toya arz ederim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Tuna Anayasa Mahke

mesi kararlarına karşı verilen yanlış mâna ve 
yapılan ithamla ilgili gündem dışı söz istemek
tedir. Başkanlık Divanı yine aynı görüştedir. 
Direniyor musunuz Sayın Tuna? 

AHMET NUSEET TUNA (Kastamonu) — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Direniyorlar. Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Buyurun Sayın Tuna. 

5. — Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tu-
na'nın, Anayasa Mahkemesinin iptalden doğa
cak boşluğu doldurma yetkisine sahibolmadtğına 
dair demeci. 

AHMET HÜSRET TUHA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar; Abana ve Bozkurt kasa
ları, kasabaları Kastamonu'ya ballıdır. Bu mev
zu üzerinde «Anayasaya muhalif hareket edil
diği Anayasaya karşı bilerek direnildiği bir re
jim buhranına doğru gidildiği» gibi bu sözleri 
sarf edeîi arkadaşların hakikaten kısa bir tet
kikle neticeyi kavlayacak durumda olmalarına 
rağmen hakikati serapa ketmederek, bu şekilde 
beyanda bulunmaları muvacehesinde ve hepimiz 
Anavatanın samimî olarak bekçiliğini yaptığı
mız kanaati ile gündem dışı söz istedim. 

Muhterem arkadaşlar, eğer Anayasa Mahke
mesinin riayeti mecburi, infazı zaruri bir kara
rı olur, bunu Hükümet infaz etmemiş olsa, kati 
surette Hükümet hangi taraftan olursa olsun 
muhakkak karşısında olacağımızdan emin olma
nızı rica ederim. Burada dün Millet Meclisinde 
Sayın Kemal Satır, bugün Cumhuriyet Senatosu 
Gcmel Kurallında Sayın ö-ündoğan'm Anayasa 
Mahkemesi kararlarına çok yanlış, hakikaten 

münakaşa edilmiyeeek şekilde yanlış mâna ver
meleri diğer hususların dermeyanı zaruretini 
meydana getirmiştir. Muhterem arkadaşlarım 
Anayasa Mahkemesi bir kanunu iptal eder. Ana
nasa Mahkemesi iptal ettiği kanunun yerine 
yeni bir madde koyamaz. Yasama Meclisine bı
rakıyor. Bu kasabanın kaza merkezi olup olmı-
yacağı bir kanunla tesbit edilir, deniyor. Bu 
ahvalde Anayasa Mahkemesi falan yer kaza 
oldu diyemez. Şimdi su hukukî anlayıştaki ma
alesef noksan tetkikattan dolayı arkadaşımız 
bunun üzerinde gerekli inşaatı yapıyorlar. De
niyor ki; Anayasa Mahkemesi Abana'ya kaza 
merkezini nakletti, Hükümet nakli tekemmül 
ettirmedi, binaenaleyh Anayasa iptal olunuyor, 
anayasa Mahkemesine karşı direnme var, rejim 
buhranı var, ve saire gibi artık esasta büyük 
hata işlendikten sonra üzerinde yeni inşalar ya
kılıyor. Şunu ifade edeyim, eğer Anayasa Mah
kemesi kararı infaz edilmese idi, biz de bunla
rın karşısında olurduk. Ne yaptılar? Anayasa 
Mahkemesi iptal ettiği kanunun meydana ge
tireceği boşluğu doldurmak üzere tedbir kararı 
alamaz. Sayın Bakanın da ifade ettiği gibi, Ku
rucu Mecliste bunlar enine boyuna münakaşa 
edilmiştir. Deniyor ki, bâzı arkadaşlar teklif 
ediyor, bir kanım iptal edildi, bir boşluk mey
dana geliyor, hemen Anayasa Mahkemesi orada 
bunun icabını yapsın. Bu görüş karşısında iti
raz ediyorlar, diyorlar ki, hayır biz icrai, kazai, 
teşriî üç kuvveti birbirinden ayırdık. Eğer ya
sama organının kanunu iptal edildiği zaman, 
Anayasa Mahkemesine onun yerine bir fıkra 
yasmasını kabul edersek, Anayasa Mahkemesini 
Meclisin yerine ikame etmiş oluruz; olmaz, di
yorlar. Bu teklif reddediliyor. îkinci bir teklif 
geliyor. Diyorlar ki, Anayasa Mahkemesi bir 
kanunu iptal etti, âcil alınması lâzımgelen bir 
tedbir vardır. Nihai karan almasın, ama tedbiri 
olsun alsın, bu teklife de itiraz ediliyor; deni
yor ki, bir kanunun iptali sırasında tedbir al
mak hakkı icraya ait bir vazifedir. Eğer bu 
hakkı An avasa Mahkemesine tanıdığımız tak
dirde bu sefer Anayasa Mahkemesi icranın ye
rine kaim olmuş olur, onun hakkına ve huku
kuna tecavüz etmiş oluyor. Bu talep de redde
diliyor. Sonunda deniyor ki, bir kanun iptal 
edildi, O halde alınması zaruri olan tedbir var, 
ona muvafakat edilmiyor; yerine yazılması lâ
zımgelen bir metin var, ona da müsaade edilmi-
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yor. Me olacak? Bu yönden de deniyor ki7 Ana-
yasa Mahkemesine, iptal ettiği kanunu yürür
lükten kaldırabilmek üsere mehil verelim. Ku
rucu Meclisteki bütün münakaşalar bu madde 
ile kapanıyor. 

Deniyor ki, Anayasa Mahkemesi bir kanunu 
iptal ederse yürürlüğe gireceği tarihi, altı ayı 
geçmemek üzere, ileriye doğru atabilir. O za
man içinde vazifeli olan Meclis ise Meclis vazi
fesini yapar. O zaman içinde, vazifeli olan ida
re ise, idare vazifesini yapar. Binaenaleyh ka
nunun meydana getirdiği boşluktan cemiyet bir 
zarar görmez. Şimdi şu izahatımla şunu ifade 
etmek istiyorum; Anayasa Mahkemesi hiçbir 
zaman falan yer ilçe merkezi olsun diye karar 
veremez. îlçe merkezini falan yerden falan yere 
nakleden kanunu iptal eder. Şu kanun iptal edil
miştir, der. Burada orta yerde bir boşluk var
dır. Eğer Anayasa Mahkemesi de bu kanaati 
benimsemiş olsaydı, iptaliyle birlikte kaza mer
kezini Abana'ya naklederdi. Diyemez arkadaş
lar. Bir yerin bir kaza merkezine tahvilini eli
mizdeki kanunlar Bozkurt'u kaza yapan Ka
nun iptal edildi. Ayın 25 nde İnebolu'ya banla
mak suretiyle kasalığı kaldırıldı Anayasa Mah
kemesi kararı ile. Ama neresi kaza olacak0 Ya
sama organının vazifesidir. Bu kanun Meclise 
verilmiştir. Komisvonl ardan gedmektedir. Ya
rın huzurunuza gelecektir. Nerede içtimai fay
da görülürse oranın kaza merkezi olması tesbit 
olunacaktır. 

Sözümü hulâsa ediyorum; Anayasa Mahke
meleri kaza merkezi kuramaz. Anayasa Mahke
mesi, filân kazayı filân yere naklettim diyemez. 
Kanun iptal eder, boşluğu kanunlarımız hangi 
mercie vermişse o merci doldurur. Elimizdeki 
mevcut kanunlara göre kaza merkezlerini tesbit 
etme hakkı Meclise ait bir haktır. Bu hakkın is
timali yakında mümkün olacaktır. Keyfiyeti bu 
şekilde arz ederek hepinizi hürmetle selâmla
rım. (Alkışlar) 

6. — Mardin Üyesi Abdülkerim Saraçoğlu'
nun, radyo yayınlarında kendisinin C.H.P. si 
mensubu olarak gösterildiğine dair demeci. 

BAŞKAN — Zaptı sabık hakkında Sayın 
Abdülkerim Saraçoğlu. Buyurun efendim. 

ABDÜLKERÎM SARAÇOĞLU (Mardin) — 
Muhterem arkadaşlarım, Salı günü çocuk felci 
vakaları hakkında burada gündem dışı bir ko
nuşma yaptım. Konuşmamı TRT, Meclis saa
tinde verirken Cumhuriyet Senatosu, Cumhuri
yet Halk Partisi Mardin Senatörü diye bahsetti. 
Halbuki ben C.H.P. olağanüstü Kurultayından 
sonra istifa eden arkadaşlarla beraber ayrıldım 
ve Güven Partisini kurduk. Ben Güven Partili
yim ve kurucularındanım. Bu hususun tashihini 
rica ederim. 

BAŞKAN — Zapta geçilmiştir. TRT tarafın
dan da ifadesi meseleyi düzeltecektir. 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Özel Yüksek Okullar Araştırma Komis
yonu Başkanlığının; araştırmaya İstanbul ve İz
mir'de de devama yetki verilmesine ve üyelerin 
Ankara dışında bulunduğu müddetlerde izinli 
sayılmalarına dair tezkeresi. 

BAŞKAN — Bir tezkere var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Özel Yüksek Okullar 

Araştırma Komisyonu, 7.12.1967 günü toplana
rak görev taksimi yapmış ve çalışmalara başla
mıştır. 

Komisyonumuz halen Ankara'da bâzı fakül
telerde inceleme ve özel yüksek okullarda araş
tırmalara devam etmektedir. 

Bu konudaki çalışmalara daha sonra îstan-
bu ve izmir'de devam edebilmek için Genel Ku
rulca yetki verilmesini ve araştırmanın devamı 
müddetince, Genel Kurula katılma yönünden 
üyelerin izinli sayılmaları için gereken işlemin 
yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
özel Yüksek Okullar Araştırma 

Komisyonu Başkanı 
Manisa 

Refik Ulusoy 

BAŞKAN — özel Yüksek Okullar Araştırma 
Komisyonu Başkanlığınca İzmir ve İstanbul'da 
yapılacak araştırma hizmetleri çerçevesi içinde 
bu vilâyetlere gitmek yetkisi istenmektedir. Bu 
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hususu oylarınıza arz edeceğim. Kabul buyu- | 
ranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Eifat 
Öçten'e izin verilmesi hakkında Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi (3/651) 

BAŞKAN — Bir izin tezkeresi var, okutu
yorum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Rifat öç

ten'in, hastalığına binaen, 22 Kasım 1967 tari
hinden itibaren 37 g-ün müddetle izinli sayılması 
Başkanlık Divanının 25 Aralık 1967 tarihli top
lantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
İbrahim Şevki Atasağun 

BABICA.N — Sayın Öçten İn hastalısına bina
en 37 gün müddetle izinli addedilmesi hususunu 
03darmi"a arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Ge1ir Vergisi Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarı
sının gelen kuğulardan gündeme alınarak önce
lik -re ivedilikle görüşülmesine dair Bütçe ve 
Plân Komisyonu Başkanlığı ile Maliye Bakanlığı 
tezkereleri (Millet Meclisi 1/426; Cumhuriyet 
Senatosu 1/837) (S. Sayısı : 1067) 

BAF?KA?T — Bir teskere vardır, okutuyo
rum. 

Yüksek Ba^kank^a 
Asa^r^a i^^i ^^ar ıKn 0067} sıra sarılı K"-

JVJV. tf!.«pf"!cj7 tabodi/'İT) savın üyelere dâ rtı"'•>""''"' 
hvijırn-ıoVfo/jj-^ önemine binaen sretan kâoıt-
lord.^n T^T'deme Pknarak bütün idlere takdimen 
ö ^ ^ i k ve- ivedilikle görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Bütcs ve Plân Komisyonu Başkanı 
Kcae l i 

Lûtfi Tokoğlu 

K°7rıTvnn adı : 
ft.zJîy jT^v^rî^î K^n^nııu'm ba.^ı madde^e^iyü'" 

^0x,.;r+,-«,.^r,QjŞ| frr.kkında kanun tasarısı /l/S-B^ 

SIBRÎ AT AL AY (Kars) — Bunun gerek
çesi nedir aeaba? 

BAŞKAN — Şimdiye kadar böyle bir tea
mül yoktur. Gerekçesini tâyin eden Genel Ku
rulun oylarıdır. 

SIRRI ATALAY (Kars) — O halde takririn 
aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka

daşlarım, bugünkü 23 Aralık 1967 tarihli ge
len kâğıtlar içinde bulunan yani 328 tarihinde 
sayın üyelere okumaları ve tetkik etmeleri için 
ya sıralara dağıtılan yahut gözlere atılan, Ge
lir Vergisi ile ilgili bir kanun tasarısının gün
deme alınarak görüşülmesi istenmektedir. Bu 
':ir anlama şu demektir : Millet Meclisinden 
galen metni Cumhuriyet Senatosunun sayın 
ûy3İeri hiçbir tetkikat yapmadan bir görüşme 
emri vâkısi İİ3 karsı karşıya geleceklerdir. 
'Mümkündür, şahlan ben dar gelirli yahut geçi
mi az elan vsyalıut baremin alt kademesinde 
bulunan kişiler için bâzı imkânlar getirecek 
olan bu tasarıya müspet oy da verebileceğim, 
belki de aleyhinde oy kullanacağım. Ama bü
tün muhtevası ile bu tasarıyı tetkik etmek im
kânım bulamadım. Ondan biraz önce dağıtılan 
sağlıkla ilgili olan tasarıyı şu saat üçten beşe 
kadar iki saat arasında ancak sıramda oturur
ken tstkifc edebildim. Ve ümidediyordum ki, 
ilk sırada olan ve daha önce basılıp dağıtıl
dığı için, bir gün önce dağıtılan bir şeyi tetkik 
İmkânı olabilir, ama biraz önce dağıtılan ve 
":iraz önce görebildiğimiz bir şey için tetkik et
meden, tetkik fırsatı bulamadan, malî bir ka
nun tasarısı üzerinde görüşmelerimizi açıkla
madan oylarımızı isabetle kullanmak imkânı 
olup olamıyacağı endişesi içerisindeyim. Ama 
%en de şunu açıkça itiraf ederim ki, birçok 
defalar ve yıllardan beri, yani bugün değil, yıl
lardan beri birçok zamanlarda basılmış dağı
tılmış gelmiş sıralar üzerinde, hemen daha tet
kik fırsatı bulamadan da 24 saat geçmeden gün-
lenıe kanun tasarısı ve teklifleri alınmış bulun

maktadır. Bu itiyatlardan ne kadar çok kaçınır 
ve ne kaçlar çok zarardan önce dönülürse yani 
ne kadar imkânlara sahibolursak o kadar isa
betli kararlar çıkar. Sayın Maliye Vekili bu 
kanım tasarısının mutlak surette bugün görü
şülüp bugün neticelenmesini gerektiren ciddî 
sebepler görüyorsa buradan izah etmelidir. Bu 
sadece gündeme alınmaktadır. Bundan sonra 
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diğer işlerden önce görüşülmesi için de bir tak
ririn, veya bu takdirde o hükmün oylanması, 
ondan sonra ivedilik için, öncelik için İçtüzüğü-
müzda hüküm vardır, öncelikle görüşülmesi 
için ciddî sebepler bulunması lâzımdır. Sayın 
Maliye Vekilinden istirhamda bulunacağım, bu
gün görüşülmesi için, yani tetkikat imkânından 
bizi mahrum edecek kadar aeeleliği gerektiren 
ciddî sebepler varsa lütfen gelsin, bu ciddî se
bepleri açıklasınlar. Ondan sonra biz de rahat
lıkla belki bugün gündeme alınması hususun
da şahsi oylarımızı kullanabiliriz. Saygılarım
la. 

BAŞKAN — Aynı konuda Sayın Bakanın 
da bir tezkeresi vardır, onu okutuyorum, belîd 
Sayın Atalay gerekçeyi kâfi görürler. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Bugün; «gelen kâğıtlar» meyamnda bulunan 

ve 1067 S. Sayısında kayıtlı Gelir Vergisi Ka
nununun bâzı madelerinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun tasarısının 1 Ocak 1958 tarihin
de yürürlüğe girmek zarureti ve Yüksek Heye
tinizin de tatile girme vaziyeti muvacehesinde 
gündeme alınmasını ve bütün maddelere takdi-
men ve müstacelen görüşmelerini arz ve teklif 
ederim. 

28 . 12 . 1967 
Maliye Bakanı 

Balıkesir 
Cihat Bilgehan 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Aleyhin
de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeceğim, 
takrirler aleyhinde bir kişi konuşur, ondan son
ra oylanır, ya kabul edilir, ya edilmez. Sayın 
Bakan takrir okundu buna ilâve edilecek bir 
şey var mı? 
~ MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir Milletvekili) — Müsaade ederseniz 
bir izahta bulunacağım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Maliye Ve
kili. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın senatör-
ler; bildiğiniz gibi Gelir Vergisi Kanununun 
değiştirilmesi istenilen maddesi 1961 tarihinde 
yürürlüğe giren ve iki defa Meclislerinizce te
cil edilmiş bulunan en az geçim indirimine mü-
taallik olan maddesidir. Bu en son yapılan te

hire göre müddeti 1 . 1 . 1968 tarihinde sona 
erecektir. Eğer işbu kanunun 1 . 1 . 1968 tari
hine kadar yürürlüğe girmediği takdirde eski 
kanunun meriyette bulunması neticesinde bir
takım ücret sahiplerine, maaş sahiplerine, ver
gi mükelleflerine fazla ödeme yapma durumun
da kalınacak ve bu kanun çıkmasından sonra 
bunları istirdat gibi - bundan iki sene önce de 
olduğu gibi - birtakım yollara gidilecek, bunun 
neticesinde birtakım haksızlıklar, birtakım 
muamelelerde gecikmeler gibi hakikaten mali
yeyi, mükellefi, iş sahiplerini zorluklara götü
recek olan birtakım muamelenin yapılmasını 
gerektirecektir. Bu kanun dün bütün arkadaş
larımıza dağıtılmıştır. Zaten esas itibariyle beş, 
altı maddelik bir kanundur. Uzun müddet tet
kike lüzum olan bir kanun da değildir. Aslın
da Yüksek Heyetinizce bu kanun kabul edil
mek suretiyle 2,5 milyon vatandaşımız dar ge
lirli, az gelirli vatandaşımız istifade edecektir. 
Her yerde bunun konuşmasını yapıyoruz El
hamdülillah, nutkunu söylüyoruz, fakir diyor-
ruz, sosyal adalet diyoruz. Bunun lehine bir 
kanun getirdiğiniz zaman birtakım sözlü soru
larla, birtakım gündem dışı konuşmalarla bu 
kanunun çıkmaması için gayret sarf ediliyor. 
Yani bu sosyal adalet düşüncesinin, fakir mü
dafaasının, fukaralık edebiyatının sadece ma
sallarda yapıldığının, sadece söylev halinde ya
pıldığının en tipik misali olarak bendeniz bunu 
görüyorum. Burada bizim getirdiğimiz hor han
gi bir mükellefiyet değil, dünden beri dağıtıl
mıştır bütün komisyonlardan geçmiştir, Mec
liste günlerce bunun müzakeresi olmuştur, ba
sında münakaşası olmuştur. Biz hâlâ bilmiyo
ruz, bunun ne acelesi vardır, demenin mânasını 
bendeniz anlamıyorum, lütfen bu takririn lehin
de oy verilmesini istirham ederim. (Alkışlar) 

AHMET YILDIZ (Tabiî üye) — Aleyhin
de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Takririn aleyhinde konuşul
muştur., bir aleyhte bir lehte söz verilir takrir 
oylanır. 

AHMET YILDIZ (Tabu Üye) — Aleyhte 
konuşulmadı. 

BAŞKAN — Konuşuldu efendim Sayın Ata
lay konuştular. 

AHMET YILDIZ (Tabiî üye) — Lehinde 
konuştular. 
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BAŞKAN* — Hayır efendim, takririn; yok 
ivediliği üzerinde, yok önceliği üzerinde bütün 
işlere takdimen görüşülmesi üzerinde, gibi bir-
şey yok. Doğrudan doğruya takrir üzerinde, 
aleyhte konuştular. Lehinde konuşmak istiyen 
var mı? 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Lehinde 
konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. (A. P. sıra
larından gürültüler.) 

Efendim, aleyhinde konuşursa sözünü kese
riz. 

AHMET YILDIZ (Tabiî üye) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlar. Kanunun biz elbette le-
hindeyiz. Çünkü Sayın Bakanın da anlattığı 
yönleriyle desteklememek mümkün olmıyan 
bir kanundur. Bu kanunun görüşülmesinde 
hiçbir sakınca olmadığı kanaatindeyiz. Hattâ 
gereklidir de. Yalnız bu kadar önemli olduğu
nu takdir ettiğimiz kanunu yine görüşelim. Ya
rın da toplanalım, devam edelim. Ama ondan 
önce de halen gündemde bulunan bir genel gö
rüşme vardır ve tüzüğün 128 nci mad
desi sorulardan da önce genel görüşme
nin konuşulmasını emretmektedir. Biz 
kanunun gündeme alınmasını ivedilikle görü
şülmesini; ama genel görüşmeden sonra önce
likle görüşülmesi görüşündeyiz. Eğer Yüce Se
natoda görüşülmesini bizim de istediğimiz gibi 
benimsiyorsa bu görüşmeye yarın da Senatoyu 
toplamak suretiyle devam ederiz. Bugün ka
rar alırız devam ederiz. Esasen genel görüşme 
birkaç saat devam eder. Gerekçe açıklanacak, 
lehinde konuşulacak, aleyhinde konuşulacak, 
bu kanun konuşulacak, görülüyor ki, eğer ya
rın çalışmazsak İM saat kalmıştır normal çalış
ma süremize, bu süre içinde zaten bitirilemiye-
cektir. Onun için benim teklifim yarın da top
lanmak suretiyle bu süre içinde kanunu Sayın 
Bakanın da buyurduğu gibi çıkarabiliriz. Bu 
akşam çıkabilir ama genel görüşmeyi geri at
madan denetim yollarını, İçtüzük ve Anayasa
nın emrettiği denetim yollarını böyle engellerle 
geciktirmeme yolunu da beraberce düşünerek, 
her iki ihtiyacı da aynı zamanda karşılıyacak 
şekilde gündemin düzenlenmesini teklif ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Tatbikat vardır, öğretmenler 

hakkında genel görüşme talebi yüksek Heyeti
nizde müzakere edildiğinde, gündemde mevcut 

kanunlar genel görüşme talebinin önüne alın
mıştır ve tatbikat budur. Takrir de vardır. 

MEHMET ÜNALDI (Ankara) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, takriri oy-
lıyalım, ondan sonra sizin usulünüze sıra gel
sin. Oraya geldim, lehte aleyhte söz verdim 
çünkü. 

Sayın Komisyon Başkanının gelen kâğıtlar
dan gündeme alınarak bütün işlere takdimen 
öncelikle görüşülmesini istediği 1067 sıra sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki tasarının müzakeresi
ne mütedair olan... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
gündemde değil M, oylıyamazsınız. 

BAŞKAN — Gelen kâğıtlardan gündeme 
alınması diyor Sayın Atalay Başkanvekilisiniz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Siz okuduğu
nuz zaman öyle demediniz. 

BAŞKAN — Burası okudu efendim, rica 
ederim. Murakabe mi ediyorsunuz oturduğu
nuz yerden? 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Üye 
olarak yerinden sual soramaz mı? 

BAŞKAN — Sormanın şekli vardır beye
fendi. Takririn, gelen kâğıtlardan gündeme 
alınması hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edneler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bütün işlere takdimen ve öncelikle görüşül
mesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... (Çoğunluk yok sesleri) 
Sayın üyeler rica ederim, yoklama yapılmasını 
istiyen arkadaşlar kimlerdir? (Tabiî üyelerden 
Sayın Mucip Ataklı, Sayın Muzaffer Yurdaku-
ler, Sayın Ahmet Yıldız, Sayın Şükran özka-
ya ve Sayın Haydar Tunçkanat ayağa kalktı
lar) 

Sayın arkadaşlardan oylamanın sonuna ka
dar salonu terk etmemelerini rica edeceğim. 
içtüzüğümüzün emridir, aralıksız üç dakika 
ziller çalar ve yoklama yapılır diyor. 

Hepinizin bildiği veçhile Karma Bütçe Ko
misyonu yukarıda çalışmaktadır, zannederim 
içişleri Komisyonu da çalışmaktadır, onlara ha
ber verdim. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Biz de 
Bütçe Komisyonu üyesiyiz. Bütçe Komisyonun
la aldığımız karara göre Ramazan münasebetiyle 
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saat 16,00 da paydos ediyoruz. Saat 18,00 de tek
rar toplanıyoruz. Şimdi saat 16 ya kadar ça
lışan arkadaşlar yemekte bulunabilirler. Tah
min ediyorum ki, bunların burada telâkki edil
mesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Efendim, içtüzüğümüzde ço-

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklamaya geçiyoruz, yokla
ma yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın 5 üye arkadaşımızın ta

lebi karşısında yoklama yapılmış ancak bütün 
üyeler bilmektedirler ki Karma Bütçe Komis
yonumuz faaliyet halindedir ve orada 15 sayın 
üyemiz çalışmaktadır. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

4. — Bayram ve Yılbaşı münasebetiyle Cum
huriyet Senatosu çalışmalarına, 29 . 12 . 1967 
tarihinden itibaren bir hafta ara verilmesine da
ir A. P. C. H. P. ve G. P. si Grup başkanlıkla
rı müşterek önergesi. 

BAŞKAN — Grup reisleri tarafından verilmiş 
bir takrir vardır. Evvelâ bu hususu okutup, 
oylarınıza arz edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
Bayram ve Yılbaşı münasebetiyle Cumhuri

yet Senatosu çalışmalarına 29 .12 .1967 Cuma 

ğunluk olmadığı ifade edildiği zaman yokla
manın yapılması icabetmektedir. Ayrıca grup 
reislerinin ara verme takriri vardır; yarın me
sai yapılması hakkında da bir takrir vardır 
Efendim çoğunluk yoktur dendiği zaman bü
tün hizmetler duruyor. 

Saat 16.30 dan 18.00 e kadar Karma Bütçe 
Komisyonumuz ara vermektedir. Orada hizmet 
eden arkadaşlarımızın gelmesi ihtimalini göz-
önünde bulundurularak bu gerekçe ve bu es
babı mucibe muvacehesinde birleşime saat 18.00 
de devam etmek üzere ara veriyorum. Birleşim 
tekrar açıldığında yoklama yapılacaktır. 

(Kapanma saati 17,10) 

BAŞKAN — Genel Kurulumuzda 96 sayın 
üye bulunmaktadır, çoğunluğumuz vardır. 

KURULA SUNUŞLARI 

gününden itibaren bir hafta ara verilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

28 . 12 . 1967 

C. Senatosu G. P. Grupu adına 
A. P. Grupu Başkanı Başkanvekili 

Bursa Konya 
Şeref Kayalar Sedat Çumralı 

C. H. P Grupu 
Başkanı 
Ankara 

Hıfzı Oğuz Bekata 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 18,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhan- gil. 
KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Sadık Artukmaç (Yozgat.), 
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BAŞKAN — Takrir üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? Yok. Takriri oylarınıza ara 
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Bir hafta ara verilmesi hasebiyle 
müddet Cumartesi günü bitmektedir. İçtüzük 
hükümleri gereğince toplantı günümüz Salı ol
ması hasebiyle 9 .1 .1968 Salı günü saat 15,00 
te toplanılması gerekmektedir. Birleşim kapa
tılırken tefhimi bu suretle yapacağım. 

5. — A. P. Grupu Başkanlığının, Ankara 
Üyesi, Mansur Ulusoy'un partilerine katıldığına 
dair tezkeresi. 

BAŞKAN — Bir tezkere daha var okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Sayın 

Mansur Ulusoy'un Grupumuza katıldığını saygı 
ile arz ederim. 

28 . 12 . !Cf7 
Cumhuriyet Senatosu 
A. P. Grup Başkam 

Bursa 
Şeref Kayalar 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilir. (A. P. 
sıralarından alkışlar. )• 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi hakkındaki, kanun tasarı
sının Mîllet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Medî ve İktisadi İşler 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları. (Mil
let Meclisi 1/426: Cumhuriyet Senatosu 1/837) 
(S. Sayısı : 1067) (1) 

BAŞKAN — 1067 sayılı basmayazmın gelen 
kâğıtlardan gnüdeme alınması hususu oyları
nızla kabul edilmiştir, 

Bütün işlere takdimen ve öncelikle görüşül
mesi hususunu oylarınıza arz edeceğim : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporun okutulup okutulmaması hususunu 
oylarınıza arz edeceğim : Okunmamasını arzu 
edenler... Okunmasını arzu edenler... Okunma
ması kararlaştırılmıştır. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istijrer 
sayın üye?.. Sayam Melen, buyurun. 

FERÎD MELEN (Van) — Sayın Başkan 
muhterem arkadaşlar, bu tasarı, Gelir Ver
gisinden en az gerim için yanılmakta olar 
indirimi 193 sayılı Kanunun kabul etmiş ol
duğu seviyeye çıkaran bir tasarıdır. Yalnız 
biraz önce Sayın Maliye Bakanı işte bu tasa
rıyı engellemek istiyenlerden şikayet etti ve 
bununla bu tasarı çıktığı takdirde fakir fu
kara sevinecektir, buna mâni olmak istiyor
lar, dedi. Bu tasarı; hemen ars edeyim bu 
tasarı çıkmasaydı 1 Ocakta fa^ir fukara biraz 

daha çok sevinecekti. Yani bu tasarı filvaki 
193 sayılı Kanunun kabul ettiği seviyeye çı
karmaktadır, ama bildiğiniz gibi 1B3 sayılı Ka
nunun en az geçim indirimini yükselten hü
kümleri iki yıl evvel kabul edilmiş ve bir ka
nımla iki yıl geriye atılmış, ertelenmişti. Önü-
müzreki Ocak başında bu müddet bitiyor, 
tasarı çıkmamış olsa idi otomat ;k olarak bu 
hükümler yürürlüğe girecekti ve fakir fukara 
biraz daha sevineceklerdi. Ama bununla beraber 
bu tasarının çıkarılmasında şahsan bendeniz de 
"ayda görmekteyim zira otomatik olarak öteki 
hükümlerin yürürlüğe girmesini bug'inkü 
iktisadi, malî durum karcısında ben ^e biraz 

Un 2~be?3İe hsmen arz edeyim, P-Ç görüyorum. 
m tadarının pre 

• p . T - 1 * . 
,V?T 

'.sibi ile m" am. 

(1) 1067 S. Saydı basmayazı tutanağın so-
nundad.ır 

:ssı arkadaşlar, en a^ geçim indirimi 
"i*:cssescsi bizim Gelir Vergisi ile memleketimi
ze girmiş bir usuldür, bir sistemdir. Yalnız adı 
maliyenin başına bir hayli dert açmıştır, Çünkü 
":^ı adı gören vatanda-lar haklı olarak kenüilsri 
'çin yapılmış olan en az geçim indiriminin ge
çim için yetmiyecek bir seviyede olduğunu gör
müşlerdir ve bundan Gelir Vergisi çıktığı tarih
ten bugüne kadar, mütemadiyen şikâyet etmiş
lerdir. Efendim bize bırakılan miktar ile, vergi
den muaf tutulan bu miktar ile., biz geçinenle
yiz ki vergimizi tam olarak verebilelim. Haki
katen bu ad böyle bir iltibasa ssbebolmaktadır. 
Aslında bu müessese her memlekette varekr. 
Ama hiçbir memlekette en as geçim indirimi 
olarak kabul edilen yani vergiden muaf tutu
lsa kısım hakikaten geçim için yeter bir mik
tar değildir. Bu en az geçim indiriminin fonk-
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siyonu vergicilikte daha çok düşük gelirlerde 
vergi nisbetini biraz düşürmek ve bu yolla sos
yal adalet ilkesine bir uygulama yeri bulmak
tır. Bizde de böyle olmuştur. Bidayette Gelir 
Vergisinde en aa geçim indirimi olarak bokâr 
mükellefi alıyorum, tabiî çocuklu ya evli oldu
ğuna göre artmaktadır sadece günde 150 kuruş
tan ayda 45 lira kabul edilmr-ti. 1959 de. Eilâ-
hara o zannediyorum 1957 veya 1958 do 225 
kuruşa çıkarıldı ve son olarak 193 sayılı Ka
nunla Millî Birlik Hükümeti bunu beş liraya 
çıkardı. Yalnız bunu beş liraya çıkarmakla be
raber tatbik etmek imkânını o yıl Millî Birlik 
Hükümeti de bulamamıştı. Bir muvakkat mad
de ile'bunun tatbikini iki yıl sonraya atmıştı. 
Son benim mesuliyet mevkiinde bulunduğum 
zamana rasladı, o yıl itiraf edelim bir; de beş 
liralık seviyeye çıkamadık. Ç'inkü dü-?ük üc
retlerdir bizde Gelir Verdisine tabi olanlar, 
mahrutun kaidesini tenkil etmektedir, o da çok 
geniştir. Ufak bir indirim yaptığımız takdirde 
milyonlarca, yüz milyonlarca fedakârlığa mal 
olmaktadır ve bunu hiçbir kimse bütçeyi denk
leştirmeden göze olamamakta idi. 1953 te fil
vaki, Büyük Meclis karariyle, bu 5 liranın hep
si tatbik edilemedi üç lir?ya çıkarılabildi. Bir 
kısmı tatbik edildi 1981 to bu yaniden tecil 
edildi. Nihayet Adalet Partici ik*i:Ian geldiği 
zaman iki sonelik bir tecille bu yıla kadar er
telendi, Bunun a*ağı - yukarı hikâyesi budur. 
Yalnız.Millî Birlik Hükü^t i fV-lir VeroTîir'rh 
bu en az geçim indirimi yükseltirken tarifeleri 
de çok ağırlaştırmıstı. Hakikaten Gelir Vergisi
nin Millî Birlik Hükümetine kabul edilen tari
fesi vergi mukavemetini uyandıracak bir sevi
yede idi. ilk 2 500, yıllık kazanç için % 10, bir
den bire atlıyor, ve ondan sonra gelen 7 500 lira 
için % 10 dan % 20 ye çıkıyordu tarife. 1983 te 
yapılan Gelir Vergisi değişikliğinde bu tarifeyi 
değiştirdik. Bu tarifeyi daha çok hafifleten bir 
tarife uygulanmaya başlandı o vakit. En az ge
çim indirimi uygulanamadı, tecil edildi. Ama bu
na mukabil tarife daha yumuşak ve müterakki-
yatı daha yumuşak şekilde yükselen bir tarife 
kabul edilmişti. O tarifede de ilk 2 500 için 10, 
ondan sonra gelen 2 500 için 15, ve sonra ge
len 5 bin için yüzde 20, ondan sonra gelen 15 bin 
için de % 25 olmak üzere biraz daha yumuşak şe
kilde yükselen bir tarife kabul edilmişti. 

Muhterem arkadaşlar bu kanun gelmese idi, 
sözlerimin başında da arz ettiğim gibi, 193 sayılı 
Kanunun kabul ettiği en az geçim indirimi had
di, yani bekâr için günde 5 lira esasına göre, ay
rıca çocuk ve evlilik için ayrı indirim yapılacak 
ve yürürlüğe girecekti. Hükümet haklı olarak 
bunun bütçeye 550 milyonluk bir fedakârlığa 
mal olacağını hesabetmiştir ve bunun bu yıl da 
olduğu gibi tatbik etmek imkânını bulamamış. 
Yeni bir tecil yapma yerine bu defa Dekote sis
temi denilen bir sistem ile bu meseleyi kökünden 
halletme yoluna girmiştir. Buna tamamen katı
lıyorum ben. Bu sistem gerçekten yeni bir bu
luştur, başka memleketlerde de yenidir. Gelir 
Vergisinden matrahtan indirim yerine vergiden 
indirim esasını kabul eder. Ve müterakkiyat se-
bebiyle her mükellef için aynı miktar vergi in
dirimine müncer olur. Halbuki ötekisi bilâkis 
büyük kazançlardan biraz daha fazla indirim 
yapılması neticesini doğuruyordu. Bu, bu bakım
dan daha âdildir. Yalnız muhterem arkadaşla
rım, kabul edilen bu hükümlerden sadece ücret 
kazançları, bu hükümlerden ücretler faydalan
maktadır. Ayrıca Hükümetin teklifinde yok, Mil
let Meclisi Komisyonu teklif etmiş, Gelir Vergi
sinde bir masraf indirimi var ücretlerde masraf 
indirimini artırdıkları için bu gelen tasarı 2 700 
liraya kadar ücret alanlarda hakikaten hissedilir 
bir vergi indirimi yapmaktadır. Ama buna mu
kabil ücretliler dışında kalan mükellefler fara
za serbest meslek erbabı, faraza dediğimiz küçük 
ticaret erbabının 10 bin liradan yukarı kazanç
ları için, onların vergilerini artıran bir tasarı
dır. Yani propaganda edildiği gibi sadece bir 
vergi indirimi getirmiyor bu tasarı, aynı zaman
da bâzı mükellefler için - bilhassa üzerinde dur
duğum esnaftır benim - esnaf için bir vergi 
zammı getirmektedir. 200 milyonluk bir vergi 
zammını taşıyan bir tasarı ile karşı karşıya bu
lunuyoruz. Bu zam bu mükellefler için taham
mülü güç bir zam değildir. Ufak bir zamdır as
lında. Yalnız muhterem arkadaşlarım, şahsan 
benim üzerinde durduğum bir nokta var. Biz 
de vergi mukavemetini azaltmak için vergi nis-
betlerini düşük tutmak lâzımdır, buna inanmı-
şımdır, ben. 1963 te Gelir Vergisinde yaptığı
mız tadilât bu istikamette idi. Herkes vergi ge
tiriyoruz demişti. Halbuki o vakit çeşitli hüküm
lerle Gelir Vergisi tarifesini düşürdük muafi
yetlerini genişlettik, Gelir Vergisini hafiflettik. 
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Ne oldu netice? Gelir Vergisi hâsılatı tahminin 
çok üzerinde arttı. Bir defa umumiyetle o vakit 
yapılan vergi reformunun neticeleri müspet ol
muştur, kim ne derse desin. 1960 da 1961 de fa
raza vergiler 6 700 milyon iken, bugün 1967 de 
17 milyara çıkmıştır, başkaca büyük bir ameli
ye yapılamadan, yapılmadan vergi sisteminde... 
Bunun şüphesiz bir kısmı millî gelirdeki artış 
ki, o günden bu yana millî gelirdeki artış % 30 
civarındadır. Millî gelirdeki artışın bir ufak kıs
mı fiyat artışlarından doğmuştur, ama büyük bir 
kısmı vergi sistemimizde yapılan değişiklikten 
doğmuştur. Vergi sistemimizde, bilhassa Gelir 
Vergisinde yapılan değişiklik ise arz ettiğim gi
bi Gelir Vergisini hafifletme istikametinde idi. 

Dünyanın her yerinde görülmüştür, aşırı 
nisbetler daima vergi mukavemeti yaratmıştır. 
Vergi mukavemeti geniş nisbette vergi ziyama 
sebebolur ve vergiden nisbet zammından bekle
nilen faide şöyle dursun o zammın yapılmasın
dan evvel alınan miktarlardan dahi fazla hası
lat acımak mümkün olmaz. Bu sebepledir ki ben 
Gelir Vergisinde yapılacak her artırmaya karşı 
olmak durumundayım. Gelir Vergisinin, memle
kette aldığımız verginin millî gelire nazaran 
fazla olmadığına kaniim. Bilâkis vergi rezerv
lerimiz mevcuttur. Bunun için değil, Gelir Ver
gisi hasılatını artırmak için, Gelir Vergisi nis-
betlerini yükseltmek şöyle dursun, bilâkis Ge
lir Vergisi nisfcetlerini her sene imkân nisbe-
tinde biraz düşürürsek vergi mukavemetini 
ortadan kaldırır ve Gelir Vergisinin hasılatını 
yükseltme imkânını buluruz. Bu kanunun esa
sına muarız değilim, ama bu sebepden dolayı 
bu görüşlerimi arz edebilmek için komisyonda 
müsbet oy veremedim ve söz hakkımı mahfuz 
tuttum. Arz ettiğim gibi Gelir Vergisini yük-
seltmiyelim en as geçim indirimini biraz daha, 
fırsat buldukça, artırmakta fayda vardır. Emek 
kazançlarını daha çok favorize etmek doğru
dur, yerindedir. Ama bu arada emekçiden bü
yük farklı durumda olmıyan, yani hem küçük 
sermayesi hem de emeği ile geçinen sayısı 100 
binlere varan ve bu memlekette orta smıf de
diğimiz esnafı, küçük ticaret ve sanat erbabı
nı da düşünmek lâzım, onları da ücretliler gibi 
himaye etmek lâzımdır. Bilhassa memleketi
mizde son bir kaç sene içerisindeki ak.mlara 
karşı bu smıfı tutmak, himaye etmek, korumak 
suretiyle mukavemetini artırabileceğiz. Dikkat 

I ederseniz herkesin ağzında bunları kaldırma 
var. Aracı imiş, bunları kaldıralım. Aracıyı 
kaldırmaktan maksat bu s:nrfı ortadan kaldır
maktan maksat, bir milleti kolaylıkla istenilen 
istikamete götürmek olduğunu hiç şüphesiz 
herkes bilmektedir. Bunlar adma biraz da ko
nuşmuş oluyorum. Bilmiyorum Hükümet işti
rak ederse veya bundan sonra getireceği bir ta
dil ile bu vaziyeti bertaraf edecek bâzı tedbir
ler alırlarsa o vakit bir mesele kalmaz. Teşek
kür ederim. (Alkışlar) 

BA.ŞKAN — Kanunun tümü üzerinde konu
şacak başkaca sayın üye? Yoktur. Komisyon 
Başkanı Sayın Tokoğlu buyurun. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI LÛTFİ 
TOKOĞLU (Kocaeli) — Muhterem Başkan Yü
ce Senatonun muhterem üyeleri, öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesine karar verilmiş olan 
bu kanun tasarısının tümü hakkında Sayın Me
len'in ifadelerine karşılık olmak üzere mâra-

I zatımızı takdim etmek isteriz. Muhterem Me-
1 len eğer bu kanun çıkmamış olsaydı 1 Ocak da 
j bir çok fakir kimselerin sevineceğini beyan bu

yurdular. 
j Müsaade ederseniz bu fikrîn yanlış olduğu-
I ııu kanun hükümlerini muhterem heyetinize 
I izah etmek suretiyle arz etmek istiyorum. 

Sayın Melen'in ifade ettiklerine göre, bu 
kanunda yalnız ücretliler istifade edecek ve 
fakat orta sınıfı teşkil eden küçük esnaf ve 

i sanatkârların bundan istifade edemiyeceği 
J fikri müdafaa edildi. Kanun heyeti umumiyesi 
| ile tetkik edildiği zaman görülür ki, bu fikir 
| yanlıştır. Muhterem senatörler Türkiye'de 2,5 
| milyon insandan % 70 i oranında bir kütle bu 
j kanundan fayda görecektir. O halde birinci 
ı şekli ile iki milyona yaklaşık bir aile bu ka-
i nundan istifade edeceği için 1 Ocakta bu kişi-
| 1er sevinecektir. 
i Muhterem Melen beyanları esnasında 

küçük esnafın bundan faydalanmıyacaklarını 
ifade ettiler. Küçük esnaf, kendilerinin de Büt
çe Komisyonunda ifade ettikleri gibi, senelik 

| gayrisâfi gelirlerin âzami sekiz bin lira olan en 
; son haddi 8 bin lira olan kişilerden müteşekMl-
; dir. Bu kişilerden bugün tahsil edilen ve bu ka-
| nun çıktıktan sonra tahsil edilecek olan vergi kü-
| surları cetvelleri ile tetkik edildiği zaman görü

lür ki, 8 bin liraya kadar gayrisâfi gelire sahi-
bolan küçük esnaf bu kanunun tatbikatından 
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istifade edeceklerdir. Bütçe ve Plân Komisyo
nunun esbabı mucibe lâyihasında da arz edildi
ği veçhile, 10 000 lira kazanan küçük esnaf da, 
yine bundan istifade edecektir. Senede 20 000 
lira kazanan esnaf ancak bundan istifade ede-
miyecektir. Ve 20 000 liradan fazla kazanan 
esnaf bundan istifade edemiyecektir. Çünkü 
bu kanunun tedvinindeki maksat dar gelirlileri 
ve küçük gelirlileri himaye etmekten ibaret bu
lunmaktadır. 

Bugün Hükümetin bu kanunu hangi şartlar 
altında getirmiş olduğunu da ciddiyetle gözden 
geçirmek mecburiyetindeyiz. Asgari geçim indi
rimi, Kanunun üzerindeki indirim hadlerinin 
yükseltilmesi malûmuâliniz olduğu veçhile, 1961 
senesinde düşünülmüştü. Fakat o günden bu
güne bütçe zorlukları, finansman zorlukları se
bebiyle bu kanunun tatbiktaı iki defa ertelen
miş bulunmaktadır. 1961 den 1968 bütçe yılma 
kadar bütçelerin seneler içindeki kazanmış ol
dukları irtifalar nazarı itibara alınırsa görülür 
ki, 1968 malî yılı bütçesi ikinci Beş Yıllık Plâ
nın tatbikatının birinci diliminin tatbik edildi
ği senenin bütçesi olması hasebiyle bundan 
evvelki senelere nazaran daha yüksek ve daha 
kabarık bulunmaktadır, işte bu ahval ve şerait 
içinde Hükümetimiz, millete verilmiş sözü 
yerine getirmek kasdı ile 450 milyon liralık bir 
malî külfeti bütçesine alma cesaretini göster
miştir. Yine bugünkü iktidar dar gelirli vatan
daşlarımızı himaye etmek kasdı ile yine bu se
nenin bütçesinde 1 250 liraya kadar olan mik
tarlardan tasarruf bonosu almamak suretiyle 
yine bütçeye beşyüz milyon liralık bir külfet 
tahmil etmiştir. Böylece 1968 malî yılı büt
çesi tatbikatına girdiğimiz zamanda Türkiye'
de dar gelirli vatandaşlara bugün iktidar sos
yal adaleti tahakkuk ettirmek kasdiyle 750 
milyon liralık bir külfeti sevinerek ve severek 
kabul etmiş bulunmaktadır. Bu ahval ve şerait 
içinde dahi bütçeyi denk olarak muhterem he
yetinize arz etmek dirayetini göstermiş bulun
maktadır. Görülüyor ki, şu kısa izahtaımız ne
ticesinde üç noktaya temas etmek imkânı mev
cuttur. 

Bunlardan bir tanesi; 
1. — Düşük gelirli vatandaşlarımız bu ka

nundan istifade edeceklerdir. 
2. — Bu kanundan Sayın Melen'in ifade et-
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tikleri gibi yalnız ücretliler değil küçük esnaf 
da istifade edecektir. 

3. — Bu kanundan istifade edecek olan mik
tar küçümsenmiyecek bir mikyastadır. Bunun 
malî portesi de 450 milyon liradır. Şimdi mü
saade ederseniz 450 milyon lira, eğer bu ka
nun tasarısı kabul edilmemiş olsa idi, yüksek 
gelirli ve dar gelirli vatandaşlar bakımından 
hangi istikamette fayda temin etmiş olurdu? 
Bunun nisbetini tâyin etmek isterim. Eğer bu 
kanun tasarısı gelmemiş olsa idi, o Asgari Ge
çim indirimi Kanunu eski halinde tatbik edil
miş olsa idi, bu 450 milyon liranın % 60 ndan 
yani, toplamı 270 milyon lira olan yüksek üc
ret alan kimseler istifade edeceklerdi. Bunun 
dışında % 40 nisbetini ihtiva eden yani 180 
milyon liradan ise düşük seviyede ücret alan 
kimseler istifade edeceklerdi, ama bu kanun 
tasarısı kanuniyet kesbettikten sonra ise hâdi
se tamamen aksi olacaktır. 450 milyon liralık 
vergi iadesinden yüzde 80 i yani 360 milyon 
lirası, dar gelirli vtaandaşlara iade edilecek, an
cak bunun dışında % 20 si daha yüksek gelir
li vatandaşlara iade edilecektir. Ümidederim 
ki, arz etmiş olduğum bu hususlar muvacehe
sinde bu kanunun çıkarılmasından Türkiye'de 
dar gelirli olan büyük bir kütlenin istifade ede
ceğini muhterem heyetiniz kabul edip lütfet
miş bulunacaksınız ve böylece kanuna müspet 
oy vermekle vicdanınızı müsterih kılacaksınız. 
Hürmetlerimi ar zederim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Melen. 
FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar, maksadımı iyice anlata
mamış olduğum anlaşılıyor. Bu kanunun ücret
liler için birşey getirdiği muhakkak ama bu ka
nun gelmeseydi mevcut hüküm otomatik ola
rak yılbaşında yürürlüğe gireceği için ücretli
ler bundan yine faydalanacaklardı. Yalnız biraz 
evvel sayın umum müdür birkaç hesap göster
di, bana. Bu kanunla otomatik olarak yürürlü
ğe girecek hüküm arasında düşük ücretlilerde 
3 - 4 liralık bâzı farklar doğuyormuş, bâzı he
saplar sebebiyle onlar, üzerinde durulacak 
ehemmiyette değildir. Bendeniz bu kanundan 
ücretlilerin faydalandığını ifade ettim, yani 
otomatik olarak yürürlüğe girseydi de fayda
lanacaklardı, bu şekilde gelen kanunla da fay
dalanacaklardır. Arkadaşım 2,5 milyon olarak 
ifade etti sayısını bilmiyorum o civarda bir-
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ikinci şık olarak, bunları artırmayın. Az 
dahi olsa bu vergileri artırmada fayda yok, 
mülâhazasında bulundum, kanaatimi arz ettim. 
Sadece aramızdaki fark bundan ibarettir. Bu 
kanun hem bir ferahlık getiriyor, indirim geti
riyor, bâzı mükellefler için. Buna mukabil bir 
diğer sınıf için bir zam getiriyor. Kabul eder
ken bunu böylece bilerek kabul etmek lâzım 
dır. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? Buyurun Sayın Birand. 

İZZET BİEAND (iamir) — Sayın Başkan, 
s^yın senatörler, geçim indirimi konusunun fiilî 
olarak yürürlüğe konulmasını ben büyük bir 
mazınuniyetie müşahade ettim. Vergi kanunları 
saicse devlet gelirleri için değildir aslında. 
Vergi, sosyal adaleti, iktisadi gelişmeyi ayarla
mak ve bâzı kanallarda bu akımı artırmak, 
lüzumlu görülenlerde kısma anlamına gelir. Bil
hassa verginin bu vasfı ihmal edilmesi asîâ caia 
oltnıyan mühim bir faktörüdür. Geçim indirimi 
haddi, realiteye uygun, hakikî mânasında, şü
mullü vasfına ulaştırılınca yukarı taraflarda 
doğrudan doğruya nişan alınan yerden inikası
nı yapmıyan verginin - Gelir Vergisidir - onun 
alınması ve ayarlanması çok daha kolay olur. 
Binaenaleyh, ben bu geçim indirimi konusunun 
ileride daha iyi işlenerek, daha uygun şartlara 
ulaştırılarak getirilmesini ve onun sosyal, eko
nomik muvazenemizde mühim bir faktör olacağı 
kanaatini de ars ederek temenni ederim. 

Teşekkür ederim. 

BA3KAN — Tümü üssrinds başkaca görüş
mek iutiyen sayın üye? Yok. Maddelere geçil
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Eimiyenler... Eabul edilmiştir. 

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

şeydir. Ama, bundan faydalanmıy anlar da var
dır. Otomatik olarak hükümler yürürlüğe gir
se idi 2,5 milyon yerine 4 milyon insan fayda
lanacaktı. Bu kanunla biz bir kısıntı yapmış 
oluyoruz. Sadece 2,5 milyonu faydalanıyor. Ge
riye kalan 1,5 milyonun bir kısmının da vergi
lerini artırıyor. Aksi halde bu kanun bütçeye 
559 milyon liralık bir fedakârlık getiriyor ama, 
buna mukabil 200 milyon liralık da bir vergi 
zammı getiriyor. Bu ikiyüz milyonu ödiyecek 
mükellef vardır. Bunlar sadece sayın sözcünün 
ifade ettiği gibi yüksek kazançlı kimseler de
ğildir. Komisyonda hesabını yaptırdık, Hükü
metten gelen Mütehassıs arkadaşlara yılda 
10 000 lirayı aşan safi kazançlıların hemen 
hepsi küçük ticaret ve sanat erbabıdır. Çoğu 
senede 10 00 lira, ayda 1 000 liranın altında bir 
kazançtır. Yani ayda bin lira kazanan işçi gibi. 
Ama aynı seviyede bir kazançtan üst seviyesi 
için, 10 000 liradan itibaren, bu mükelleflerin 
vergisine bir zam. getriyor. Ben bunu ifade et
tim. Hem sosyal bakımdan doğru bulmadım. 
Bilhassa 20 - 25 bine kadar kazancı olan esna
fı ela emekçiler gibi himayeye lâyık görüyorum. 
Himayelerini lüzumlu görüyorum ve hem de 
malî bakımdan doğru bulmadım. Ve şuna inanı
yorum, inancımı muhafaza ediyorum. Gelir 
Vergisi nispetlerini vergi mukavemeti uyandı
racak bir hadde yükseltmeyin. Gelir Vergisi ta
rifemiz zaten ağırdır. Buna bir damla daha ilâ
ve etmeyin vergi mukavemeti olur, daha zarar
lı çıkarsınız Maliye olarak. Vergi mukavemeti 
başlayınca vergi alamazsınız. Yumuşatırsanız 
bilâkis vergi vermeye teşvik etmiş olursunuz. 
Bunu tatbikatta, Türkiye'de yaşadık, arz ede
yim, faraza 1961 de, 170 000 mükellef tarafın
dan 3 250 000 kazanç beyan edilmiş, 1962 de 
3 500 000 kazanç beyan edilmiş, 1966 da 
6 000 000 a çıkmış, kazanç beyanı ve vergi de 
660 000 liradan 1 000 350 000 liraya çıkmış, bu 
mükelleflerin Gelir Vergisi. Hangi şartlar için
de? Gelir Vergisini artırmadığımız halde. Yani 
vergi tarifelerinde muafiyetlerde indirme yap
tığımız şartlar içinde. Bu gösteriyor ki, gelir 
Vergisine zam değil, Gelir Vergisi tarifelerinde 
yumuşatma yaparsanız elde edeceğiniz hasıla 
daha büyük olur ve başka memleketler de bu
nun misallerini yaşamışlardır. Bizim memleke
timizde bilhassa bunu tesbit etmek imkânını 
son birkaç yıl içinde bulduk. 

Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun 

Madde 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu
nunun 31 nci madesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

İndirim hadleri : 
Madde 31. — Mükelleflerin günde 5, ayda 

150, yılda 1 800 lirayı aşmıyan gelirleri ver
giye tabi tutulmaz. 
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Mükellef evli ise bu miktara eş için günde 
3, ayda 90, yılda 1 080 lira, çocukların her biri 
için günde 2, ayda 60, yılda 720 lira ilâve edilir, 

Gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde özel 
indirim olarak günde 5, ayda 150, yılda 1 800 
lira yııkarki indirim hadlerine ilâve edilir. 

(Haftalık ücretlerde 7 gün üzerinden indi
rim yapılır). 

Âna ve babasını kaybetmiş torunlardan mü
kellefle birlikte oturan ve Gelir Vergisine tabi 
geliri bulunnııyanlar bu maddenin uygulanma
sında öz çocuklar gibi hesaba katılır. 

Vergiye tabi gelirler yukarda yazılı hadleri 
aştığı takdirde bu hadler için hesaplanan vergi
ler mükelleflerin vergilerinden indirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye var mı? Buyuran Sayın İsmen. 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; her ne kadar kanunun 
tümü karşısında değilim. Olumlu oy kullanaca
ğım. Çünkü hiç değilse bir miktar vergi adaleti 
sağlamaktadır. Ancak iki önerge takdim etmek 
istiyorum. Bir tanesi özel indirim miktarının on 
lira olarak değiştirilmesini istiyorum. Bu beyan
namen mükelleflerde gider indirimi matrahtan 
yapılmakta, bu durum onların gelirlerine göre 
daha yüksek vergi muafiyeti sağlamaktadır. Bu 
yüzden yani, bu haksızlığı karşılayabilmek için 
emek gelirlerine, Dekot sisteminde gösterilen, 
uygulanan bu beş lira yerine, özel indirimin beş 
lira daha yükseltilmesini uygun görmekteyim. 
Bütün üyelerin tasvibedeceğini tahmin ediyo
rum. Yani burada 1 nci maddenin indirim had
lerinde 31 nci maddenin 3 ncü fıkrasında gös
terilen: «Gerçek ücretlerin değerlendirilmesinde 
özel indirim olarak günde beş, ayda 150, yılda 
1 800 lira gibi» devam edip gidiyor, bunun 10 
lira olmasını öngörüyorum, tasvibinizi umuyo
rum. 

ikinci önergem de yine bu beyannameli mü
kellefler hakkında beyannameli mükellefler için, 
asgari geçim indirimi olmıyabilir, olmamalıdır. 
Bâzı batı memleketlerinde asgari geçim indirim 
beyannamesi mükellefler için yoktur, bizde aynı 
usulün uygulanması mümkündür ve uygulana
bilir. Böylece Gelir Vergisi hasılatında da bir 
miktar artış sağlıyabilir. Yararlı olacağını um
duğum bu önergemin de kabulünü istirham eder 
saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde başka 
görüşmek istiyen sayın üye var mı? Yok. Sayın 
ismen tarafından verilmiş iki takrir vardır, oku
tuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Beyannameli mükellefler için asgari geçim 

indiriminin kaldırılmasını teklif ederim. 
Kocaeli 

Hikmet İsmen 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ösel indirimin miktarının 10 lira olarak de

ğiştirilmesini teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Kocaeli 
Hikmet ismen 

BAŞKAN — İkinci önergede özel indirim 
miktarının İ0 lira olarak değiştirilmesi teklif 
edilmektedir, Komisyon katılıyor mu? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI 
LÜTFÜ TOEÖĞL1 w ocaî Muhterem 
Başkan, bu teklif kabul edildiği takdirde sos
yal adalet ilkesi ile hareket eden düşünceler 
müteessir olacaktır. Günkü bu teklif kabul edil
diği takdirde yüksek gelirli mükellefler bun
dan daha fazla istifade edecekler, daha az ge
lirli mükellefler ise daha az istifade edecekler
dir. Böylece vergide sosyal adalet prensibini 
bizatihi bu teklifle kendi kendimize reddetmiş 
olacağız. Bu sebepten dolayıdır ki, bu teklifi ka
bule şayan görmüyoruz, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı gerek
çeli olarak katılmama sebebini izah ettiler. Hü
kümet katılıyor rnu? 

MALİYE BAKANI CİHAD BİLGEHAN 
(Balıkesir Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl
mıyor. Takriri tekrar okutup oylarınıza arz ede
ceğim. 

(Kocaeli Senatörü Hikmet İsmen'in 2 nci 
önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Takriri kabul edenler lütfen 
işaret buyursunlar. Kabul edenler.. Kabul et-
miyenler... Reddedilmiştir efendim. 

Sayın Komisyon ikinci takrire katılıyorlar 
mı? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI 
LÜTFÜ TOKOĞLU (Kocaeli) — Efendim, ada
let anlayışımız mükellefler arasında tefrik yap-
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mamaktır. Adalet anlayışımız ancak çok kaza
nandan çok vergi almak, as kazanandan az ver
gi almak prensibine bağlı kalmaktır. Bu takrir 
ise bu inançlarımızın hilafını müdafaa etmekte
dir. Bu itibarla katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı gerekçeli 
olarak takrire katılmadıklarını ifade buyurdu
lar. 

Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI CİHAD BİLGEHAN 

(Balıkesir Milletvekili) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet de katılmıyor, takriri 

tekrar okutup oylıyacağım. 
(Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Hik

met ismen'in birinci önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Beyanname!! mükellefler için 
geçim indiriminin kaldırılmasına mütedair olan 
takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenier... Kabul edilmemiştir. 

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

Madde 2. — Aynı kanunun 63 ncü madde
sinin 1 numaralı bendi kaldırılmıştır. 

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

Madde 3. — Aynı kanunun 202 sayılı Ka 
nımla değişik 34 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Aile gelirinde indirim : 
Madde 34. — Aile reisi beyanında indirim, 

beyan edilen gelirin vergisine uygulanır. Be
yan edilen gelirin ücretten ibaret olması halin
de indirim hadlerine özel indirim miktarları 
uygulanır. 

Aile reisi tarafından kendisinin, eşinin ve
ya çocuklarının geliri dolayısiyle beyanname 
verilmesine mahal olmadığı hallerde indi
rim vergiye tabi geliri varsa aile reisinin 
bu gelirinin vergisine, aile reisinin geliri 
yoksa eşine ait gelirin vergisine, eşinin 
de geliri mevcut değilse çocuklarından 
her hangi birine ait gelirin vergisine uygulanır. 

Aile reisinin, eşin ve çocukların beyanname 
verilmesi gerekmiyen geliri ücretten ibaret ise 
bu gelirin her birine ayrıca özel indirim uygu
lanır. 

indirimin bu fıkra hükmüne göre eş veya 
çocuklara ait gelirin vergisine uygulanması 
halinde de indirim miktarı, aile reisinin duru
muna göre tâyin olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenier... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Aynı kanunun 36 ncı maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İndirimin uygulanamıyacağı gelirler : 
Madde 36. — Muhtelif yerlerden ücret alan 

hizmet erbabı için 31 nci maddede yazılı indi
rimler bunlardan yalnız en yüksek olan ücretin 
vergisine uygulanır. Hizmet erbabının vergi kar
nesi varsa, indirimin uygulanacağı ücret bu kar
neyi muhafaza eden işverenden aldığı ücrettir. 
Vergi Usul Kanunu ile karne almaktan muaf 
tutulmuş olanlarda indirimin uygulanacağı üc
ret, aile durumu sual varakasını muhafaza 
eden işverenden aldığı ücrettir. 

31 nci maddedeki indirimler, dar mükellefi
yete tabi kimselere şâmil değildir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenier... Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Aynı kanunun 104 ncü mad
desinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Vergi, bu meblâğlardan 31 nci maddede 
yazılı indirim hadleri için hesaplanan vergiler 
indirildikten sonra bulunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenier... Ka
bul edilmiştir. 

Yürürlük : 
Madde 6. — Bu kanunun hükümleri 

1 . 1 . 1968 tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti

yen sayın üye var mı? Yok. Maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenier... Ka
bul edilmiştir. 

Yürütme : 
Madde 7. — Bu kanun hükümlerini Ma

liye Bakanı yürütür. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is- | 
tiyen sayın üye var mı? Yok Maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. I 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen sa
yın üye? Buyurun Sayın Gürsoytrak. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî üye) — Sa
yın Başkan, sayın senatörler; huzurunuza ge
tirilmiş bulunan kanun bir orta yol kanunundur. 
Şayet Asgari Geçim indirimi Kanunu otomatik-
man yürürlüğe girmiş olsa idi, 550 milyon li
raya yakın bir kayba uğrıyacaktı. Huzurunuza 
getirilen bu kanunla Hazine kaybı 350 milyon 
lira civarında kalacak ve 200 milyon liralık bir 
kaaznç sağlıyacaktı. Elbette Hükümet asgari 
geçim indirimini tekrar erteleme yerine bu şe
kilde ortalama bir yol bulmak suretiyle kıs
men de olsa isabetli bir yol tutmuştur, kanı
sındayız. Bu kanunla az gelirli vatandaşlarımız 
büyük bir faydalanma imkânı bulacaklar, bu
na mukabil üst gelirli vatandaşlarımız biraz 
daha fazla vergi ödemek durumunda kala
cakları için, sosyal adalet istikametinde bu ka
nunu olumlu bir adım olarak nitelendiriyoruz, 

Bu kanunla az gelirli vatandaşlarımızın ge
lirlerinde asgari indirimden dolayı % 50 kadar 
bir fark olacak, daha büyük bir fark kanunun 
esasları içinde görülmemektedir. Kanun ücret
lileri ve esnafı şümulü içine almış, tüccarı ve 
serbest meslek erbabını şümulü dışına bırak-

7. — GENEL 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 1 
Kadri Kaplan ve 4 arkadaşının, Kıbrıs konu
sunda bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/17) 

BAŞKAN — Gündem maddesiyle ilgili bir 
önerge var, okutuyorum; 

Sayın Başkanlığa 
Vakit bir hayli ilerlemiştir. Kıbrıs konusun

daki genel görüşmenin 9 . 1 . 1968 günkü gün- J 
deme ertelenmesini arz ve teklif ederim. 

Konya 
Sedat Çumralı 

BAŞKAN — Acaba takrir sahipleri bu tek
life katılıyorlar mı? 

mıştır. Bu da kazanç durumlarına göre olacağı 
için sosyal adalet istikametinde uygun mütalâa 
etmekteyiz. Bu arada vergi sistemimizdeki mev
cut adaletsizliği giderici, her türlü adaleti ge
tirici, düzeltici kanun tekliflerinde Hükümetle 
daima beraber olacağımızı işaret etmekte fayda 
görüyoruz. 

Bugün için gerek vasıtalı, gerek vasıtasız 
vergiler nisbetinde büyük bir adaletsizlik var
dır. Bunun düzeltilmesi zaruretine işaret et
mek isteriz. Gelir dağılımında büyük haksızlık
lar mevcuttur. Halen Türkiye'mizde, gelir du
rumlarına göre 5 e ayrılan gruplarda en üstteki 
gelir grupu millî gelirimizin % 57 sini alırken, 
en alttaki gelir grupumuzun millî gelirimizin 
% 4 ünü aldığı hepinizin malûmudur. Bu ada
letsizliğin elbette devam etmesine imkân yok
tur. ikinci Beş Yıllık Plânın ilk uygulama yılı 
olan 1968 yılında bu haksızlığı düzeltici, olumlu 
kanun tasarısını getirdiği takdirde Hükümeti 
takdirle karşılıyacağımızı ve daima beraber ola
cağımızı ifade etmek isterim. Bu kanunla kıs
men de olsa az gelirle vatandaşlarımızın hayat
larında biraz düzeltme imkânı sağlıyacağı için 
müsbet karşılıyoruz ve memleketimize hayırlı ol
masını temenni ediyoruz. 

Saygılarımla. (Alkışlar). 

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

GÖRÜŞME 

AHMET YILDIZ (Tabiî üye) — Katılıyo
ruz Başkanım. 

BAŞKAN — Katılıyorlar. 
OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (istanbul) — 

Aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Neyin aleyhinde? 
OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (istanbul) — 

Takririn aleyhinde. 

BAŞKAN — Görüşmek istiyorsunuz. Buyu
run. 

I OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (istanbul) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; evvelâ şu 
hususu arz etmekle maruzatıma başlamak isti
yorum. Bugün dağıtılan gündem içtüzüğe uy
gun olarak tanzim edilmiş değildir. Çünkü, ge-
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ne! görüşme istemi geçen birl-sşimde okunmuş, 
bu birleşimde görikülınasi iktiza etmektedir. Bu 
itibarla İçtüzüğün tanzim ettiği sıraya uygun 
şekilde Kıbrıs konusunda genel görüşme istemi 
gündemimizde yerini bulmamıştır. Sunuşlar ara
sındadır. Halbuki.. 

eder misiniz? Saat 15.09 a gelmiştir. Mesaimiz 
bitmiş olduğu için sisin görüşlerinizi ifade ede
bilmeniz için karar istihsal etmemiz !İsım.geli
yor. 

OSBıÂI' 2EEİ GÜMüŞOâLU (Devamla) — 
O Başkanlığa ait bir şey. 

BAŞKAN — O-enel Eurula aittir. Hesaimiz 
bitmiştir. Mesaiye devamı oykyacağım. lüesa-
iye devama karar verirse Yüksek Eeyet o sa
man sisin görülmeniz mümkün olacalrfcrr. 

«Genel görüşme en az beş üymin imaahya-
rak Cumhuriyet Senatosu Başlmnkgına vere
cekleri bir önerge ile istenir. Eu önerge ve
rildiği günden sonraki ilk birleünda günde
me alınır, o gün önergede imza sahibi olan
lardan biri dinlendikten sonra, leh ve aleyh
te birer üyeye söz verilir, işari oyla mesele mü
zakere konusu olur.» denmektedir. Şu halde 
genel görüşme isteminin ne şekilde olacağı, 
ne şekilde müzaksreve mevzu olabilecek hak
kında İçtüzükte sarih hükümler mevcut bulun
maktadır, Bu itibarla bu genel görüşme öner
gesinin erteieıınıesi mevzuunda Totr-ök^e bir 
hüküm yoktur. An^ak tekbf nr'binler; bu cim— 
melerini P'en akabilirler ve murisin ,r,,Hrgc^k-
îeri bir günde tekrar Biyasst Divanına ver
mek suretiyle yeniden görüşme konusu yapabi-
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lirler. İçtüzüğün bu konuda bağlayıcı ve sa
rili hükümleri dışında Başkanlık Divanınca bir 
muamele yapılmasına ve bu hususun oylanma-

. sına. imkan olmadığını arz etmek isterim. 
Mesele hakkındaki maruzatımı bu şekilde 

ara ettikten sonra, yine bu konu ile ilgili Baş
kanlığın bu celsede vâki olan yanlış tutu
muna da son verilmesini Yüksek Heyetinize arz 

"""urula sunuşları». 2 nci kısımda: «sorular ve 
genel görüşmc-Ier.» 3 noü kısımda «cncel'kle 
görüşülmesi kararlaştırılan işler», 4 ncü Insım-
••ı-,_ <v'vvdm*ı~da ivedilik karara yoriln^ isl^» 
^ noi ü y m r y . <ûkmei defa ^ör'ürilee^k isu 
i er». olmak ü'^ere 5 bölüme ayrılmış bıılun-

-,-;"-jr7:,".rf(o c".T-*Ic ]-{j-,-> hüküm vpvd'i"^ '. fi - <£ ve 5 n-'i 

1 "?r'.''li"'s> p""dy ^ırasına, p'öre nv^-"^-'']-^^ Ancak 
^-•me! Kurul bu s ı r^ - değiştirebilir.» 

derin 1 nci bölümünde yazılı Başkanlık su
numlarının baaka işlerden sonraya bırakılması 

I mümkün. delildir. Ovlanamaz. 

Yine İçtüzüğümüz ve Anayasamız Meclisin 
asli fonksiyonu olan yasama görevinin dışındaki 
murakabe hakkına büyük bir ehemmiyet ver
mek suretiyle soru ve genel görüşme istemi de 

I h'enür mevzudan sonraya bırakılam,?z, Maale
sef, öğretmenlerle ilgili bir genel görüşme ko-

I n̂ Tö-iTnd?!:. k-n"''r1""*" ör,y~"1ikk v*- P'euel p'Syî'f;^?; 
istemine takdimen burada yanlış bir tatbikatla, 
^örüşme konusu yanılmıştır. Fakat İetüzük-

j teki hu sarih hükme göre. soru ve genel gö-
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C. Senatosu B : 16 28 . 12 . 1967 O : 2 

rüşme istemi mevcutken hiçbir kanun tek
lifi ve tasarısı müzakere edilemez. Başkanlığın 
bu tutumunda aslında Anayasa ve İçtüzük 
bakımından da sakınca vardır ve bu tatbikat 
da yanlıştır. Bundan böyle bu tatbikata niha
yet verilmesini arz ve istirham ederim. Saygı
nınla. 

BAŞKAN — Sayın Osman Gümüşoğln'nun 
beyanı altı yıldır çalışan Cumhuriyet Senatosu
nun tatbikatiyle kabilitelif değildir. Sayın üye
ler hatırlıyacaklardır M, - sadece sorular, ge
nel görüşme mevzuunu ele almıyacağım - tah-
Bİsen soruların görüşülmekte olduğu Salı 
günleri dahi kanunların görüşülmesi için Sa
yın komisyon başkanları, Bakanlar tarafından 
teklifler vâki olmakta ve bu teklifler sebe
biyle kanunlar soruların önüne alınmaktadır. 
Bunun misali sayı ile ifadesi mümkün ola
mayacak kadar çok ve teamül derecesinde oldu
ğunu ifade etmek isterim. 

6. — GöRÜŞÜLEl 

BAŞKAN —''Bir takrir var okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Gündemdeki görüşülecek kanun tasarılarının 

görüşülmesine imkân sağlamak için oturuma sa
at 19,00 ela değil, 20,00 de son verilmesini ars 
ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — Genel Kurula bir hususu arz 
edeyim. 17 den 18,10 a kadar ara verdik ve 
normal mesaimizden bir saat eksik mesai yap
mıştık. Saat 20 ye kadar mesainin devamı talebe-
dilmektedir. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teş
kilât ve Memurları Kanununda ve 1862 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Sosyal İşler ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/1.06; 
Cumhuriyet Senatosu 1/838) (S. Sayısı: 1069) 
(V 

(1) 1069 S. Sayılı basmayazı tutanağın sorum
dadır. 

Sonra Sayın Gümüşoğiu'nun beyanında ka
tiyet ifade eden bir hükmü, biz 44 ncü mad
denin mealinde görmemekteyiz. Tatbikatımız 
da bu şskilde devam etmektedir. Kendisinin 
'iadesinde gsnel görüşme ile ilgili bir tatbika
tın mevcudiyeti dahi ifade edilmiştir. Kaldı 
ki, bu tatbikat dolayısiyle Meclislerin çalışma
dığı iddiası da ortada ve meydandadır. Başkan
lık Divanının maruzatı da bundan ibarettir. 

İt AHİT ALT AN (Çanakkale) — Efendim 
bu tatbikatın doğru olduğunu Divanın bir 
üyesi olarak belirtmek isterim. Bisim tatbikatı
mız içtüzüğün 45 nci maddesine göredir. 

BAŞKAN - - Başkanlık Divanı olarak çok 
teşekkür ederim Sayın Altan. Divan olarak 
zaten biz de ifade ettik. Sayın Gümüşoğiu'nun 
45 nci maddeyi okunması tatbikatımızın uygun
luğu hakkında kendisine bir kanaat verir. 

"İŞLER (Devam) 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıya ismi çıkarılan (1069) Sıra Sayılı ka

nun tasarısı tabedilip sayın üyelere dağıtılmış 
bulunmaktadır. 

Gelen kâğıtlara ekten gündeme alınarak 
mevcut bütün işlere takdimen öncelik ve ivedi
likle görüşülmesini ars ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkam 
Kocaeli 

Lûtfi Tokoğlu 

Kanunun adı : 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanhğı 
Teşkilât ve Memurları Kanununda ve 
4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair 
kanım tasarısı (1/838) 

BAŞKAN — Komisyon? Burada. Hükümet? 
Burada. Gelen kâğıtlardan gündeme alınması hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bütün işlere takdimen görüşülmesi hususunu 
ve önceliği oylarınıza arz edeceğim. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İ 
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Komisyon raporunun okunup, okunmaması 
hususunu oylarınıza arz edeceğim. Okunması 
hususunu kabul edenler... Okunmaması hususunu 
kabul edenler... Okunmaması kararlaştırılmıştır. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen sa
yın üye? Yok. 

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

ivedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
ars edeceğim. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilat ve 
Memurları Kanununda ve 4862 sayılı Kamına 
bağlı (İ) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 

dair Kanun 

Madde 1. — 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı Kuruluş ve Memurları Kanunu
nun 3 ncü maddesinde yazık kuruluşlara Trahom 
Savaş, Akıl ve Ruh Sağlığı ve Kanserle Savaş 
Müdürlükleri katılmıştır. , 

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

Madde 2. — 3017 sayılı Kanunun 65 nci mad
desini değiştiren 225 sayılı Kanunun 2 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 2. — Bakanlık Encümeni, Müsteşarın 
Başkanlığı altında Müsteşar Muavini ve Müste
şar muavinleri, Teftiş Kurulu Başkanı, Sağlık 
işleri Genel Müdürü, Tedavi Kurumları Genel 
Müdürü, Sağlık Propagandası ve Tıbbi İstatis
tik Genel Müdürü, Sıtma Genel Müdürü, Eczacı
lık ve Tıbbi Müstahzarlar Genel Müdürü, Verem 
Savaş Genel Müdürü, Sosyal Hizmetler Genel 
Müdürü, Meslekî öğretim Genel Müdürü, Dona
tım Genel Müdürü, Nüfus Plânlaması Genel Mü
dürü, Dış Münasebetler Dairesi Başkam, Sosyal
leştirme Dairesi Başkanı, Âna ve Çocuk Sağlığı 
Müdürü, Trahomla Savaş Müdürü, Akıl ve Ruh 
Sağlığı Müdürü, Kanserle Savaş Müdürü ile 
Zatişleri ve Muamelât Genel Müdüründen kuru
lur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. —- 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelden bu kanuna bağlı (2) sayılı cet
velde yazılı kadrolar çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanuna bağlı (1) sayılı cet
velde derece, aded ve unvanları yazık kadrolar 
4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele ilâve 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
ym üye? Yok. Maddeyi cetveli ile birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Geçici madde — Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğında çalışan memurlardan bu kanuna bağlı (2) 
sayılı cetvelle kadroları kaldırılanlar (kaşanıl
mış hakları saklı tutulmak kaydiyle) bu kanuna 
bağlı (1) sayılı cetveldeki kadrolara yeniden ata
nırlar. Yeni atanmalar yapılıncaya kadar bu me
murların almakta oldukları ayhklann ödenme
sine devam olunur. Yeni atanmalar yapıldığı 
tarihte geçici görev, izin ve hastalık gibi kanuni 
sebeplerle görevi başında bulunmıyanlardan ise 
başlama kaydı aranmaz. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz isti
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
mişti,'. 

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

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

Madde 6. — Bu kanunun hükümlerini Maliye 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakanları yürütür. 

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

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
cayın üye? Yok. Kanunun tümünü oylarınıza 
ar^ ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ve
dat Âli Özkan, buyurun. 

* 
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Vergi Kanunu hakkında, acık oyunu krikn-
mıyan sayın üye var mı efendim? Yok. Oy ve:----
me muamelesi bitmiştir. 

Buyurunun Saym Bakan, 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Kayseri Milletvekili) — 
Muhterem Başkan, muhterem senatörler; Yüce 
Senatoda şu müzakere ile kadro kanım tadarımız 
kanunlaşmış bulunmaktadır. Büyük bir takdir 
ve büyük bir anlayış içerisinde dışarıda vazife 
almak üzere kadro bekliyenler ve kendi teşki
lâtında terfi edemeyip kadro bekliyenler adına 
Bakanlığım adına şükranlarımı arz ederim ve 
itimadınıza lâyık hizmetler içinde bundan böyle 
de bulunacağımıza emin olmanızı istirham ede
rim. Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tasarı kanunlaşmıştır. Sağlık 
Bakanlığı teşkilâtına hayırlı ve uğurlu, elmasım 
temenni ederim. 

Açık oylama neticesini arz edeceğiz, 
(Ankara ve İstanbul şehir içme suları Kanu

nu görüşülmedi, sesleri) Evet, o kanunun da gö
rüşülmesi yerinde olur. Çünkü müddetlidir, bu 
ayın 15 ine kadar müddeti vardır. (Bakan yok 
sesleri), (Sağlık Bakanı burada sesleri.) 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı adına efendim... 

BAŞKAN — Devlet Bakam teşrif ettiler. 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin 

değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının açık 
oylama sonucunu arz ediyorum: Oylamaya 123 
sayın üye katılmış; (122) kabul, (1) çekimser 
oyla salt çoğunluk sağlanmış ve tasarı kanun
laşmıştır. 

3. — Ankara ve İstanbul şehirlerine iane, kul
lanma ve endüstri suyu temini hakkında kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Malî ve İk
tisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 1/197; Cumhuriyet Sena
tosu 1/815) (S. Sayısı: 1068) (1) 

BAŞKAN — Bir tezkere var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıya ismi çıkarılan 1068 sıra sayılı kanun 

tasarısı tabedilip sayın üyelere dağıtılmış bulun-

(1) 1068 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
rumdadır. 

maktadır. Önemine binaen gelen kâğıtlardan 
gündeme alınarak mevcut bütün işlere takdimen 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkam 

Lütfi Tokoğlu 

Kanunun adı : 
Ankara ve istanbul şehirlerine içme, kullan

ma ve endüstri suyu temini hakkında kanun ta
sarısı (1/815) 

BAŞKAN — Takrir üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?.. Yok. Gelen kâğıtlardan günde
me alınması hususunu oylarınıza arz edeceğim. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler.* Kabul edil
miştir. 

Bütün işlere takdimen ve öncelikle görüşül
mesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunup, okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını 
arzu edenler... Okunmamasını arzu edenler... 
Okunmaması kararlaştırılmıştır. 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde görüş
mek istiyen sayın üye? Sayın Melen buyurun. 

FERİD MELEN (Van) — Saym Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; İstanbul ve Ankara'
nın su ihtiyacını karşılamak üzere Hükümet ta
rafından huzurunuza getirilmiş olan bu tasarı
nın prensibi ile mutabıkım, tasarı yerindedir ve 
bu tasarı getirildiği için Hükümete şükranları
mı arz etmeyi de vazife sayıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, İstanbul ve Ankara ve 
hattâ başka şehirlerimizin su meselesi Türkiye'
nin hakikaten müzmin ve çare buiunamıyan 
dertlerinden biri haline gelmiştir. Bilhassa sür
atli şehirleşme, İstanbul ve Ankara'da su mese
lesini süratle tedbir alınacak bir âcil mesele ha
line de getirmiş bulunuyor, iki milyonluk, üç 
milyonluk büyük şehirlerin su meselesini beledi
yeler kendi imkânlariyle halledemezler, bunu 
kabul etmek lâzım. Bir defa teşkilâtları yetersiz
dir. Bir teknik kapasiteye ihtiyaç gösterir. Bu 
bakımdan bu teşekküller yapamazlar. 

İkincisi, malî güçlüklerle karşı karşıya bu
lunmaktadırlar. Bu itibarla Devlet bütçesinin bu 
müesseseleri, bu teşekkülleri takviye etmesi ve 
onların yerine kaim olarak su tesislerini bu şe
hirlerin hududuna kadar getirmesi tedbiri, ye-
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rinde bir tedbirdir. Yalnız bu vesile ile bir baş
ka düşüncemi arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasamız, haldi ve 
yerinde olarak mahallî idare sistemimizi muha
faza etmiştir. Zaten demokratik düzenin kema
liyle işliyebilmesi için mahallî idare sistemine 
ihtiyaç vardır. Aksi halde her iş sıkı bir mer
kezî düzene bağlanırsa demokrasinin de kema
liyle işliyebileceği iddia olunamaz. Yalnız, biz
de Anayasamız bunu kabul etmekle beraber; 
mahallî idareleri ihmal etmiş olmamız -yüzün
den maalesef bu idareler var veya yok haldedir
ler. Bugün hattâ öyle özel idareler vardır k i 
birisi benim seçim çevrem biliyorum, 8 - 10 se
neden beri bir kuruşluk yatırım yapamamakta
dır. Elde edebildiği geliri ancak idame ettiği 
teşkilâtın masraflarını karşılıyabilmekte, yapa
bildiği şey vali konağının tamirini başarmaktan 

* ibarettir. Böyle bir idare memlekete faydalı ol-
, maktan çıkar, bilâkis yük olur. 1 - 1,5 milyon
luk bir varidat elde etmektedir, benim seçim 
çevremde bu idare, ama dediğim gibi bir tek 
hizmeti mevcut değildir. Bu sadece bir yere 
mahsus değildir, umumiyetle Türkiye'nin her 
tarafında belediyelerimiz vazifelerini yapamaz, 
özel idarelerimiz vazifesini yapamaz, köy idare
lerimiz zaten küçük ve fakirdir vazifelerini ya
pamıyor. Bunun, bir gerçek sebebi şudur : Biz 
İkinci Dünya Harbinden bu yana sadece lüzum 
oldukça Devlet ihtiyaçlarını karşılamaya çalış
mışız. Vergüerimizi ve saireyi, bütün kaynakla
rımı sı genel büter.rJn ihtiyacına tahsis etmişiz 
ve mahallî idareleri kaynaksız hırakmrnz. Baş
lıca sebebi budur. Bugün mahallî idarelerin hik
metlerini yapamaması bundan doğmaktadır. Bu 
yüzden mahallî idareler hizmetlerini yapmayın
ca, Devlet bunları birer, ikişer kendisi deruhde 
etmek mecburiyetinde kalmıştır. Faraza bir sa
man ilk tedrisat, ilk öğretim mahallî idarelere 
ait bir hizmet idi. Okulları onlar yaparlardı, öğ
retmen ücretlerini onlar öderlerdi. Bir zaman 
sonra mahallî idarelerin takati buna yetmedi, 
bunla-rı genel muvazeneye aldık. İllerdeki sağ
lık hizmetleri mahallî idarelere aitti, mahallî 
idarelerin takatleri yetmedi, onları genel muva
zeneye aldık ve yavaş yavaş arz ettiğim gibi sa
dece Anayasada adı olan ve fiilen fonksiyonu 
olmıyan birer müessese haline getirdik. Bu. su 
dâvası bunun tipik bir misali haline geliyor. Ko
misyonumuz Millet Meclisinde bu tasarıya ilâve 

edilen bir maddeyi çıkarmıştır. İlâve edilen 
maddede sadece İstanbul, Ankara değil, nüfusu 
yiisbinden fazla olan bütün şehirlerin su işleri
ni bu şekilde Devlet Su İşlerine devretmeyi ön
gören bir madde idi ve aslında bu da bir ihti
yacın mahsulüdür. Çünkü, hakikaten bu illeri
miz de sadece İstanbul ve Ankara'dan ibaret 
değildir su ihtiyacını karşılıyamıyan, aşağı - yu
karı bütün belediyelerimiz bu sıkıntılı durum
dadır. Ama bunu da alırsak geriye nihayet be
lediyelere ve saireye bir hizmet de kalmıyor. 
Bir temizlik hizmetinden başka bir hizmet de 
kalmıyor. Bu sebeple bunu bu vesile ile arz edi
yorum. Şüphesiz bu kanun tasarısına karşı de
ğilim, bunu kabul etmek lâzımdır, müspet de 
oy vereceğim. Ama bir vesile ile bir noktayı 
Yüksek Heyetinize ve Hükümetin dikkatine arz 
etmek istiyorum; süratle mahallî idareleri, fonk
siyonlarını ifa edecek duruma getirmek üzere 
gereken tedbirleri almak lâzımgeiir. Gelir kay
naklarını takviye ve bilhassa bunlara ait hiz
metleri iade etmek lâzımdır. Her hizmeti mer-
kezîleştirirsenis, başında da arz ettiğim gibi de-
ırxola*atik düzen kemaliyle yürümez, Her şey 
merkezin emrindedir. Başka şeyler de olur muh
terem arkadaşlar, suyun başında İdm varsa on
lar faydalanır. Hangi Bakanın elinde imkân 
varsa, kendi çevresinde tfercihan hizmetler yap
ma yoluna gider ve memleketin başka bölgeleri 
yardımsız kalır ve bunun tatbikatını geniş ölçü
de memleketimizde görüyoruz. Bu da en büyük 
bir mahzur teşkil etmektedir. Kaynakları tak
sim etmek lâzımdır, hizmetleri taksim etmek lâ
zımdır. Başka şekilde hem memlekete bu nevi 
âmme hizmetlerini iyice yürütemeyiz, hem de 
arz ettiğim gibi demokratik düzeni kemaliyle 
yürütmek imkânını bulamayız. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakam Sadık Te
kin Müftüoğhı'ndan aldığımız bir tezkerede bu 
kanunun Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ta
rafından takibedilmesi gerektiği ifade edilmiş
tir. Bu yönden kanunun tümü üzerinde müza
kere başlamış Sayın Melen görüşlerini ifade et
mişlerdir. Hükümetin mevcudolmaması hase
biyle müzakereye devam imkânı yoktur. Sayın 
Ömer Ucuzal'ın vermiş olduğu takrir de mün
hasıran kanunların görüşülmesini öngören bir 
teklif ve Genel Kurulun ittihaz etmiş olduğu 
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karar da, kanunların müzakeresine mütedair 
olup, müddeti bu yönden temdideden bir karar 
olmasına göre, genel görüşmenin görüşülmesine 
saat 19,00 u geçmiş olması hasebiyle imkân bu
lunamamaktadır. Bu sebeple Yüksek Heyetin 
ittihaz etmiş olduğu bir haftalık ara verme ka

ran gereğince 9 . 1 . 1968 Salı günü saat 15,00 
te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Başkanlık Divanı adına bütün senatörlere 
yeni yılda başarı ve iyi bayramlar dileriz. (Al
kışlar) 

Kapanma saati : 19,40 

8. — DÜZELTÎŞ 

28 . 12 . 1967 tarihli 16 ncı Birleşim tutanağı sonuna ekli 1069 S. Sayılı basmayanda aşağıdaki 
düseltişler yapılacaktır. 

Sayfa Sütun Madde Cetvel Satır Yanlış Doğru 

3 
5 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 

3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
î 
1 

l.Başlık 
5 

—• 
— • 

— • 

— 
__ 
— • 

— 
— 
— 
— 
— 
—. 
— 
— • 

— 
— 

— 
— 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

14 
sondan 2 
sondan 1 

12 
33 

sondan 5 
sondan 3 

9 
17 
10 
18 
19 

sondan 5 
9 

14 
sondan 4 

yaardım 
Bu kanuna 
10 » > » 
(Göb Hast. 
10 istatikçl 
yüksek okul 
5 Başkan (Tafsip 
15 800 
15 700 
Teknis 
8 800 
Meslekî 
Hizmetler 
Meslekî 
Mesleke 
(Öğretmen 
13 Ayniyat 
13 Ayniyat 

Yardım 
Bu kanun 
11 » > » 
(Göz Hast. 
10 istatistikçi 
yüksek okulu 
5 Başkan (Tabip) 
7 800 
çıkarılacaktır 
Teknisyen 
2 800 
(Meslekî 
Hizmet 
(Mesleki 
(Meslekî 
(Öğretmen) 
13 Ambar 
13 Ambar 

• * • » » 
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Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısına verilem 
oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

TABİİ ÜYELER 
Ekr«m Acuner 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi JjCaraman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Karı 
Fahri Özdilek 
Mehmet özigüıneş 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin 
Mehmet Ünaldı 

ADİYAMAN 
Halil Ağar 

AFY^ON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 123 

Kabul edenler : 122 
Reddedenler : 0 

Oekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 58 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Nejat Sarlıcalı 

BOLT5 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip S omun oğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

Nizamettin Özgül 
GİRESUN 

Sabahattin Orhon 
GÜMÜŞANE 

Abbas Cilâra 
HATAY 

Enver Bahadırlı 
İÇEL -

C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdoiay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Tekin Ariburun 
Hiûk Berkol 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfî Bozealı 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligili 
Hüseyin Kalpakhoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfı Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tuluna} 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İl yas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza İsıtan 
Fethi Tevetoğlu 
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SİNOP 

^nph i Batar 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rıfat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi SöyLemezoğhı 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumeuoğlu 

Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Regat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UEFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artuknıaç 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Selâhattin özgıür (t. Â) 
Ahmet Yıldız 

AFYON KARAHİSAR 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRİ 
Salih Türkmen 

ANKAR A 
Hıfzı Oğuz I s k a t a 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

[ÇekinserJ 

VAN 
Ferid Melen 

[Oya kattlmtyonlar] 

BURSA 
î. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Saffet Ural 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENlZLÎ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Â.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfî Akadto 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Zerin Tüzürı 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KIRŞEHİR 
Âli Rıza Ulusman 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Mente§eoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

TRABZON 
('). Lûtfi Hocaoğlu 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Âmil Artua 
Sadi Koça§ 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Snad Hayri Ürgüplü 

[Açık üyelikler] 

Balıkesir 1 
Bitlis 1 

Yekûn 

^ • ^ 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

16 NCI BİRLEŞİM 

28 . 12 . 1967 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi 

Rifat Öçten'e izin verilmesi ihakkmda Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/651) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan ve 4 arkadaşının, Kıbrıs konu- -
sunda bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/17) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

R - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

••>>• •^>m<^m- •<••• 



Toplantı : 7 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1 0 6 7 

Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Malî ve İktisadi îşler ve Bütçe ve Plân komisyonları 

raporları (M. Meclisi 1 /426; C. Senatosu 1/837) 

(üföt •: M. Meclisi S. Sayısı : 457) 

Millet 3Ieclisi 
Genel Sekreterliği 26. 12 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5403 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 25 . 12 . 1967 tariCıli 21 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka 
nun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 29 .11 . 1967 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku 
ruhin 22 ve 25 . 1 2 . 1967 tarihli 20 ve 21 nci lirle simlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 457) 

Malî ve İktisadi işler Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi îşler Komisyonu 26 .12 .1967 

Esas No: 1/837 
Karar No: 3 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyurulan «Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi bak-
kmda kanım tasarısı» Komisyonumuzun 26 . 12 .1967 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık, temsilci
lerinin de iştirakleriyle her yönden tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı gerekçesinde tafsilen belirtilen hususlar ve bunlara mütedair temsilcilerin verdikleri bilgi
ler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden bahis konusu kanun tasarısı Millet Meclisi Ge
nel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul edilmiştir, 



Havalesi gereğince Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Bu Raporda 
Başkan ve Sözcü 

(Gaziantep 
Z. tstâm 

Çorum 
Söz hakkım saklı 

A. Çetin 

Kâtip 
Manisa 

E. Ulusoy 

Erzurum 
0. Alihocagil 

İzmir 
E. Kaıısu 

Afyon Kârahisar 
Y. Kemal Şenöcâk 

Muğla 
/. Karaöz 

Samsun 
R. I§ıtan 

Çanaîtkale 
Z. Termen 

Muş 
/. H. Bingöl 

Bütçe ve Plan Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esâs fîö. : 1/837 
Karar No. : 39 

26 .12 .1967 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 25 . 12 . 1967 tarihli 21 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 26 . 12 . 1967 tarihli ve 5403 sayılı yazıları ile 'Cum
huriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 26 Aralık 1967 tarihli 4 neü Bir
leşiminde, ilgili Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik v6 müzakere olunda. 

I - [Millet Meclisi metni, en az geçim indirimi uygulamasının, «vergide indirim» >(deköt) Siste
mi ile, «matrahtan bir indirim» halinden «vergiden bir indirim» haline getirilmesini ve yalnız 
ücretlilerde, vergi indiriminin çoğaltılmasını öngörmektedir. 

Şimdiye kadar, en az geçim indirimi, mükellefin vergi matrahından düşülerek vergileri he
saplanmakta iken, «vergide indirim» sistemine göre mükelleflerin vergi borçları önce tarifeden 
indirimsiz olarak hesaplanıp, bundan, en az geçim indirimi için hesaplanan bir vergi indirimi 
yapılacaktır. 

•Bugünkü sistemden, vergide indirim sistemine geçilmesine, bugünkü tatbikatın başlıca iki 
mahzura sebebolmuştur. Bunlar : 

1. Gelir Vergisi tarifesinin müterakki olması sebebiyle en az geçim indiriminin matrahtan dü
şülmesi, yüksek gelirlere daha çok vergi indirimi, düşük gelirlilere daha az vergi indirimi sağla
maktadır. Dolayısiyle, bugünkü sistem, en âz geçim indiriminde yüksek gelirlileri daha çok koru
maktadır. 

2. 'Bugünkü sistemin yalnız en az geçim indirimi uygulanmasında yüksek gelirlilere sağladı
ğı daha fazla vergi indirimi, Devletin vergi kaybını çok ı (yılda 450 milyon lira) yükseltmekte, 
diğer taraftan bu kayıp en az geçim indirimi hadlerinin yüzde 50 kadar düşük tutulmasına, dola
yısiyle de, dar gelirlilerin zararına sebebolmaktadır. 

En az geçim indiriminin yeni hadlerinin, vergide indirim sistemiyle uygulanmasından sonra 
bütün götürü mükellefiyete tabi olan esnaflar, bundan istifade edeceklerdir. Zira, esnafların yıl-
ljk gelirlerinin tavanı 8 000 lira ile sınırlanmıştır. Yılda 10 000 liraya kadar olan kazançlar işe, 

Ç. Senatosu (S. Sayısı : 1067) 



istifade edecektir. (10 000 lira kazanan 16 lira istifade edecektir.) Yılda 20 000 lira kazanan 
tüccar ve serbest meslek erbabı, yılda 110 lira (binde 5 ) ; 30 000 lira kazananlar ise yılda 362 
lira fazla vergi ödiyeceklerdir. 

Bu fazla ödeme geçicidir, zira, sisteme ilk geçilen sene olması ve sistem değişikliği buna sebe-
bolmaktadır. Bundan sonra, en az geçim indirim hadlerinde yapılacak artırmalar, her kademe ge
lirde vergi azalması sonucunu verecektir. 

Vergi indirimi sistemi kanunlaştıktan sonra Devlet, 1968 yılında mükelleflere 450 milyon lira 
iade edecektir. Mesele, bu iadenin düşük gelirlilere iadesini teminden ibarettir ve bu sistem bu
nu temin etmektedir. 

Bugün uygulanan sistem, bu 450 milyon liranın yüzde 60 inin (270 milyon lirasının) yüksek 
gelirlilere iade edilmesine sebebolmaktadır. 

Vergi indirimi sistemiyle iade edilecek 450 milyon liranın yüzde 80 ini (360 milyon lirasını) 
düşük gelirlilere iade etmek mümkün olmaktadır. Halbuki, bugünkü tatbikat baki kalsaydı, düşük 
gelirlilerin istifadesi, 180 milyon lira az olacaktı. 

Diğer taraftan, 'Millet Meclisi metninde yer alan ve özel indirimin yalnız ücretlilere uygulan
masını öngören hükmün sebeplerini de şu iki noktada toplamak mümkündür : 

1. Ücretlilerin kazançları emeğe, diğerlerininki ise sermayeye dayanır. Sermaye kazançları, daha 
istikrarlı ve güvenlidir. Bu sebeple, ücretlilerin kazançları için, ücretin sosyal karakteri de nazara 
alınarak bir ayıran yoluna gidilmesi, gereklidir ve bu sistem yurdumuzda ilk defa uygulanacaktır. 

2. Diğer gelirlerin elde edilmesi için bir masraf indirimi yapılmasına mukabil, ücret gelir
leri için bir indirim yapılmamaktadır. Ayda 150 lira olarak yapılan bu indirimin 90 lirası bu mas
rafı, 60 lirası ise ücretliler için munzam bir indirimi ifade etmektedir. 

Yukarda belirtilen hususları ihtiva eden Millet Meclisi metni, Komisyonumuzca da uygun müta
lâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

I I - Millet Meclisince kabul edilen maddeler, Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
I I I - Tasarının 1 Ocak 1968 tarihinde yürürlüğe girmesini temlnen Genel Kurulda öncelik ve 

ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması kararlaştırılmıştır. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Kocaeli Sakarya Uşak Ankara 

L. Tohoğlu O. Salihoğlu M. F. Atayurt Y. Köker 

îçel İstanbul Niğde Trabzon 
C. T. Okyayuz H. Berkol K. Baykan A. §. Ağanoğlu 

Trabzon Van Yozgat 
ö. L. Hocaoğlu Söz hakkım mahfuzdur / . Ye§ilyurt 

F. Melen 

CrBenatösır '••>• (S. Sâyîa: İÖ6T) 
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Millet Meclisinin Kabul ettiği 

metin 

Gelir Vergisi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 193 sayılı Ge
lir Vengisi Kanununun 31 nei 
maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir: 

İndirim hadleri : 
Madde 31. — Mükellefle

rin günde 5, ayda 150, yılda 
1 8O0 lirayı ajmıyan gelirleri 
yengiye talbi tutulmaz. 
- Mükellef evli ise bu miktara 
eş için günde 3, ayda GO, yılda 
1 080 lira, çocukların her biri 
için günde 2, ayda 60, yılda 
720. lira ilâve edilir. 

Gerçek ücretlerin vergilen
dirilmesinde özel indirim ola
rak günde 5, ayda 150, yılda 
1 800 lira yııkarki indirim had
lerine ilâve edilir. 

(Haftalık ücretlerde 7 gün 
üzerinden indirim yapılır.) 

Ana ve 'babasını kaybetmiş 
torunlardan mükellefle birlikte 
oturan ve Gelir Vergisine tabi 
•.geliri bnlunmıyanlar bu mad
denin uygulanmasında öz ço
cuklar gibi hesaba katılır. 

Vergiye tabi gelirler yukar
da yazılı hadleri aştığı takdirde 
bu hadler için hesaplanan ver-
ıgiler mükelleflerin vergilerin
den indirilir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 
63 ncü maddesinin 1 numaralı 
bendi kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Aynı kanunun 
202 sayılı Kanunla değişik 
34 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Aile gelirinde indirim : 
Madde 34. — Aile reisi be

yanında indirim, beyan edilen 

Mali ve iktisadi İşler Komisyo
nunun kabul ettiği metin 

Gelir Vergisi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nei madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nei madde 
aynen kabul edilmiştir. 

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

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Gelir Vergisi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nei madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
sine e kabul edilen 2 nei madde 
aynen kabul edilmiştir. 

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

C. Senatosu (S, Sayısı : 1067) 



Millet Meclisinin Kabul ettiği 
metin 

gelirin vergisine uygulanır. 
Beyan edilen gelirin ücretten 
ibaret olması halinde indirim 
hadlerine özel indirim miktar
ları uygulanır. 

Aile reisi tarafından kendi
sinin, eşinin veya çocuklarının 
geliri dolayısiyle beyanname 
verilmesine mahal olmadığı 
hallerde indirim vergiye tabi 
geliri varsa aile reisinin bu ge
lirinin vergisine, aile reisinin 
geliri yoksa eşine ait gelirin 
vergisine, eşinin de geliri mev
cut değilse çocuklarından her 
hangi birine ait gelirin vergi
sine uygulanır. 

Aile reisinin, eşin ve çocuk
ların beyanname verilmesi ge-
rekmiyen geliri ücretten iba
ret ise bu gelirin her birine ay
rıca özel indirim uygulanır. 

İndirimin bu fıkra hükmü
ne göre eş veya çocuklara ait 
gelirin vergisine uygulanması 
halinde de indirim miktarı, aile 
reisinin durumuna göre tâyin 
olunur. 

MADDE 4. — Aynı kanu
nun 36 ncı maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

İndirimin uygulanamıyacağı 
gelirler: 

Madde 36. — Muhtelif yer
lerden ücret alan hizmet erba
bı için 31 nci maddede yazılı 
indirimler bunlardan yalnız en 
yüksek olan ücretin vergisine 
uygulanır. Hizmet erbabının 
vergi karnesi varsa, indirimin 
uygulanacağı ücret bu karneyi 
muhafaza eden işverenden al
dığı ücrettir. Vergi Usul Ka
nunu ile karne almaktan muaf 
tutulmuş olanlarda indirimin 
uygulanacağı ücret, aile duru-

_ 5 — 
Mali ve İktisadi işler Komisyo

nunun kabul ettiği metin 
Bütçe ve Plân Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

MADDE 4. — Millet Mecli
since kaJbul edilen 4 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
since kabul edilen 4 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

O, toatojm ..(S. Sayısı : JLÛB7). 
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Millet Meclisinin Kabul ettiği 

metin 

mu sual varakasını muhafaza 
eden işverenden aldığı ücrettir. 

31 nci maddedeki indirimler, 
dar mükellefiyete tabi kimsele
re şâmil değildir. 

MADDE 5. — Aynı kanu
nun 104 ncü maddesinin 2 nci 
fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Vergi, bu meblâğlardan 
31 nci maddede yazılı indirim 
hadleri için hesaplanan vergi
ler indirildikten sonra bulu
nur. 

Yürürlük : 
MADDE 6. — Bu kanunun 

hükümleri 1 . 1 . 1968 tarihin
de yürürlüğe girer. 

Yürütme : 
MADDE 7. — Bu kanun hü

kümlerini Maliye Bakanı yü
rütür. 

Mali ve iktisadi işler Komisyo
nunun kabul ettiği metin 

Bütçe ve Plan Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

MADDE 5. — Millet Mecli
since kalbul edilen 5 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük 

MADDE 6. — Millet Mecli
since .ka'bul .edilen 6 ncı madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 
MADDE 7. — Millet Mecli

since kabul edilen 7 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Mecli
since kalbul edilen 5 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük 

MADDE 6. — Millet Mecli
since ka'bul edilen 6 ncı madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 
MADDE 7. — Millet Mecli

since Ikabul edilen 7 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

» © « .«.. 
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antı : 7 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: 

Ankara ve İstanbul şehirlerine içme, kullanma ve endüstri suyu 
temini hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen 
metni ve Cumhuriyet Senatosu içişleri, Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. Meclisi 1 /197 ,2 /235; 

C. Senatosu 1/815) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 209) 

Millet, Meclisi 
Genel Sekreterimi 15.7,1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1/192 - 2106 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 14 . 7 . 1967 tarihli 140 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Ankara ve İstanbul şehirlerine içmo, kullanma ve endüstri suyu temini 
hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbsıjli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 10 . 6 . 1966 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genci 
Kurulun 13 . ve 1-1.7. 1967 tarihli 139 ve, 140 ncı Birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek kahul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 209) 

İçişleri Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/815 19 \ 7 . 1967 
Karar Nd. : 25 

Yüksek Başkanlığa 

Ankara ve İstanbul şehirlerine içme, kullanma ve csdüstri suyu temini hakkında kanun tasarı
sı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı D. S. İ. Umum Müdürü huzuriyle komisyonumuzda tetkik 
ve müzakere edildi: 

Tümü üzerinde cereyan eden görüşmeler sonunda; gerekçede belirtilen hususlar komisyo
numuzca da uygun görülmüş, ancak, bütçe durumu ve Plânlama konusu komisyonumuzca, Malî 
ve İktisadi.İşler Komisyonu ile Bütçe ve Plânlama Komisyonunca görüşülmesine bırakılmıştır. 
Bu tibarla Millet Meclisi Genel Kurulunun 14 . 7 . 1967 tarihli 140 ncı Birleşiminde tasvip gö
ren tasarı metni aynen kabul edilmiştir. ' - ' • ; - \ 



öneelik ve ivedilikle görüşülmek dileğiyle Malî ve İktisadi İşler^Komisyonuna tevdi Duyurûl-
mak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
€ahit Oriaç 

Konya 
Sedad Çumralı 

Bu Raporda Sözcü ve 
Kâtip 

İzmir 
Ömer Lûtfi Boz&alı 

İzmir 
İzzet Birand 

Kırşehir Sivas 
A. Rıza Vz%ner Hulusi Söylemezoğlu 

Niğde 
Hüseyin Avni Göktürk 

Konya 
Muhalefet şerlıimeMidîr. 

Muhittin Kilşç 

Sivas 
Ziya Önder 

Muhalefet Şerhi 

8 nci madde 'kâfi derecede vazıh olmadığı için; 10 ncu maddeye göre nüfusu 100 000 i •ıgeçeri 
Belediyelere de yardım yapılacağı cihetle tasarının adının bu Belediyeleri kapsryacak şekilde-yazıl
ması gerekir. Kanun tasarısına feu itibarla muhalifim. 

Konya 
Muhittin Kılıç 

Malî ve iktisadi îşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 

Esas No: 1/815 
Karar No: 2 

18 .12 .1967 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyurulan «Ankara ve İstanbul şehirlerine içme, kullanma ve endüstri 
suyu temini hakkında kanun tasarısı» Komisyonumuzun 14 . 12 . 1967 tarihli toplantısında ilgili 
Bakanlık temsilcilerinin iştirakleriyle her yönden tetkik ve müzakere edildi. Tasarı gerekçesinde 
belirtilen hususlar ve bunlara mütedair temsilcilerin verdikleri tamamlayıcı bilgiler Komisyonumuz
ca da uygun mütalâa edilmiştir. 

Ancak, tasarı kapsamının genişletilmesini zaruri gören Komisyonumuz, Komisyon metninde gös
terildiği gibi tasarının ismini değiştirmiş ve buna göre tasarının 10 ncu maddesini de tadil ederek 
kabul etmiştir. Bunların dışında kalan maddeleri de Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 
şekli ile aynen kabul etmiştir. 

Havalesi gereğince Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Bu Raporda 
Başkan ve Sözcü 

Erzurum 
0. Alihocagil 

Muğla 
1. Karaöz 

Kâtip 
Manisa 

B. TJlusoy 

Muş 
/. Bingöl 

Tabiî Üye 
M. •§. Özkaya 

Ç. Senatosu 

Ou: 

cs 

Balıkesir 
M. Güler 

Samsun 
R. Isıtan 

mhurbaşkarnnca S. Ü. 
H. Ay diner 

5. Sayısı : 1068) 

İstanbul 
§. Akyürek 

Giresu'n 
/. Topaloğlu 

İzmir 
E. Kamu 



Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 26.12.1967 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/815 
Karar No. : 40 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 14 . 7 . 1967 tarihli 140 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Ankara ve İstanbul şehirlerine içme, kullanma ve endüstri suyu temini 
hakkında kanun tasarısı, Millet ÜVleclisi Başkanlığının 15 . 7 . 1967 tarihli ve 2İÖ6 sayılı yazıları 
ile üunilrariyet .Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, komisyon'Unlnaun 26 Aralık 1967 tarihli 
4 'neü Birleşiminde ilgili Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

I - Tasarı, Ankara ve istanbul şehirlerinin içme, kullanma ve endüstri şüyu ihtiyacını karşılı-
yabilmek mâksadiyle, 890 milyon liralık yatırım yapılmasını öngörmekte; (Millet Meclisi anetni 
ise, konuyu, nüfusu 100 000 i aşan şehirlere de teşmil etmektedir. 

İdari ve coğrafi durumları ve ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri itibariyle memleketimi
zin eri önemli mevkiini işgal eden ve nüfusları bakımından da Türkiye'ni/n en kalabalık şehirleri 
olan Ankara ve İstanbul, senelerden beri içme suyu sıkıntısı çekmektedir. 

Civarlarında büyük su kaynaklarının ve zengin yeraltı suyu rezervlerinin bulunmayışı, topog
rafyanın mütemadi kod değişiklikleri arz etmesi ve şehir nüfuslarının geniş iskân sahalarına da
ğılmış bulunması ise su ihtiyacının teımin ve tevzii bakımından birçok teknik ve malî zorluklar ya
ratmıştır. 

Günümüzde, dünyanın bütün şehirlerinde, nüfustaki ve sanayideki gelişme sebebiyle su sarfi
yatında devamlı bir artış olmakta ve bu sahada milyonlar sarf edilmektedir. Ankara ve İstan
bul'un da, bilhassa son yıllarda, önemli ölçüde şehirleşme ve sanayileşme hareketlerine sahne ol
ması, su istihlâkini seneden seneye artırmakta; buna mukabil belediyelerin bu artışları karşıla
mak üzere mahdut ımalî ve teknik imkânlariyle içme suyu tesislerinde yaptıkları küçük çaptaki 
tevzi ve ıslahlar, meselenin çözümlenmesine yeterli olamamaktadır. 

Her iki şehrin hiç olmazsa 1980 - 1985 yıllarına kadar içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere 
yapılacak yatırım miktarının 890 milyon lira olduğu göz önüne alınırsa, meselenin malî yönden 
ne derece büyük bir önem arz ettiği ortaya çıkmaktadır. Bu miktar paranın ise sözü geçen şehir
lerin belediye bütçelerinden karşılanması maddeten imkânsız olduğundan, bu işin Hükümetçe ele 
alınması bir zaruret olarak görülmektedir. 

Bu suretle, su ihtiyacının yeraltı suları veya münferit membalardan karşılanmasının mümkün 
olmaması ve dolayısiyle su kaynağı olarak teknik özelliği olan barajların inşasının gerekmesi ve 
tesislerde bugüne kadar memleketimizde kullanılmamış büyük çaplı borulara ihtiyaç bulunması 
gibi sebepler, konunun, bu bakımdan yeterli teknik teşkilâta sahip bulunan Devlet 'Su İşleri Ge
nel Müdürlüğünce ele alınmasını zaruri kılmış bulunmaktadır. Bu itibarla, meselenin halli için lü
zumlu olan barajlar, isale hatları ve tasfiye tesislerinin DSİ Genel Müdürlüğünce, depo ve tevzi 
şebekelerinin de belediyelerce yapılması, tasarı ile öngörülmüştür. 

Türkiye'nin Hükümet Merkezi ve nüfusu itibariyle ikinci büyük şehri olan Ankara'ya, halen 
muhtelif kaynaklardan günde 153 000 m3 su verilmektedir. Oysa, halihazır su ihtiyacı, günde 
210 000 nı3 tür. Bu rakamlar da, şehre acilen ilâve su temininin zaruri olduğunu göstermektedir. 

Ankara'nın biran evvel bol suya kavuşturulması için, Kayaş - Bayındır, Kurtboğazı ve Çubuk 
II nci baraj isale hatları ve tasfiye tesislerinin yapılması, gerekli hale gelmiştir. Bütün bu işler 
için 234 milyon liraya ihtiyaç bulunmaktadır. Depolar ve tevzi şebekesinin tevzi ve ıslahı için ise 
170 milyon liraya ihtiyacolup, toplam olarak 404 milyon liradan, bedelleri DSİ Genel Müdürlüğü 
Bütçesinden karşılanmakta olan ve halen inşaatı devam eden mezkûr üç barajım bedeli düşü-
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- lunee, bu kanunla toplam 350 milyon liralık bir yatırım yapılması söz konusu olacaktır. 

Bu suretle, Ankara'nın 1980 senesine kadar içme suyu sıkıntısı çekmiyeeeği ve bu maksatla 
sari. edilen paranın halen mevcut 90 kuruş m3 lük tarifenin tatbiki ile belediyece 18 senede ge
riye ödeneceği yapılan hesaplardan anlaşılmaktadır. 

İstanbul şehri ise, gerek nüfusunun kalabalık oluşu ve gerekse iskân sahasının genişliği 
(2 600 Km2.) sebebiyle, içme ve kullanma suyu temini ve tevzii konusunda güçlüklerle karşı kar
şıya bulunmaktadır. Halen şehre verilmekte olan içme suyu, ihtiyacı karşılamaktan uzak olup, 
günden güne süratle artan nüfus, Anadolu'dan şehre vukubulan akınlar, devamlı olarak yeni 
kooperatif ve sitelerin teşekkülü ve ayrıca endüstrideki gelişmeler ve son senelerde kurulma
ya başlıyan yeni turistik tesisler sebebiyle su sıkıntısı bugün için had safhaya ulaşmıştır. 

.Halen şehre 216 000 m3 gün su isale edilmektedir. Şahıs başına günde 250 litrelik bir sarfi
yat hesabiyle, bu su ancak 864 000 nüfusun ihtiyacını karşılıyabilir. Şehrin 1945 yılındaki nüfu
sunun. 860 558 olduğu göz önüne alınırsa, su durumu bakımından şehrin gelişmesine nazaran en 
az 20 yıl geri kalındığı ortaya çıkar. 

Şehrin halihazır ve yakın gelecekteki içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere, terkos III. ün 
isale hattı, Alibey Deresi Taşköprü Barajı, Biva Deresi Ömerli Barajı ve bunlara ait isale hatları 
ile tasfiye tesislerinin yapılması icabetmektedir. 

Yukarıda isimleri zikredilen tesislerle 3 220 000 nüfusun içme ve kullanma suyu ihtiyacı kar
şılanacak ve şehir 1985 senesine kadar su sıkıntısı hisetmiyecektir. Bu üç tesisin realize edilebil
mesi için 350 milyon liraya ihtiyaç bulunmaktadır. 

Tevzi şeibeıkesi ile depoların ve pompa istasyonlarının tevsi ve ıslahı için de İTO milyon liralık 
-bir yatırım yapılacağı göz önüne alınırsa, bu işler için toplam olaraik 540 milyon liralık bir yatırım 
yapılması söz konusu olacaktır. Mezkûr meblâğın, bu tesislerin yapılmasiyle temin edilecek faz
la su satışından elde edilecek gelirle 23 sene gibi bir zaman zarfından geriye ödenmesi mümkün 
görülmektedir. 

Tahsisatı DSİ Genel Müdürlüğü bütçesinden karşılanmakta olan, Ankara'daıki ç.'ok maksatlı 
üç barajın bedelleri düşülünce, Ankara ve İstanbul için bu kanunla toplam olarak 890 milyon 
lirahk bir yatırım yapılması öngörülmektedir. 

Netice itibariyle, Ankara' ve İstanbul şelıirlerinin su sıkıntısını biran evvel gidermek ve bu iki 
geliri bol suya kavuşturmak için; baraj, isale ve tasfiye tesislerinin DSİ Genel Müdürlüğünce ele 
alınmasını ve depo ve şebekelerin ise belediyelerce tevsii hususlarını ihtiva eden tasarı, Komisyo
numuzca da benimsenmiştir. 

II - a) Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 neu maddeleri Komisyonumuzca da ay
nen ka(bul edilmiştir. 

b.) Tasarıda yer .almayıp, Millet Meclisince ilâve edilen ve konunun nüfusu 100 000 den bü-
y&k şehirlere de teşmilini öngören 10 neu madde. Komisyonumuzca nıotinden çıkartılmıştır. Söz 
konusu maddenin metinden çıkartılmasının sebepleri, şöyle özetlenebilir : 

1. Tasarının bütün hükümleri, Ankara ve İstanbul 'Şehirlerine ait hükümleri ihtiva etmekte
dir ve şümulü tak madde ile genişletmcık yoluna gidilmesi, kanun tekniğine uygun olmamakta
dır. .. ' ' ' 

2. Madde hükmünün, Ankara ve İstanbul di .mdaki diğer şehirlere ait su meselesini düsenli-
yen bir kanun içinde yer alması gerekmektedir. 

.3. Nüfus kriteri, gerçek durumu tam olarak yansıtmak özelliğinden mahrum bulunmaktadır. 
Nitekim,..memlektimizde öyle şeMrler vardır ki, nüfusları 100 binden az olduğu halde, kuvvetli 
sanayileşme -sebebiyle büyük Ölçüde suya ihtiyaj göstermektedir. 

4.- Madde, «foütçe imkânlarının müsaidolması..» şartını ihtiva etmektedir ki, bu durumun, ob
jektif ölçülere göre tes'biti daima güçlükler arz edecektir. 

. 5 . Genel--olarak mahallî idarelerle ilgili gö.avlerin DSİ Genel Müdürlüğüne verilmesi, -bu 
müessesenin çalışmalarında aksaklıklar meydana getirebilir. Bu itibarla, meselenin, Köy İşleri Ba-
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kanlığı, tiler Bankası ve DSİ Genel Müdürlüğünce müştereken ve bir plân çerçevesinde ele alınması 
zaruridir. 

Yukarıda belirtilen sebepler muvacehesinde, Millet Meclisi metninin 10 ncu maddesi metin
den çıkartılmıştır. 

c) Millet Meclisi metninin 11 ve 12 nci maddeleri komisyonumuzca 10 ve 11 nci anaddeler ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

III - Tasarının önemine binaen Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda is
temde bulunulması da kararlaştıırlnııştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygiyle sunulur. 

Başkan 
Kocaeli 

L. Tokoğlu 

İçel 
Söz hakkım mahfuzdur 

C. T. Okyayüz 

Sözcü 
Sakarya 

0. Salihoğlu 

İstanbul 
II. Berkol 

Van 
Söz hakkım mahfuzdur 

F. Melen 

Kâtip 
Uşak 

M. F. Atayurt 

Niğde 
Muhalifim 
K. Bayhan 

Yozgat 
/ . Yeşilyurt 

Ankara 
Y. Köker 

Ordu 
Söz hakkım mahfuzdur. 

§. Koksal 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Ankara ve İstanbul şehirlerine içme, kullanma 
ve endüstri suyu temini hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Ankara ve İstanbul şehirleri
nin içme, kullanma ve endüstri suyunu temin 
etmek için 6200 sayılı Kanunun 37 nci madde
sindeki limitler dâhilinde gelecek yıllara sâri 
taahhütlere girişmeye Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü yetkilidir. 

Ancak; girişilecek taahhütlerin tutarı An
kara şehri için 350 000 000 ve İstanbul şehri 
için de 540 000 000 lirayı geçemez. 

MADDE 2. —• Su kaynağını teşkil eden ba
rajlar, isale hatları ve tasfiye tesisleri Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğü, depo ve tevzi şe
bekeleri belediyelerce yapılır. 

MADDE 3. — İkinci maddedeki işlerin An
kara ve İstanbul belediyelerince yaptırılacak 
kısmı için Ankara Belediyesine 170 000 000 ve 
İstanbul Belediyesine de 190 000 000 lirayı geç
memek üzere, her yıl Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü Bütçesine konulacak ödenek mikta-
rmca bu belediyelere yardım yapılır. 

MADDE 4. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü tarafından yapılacak işler için sarf edi
lecek meblâğın tamamı ile 3 neü maddeye göre 
yapılacak yardımları ilgili belediyeler Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğüne borçlanırlar. An
cak çok maksatlı barajlar için Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğünün yapacağı ödemelerde ilgili 
belediyelerin borçlanacakları miktar baraj ma
liyetlerinin Ankara'da Çubuk II nci Barajı için 
% 85 i, Kayaş - Bayındır barajı için % 87,5 u, 
Kurtboğazı Barajı için % 90 ı, ve İstanbul'da 
Alibey Barajı için % 89 u ve Ömerli Barajı için 
ise % 90 ı oranında olacaktır. 

Borçlanma şartları, taksitlerin miktar ve sü
releri ve işin yürütülmesi ve işletilmesi ile ilgi
li diğer hususlar İçişleri ve Maliye Bakanlıkla
rının uygun mütalâası alınmak suretiyle Dev
let Su İşleri Genel Müdürlüğü ile ilgili beledi
yeler arasında yapılacak protokollerle tesbit 
edilir. 

3 neü maddede belediyelerce yapılması öngö
rülen işlerin bu protokol esaslarına uygun olarak 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİ4İ 
METİN 

Ankara ve istanbul şehirlerine içme, kullanma 
ve endüstri suyu temini hakkında kanun tasansı 

MADDE 1. -— Millet Me«lM metninin 1 nci 
maddesi ayiıen kabul çdü'oıiştir, 

MADDE 2. — Millet Meclisi ımetninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 neü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 neü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MAM VE IKTISADÎ IŞLEBKOMİ^YDNUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Ankara, İstanbul ile nüfusu 50 OÖO ni aşan şe
hirlerin içme, kulanma ve endüstri suyu temini 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci ma'dlde aynen kaimi edilmiştir. 

MADDE '2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci maidlde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE '3. — Miillet Meclisince kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edilen 
4 ncü jmadde aynen kalbuLEdilmiştir.'' 

BÜTOE;VE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Ankara, istanbul ile nüfusu 50 ÜOO ni aşan şe
hirlerin içme, kulanma ve endüstri suyu temini 

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 ımadd'e aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edilen 
4 ncü maıdde aynen fca'bul edilmiştir. 



Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

yürütülmemesi halinde Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğünce yapılacak yardım kesilir. 

Taksit süresi, ilk ödeme tarihi tesislerin iş
letmeye açılış tarihinden başlatılmak şartiyle 
30 yıldır. 

(Belediyeler tarafından protokol esaslarına 
göre yapılacak ödemeler Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü Bütçesine gelir kaydolunur. 

MADDE 5. — Devlet Su İşleri Genel Müdür-
lüğünce meydana getirilecek isale hatları ve 
«tasfiye tesisleri bir protokol ile ilgili belediye
lere devredilir ve belediyelerce işletilir. 

Barajlara belediyeler hisseleri oranında or
tak olurlar. Barajların işletilmesi Devlet Su İş
leri Genel Müdürlüğüne aittir. 

Barajların işletme masraflarıma belediyeler 
madde 4 teki oranlarda katılırlar. 

MADDE 6. — Bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte Ankara Civarında inşa edilmiş ve 
©dilmekte olan Çubuk II , Kurtboğanı ve Ka-
yaş - Bayındır barajlarının tesbit edilecek olan 
maliyet bedelleri de 4 ncü maddedeki esaslara 
göre Ankara Belediyesince ödenir. 

MADDE 7. — Bütçeden ayrılacak ödeneğe fa
iz; yürütülmez. Ancak, özel kaynaklardan sağla
nacak kredilerin faizleri ile masrafları, ilgili be
lediyelerin borçlanacakları miktara eklenmek su
retiyle kendilerinden tahsil edilir. 

MADDE 8. — Belediyelerin bu kanuna göre 
'borçlanacakları meblâğı karşılamak üzere uy-
gulıyacakları su tarifelerinin meydana getiri
lecek tesislerin amortismanı ile ilgili miktarı özel 
bir fona yatırılır. Bu fon münhasıran belediye
lerin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne bu 
fearitm gereğince vâki borçlarının ödenmesi için 
kullanılır. 

Bu şehirlerin su tarifeleri Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığınca tasdik edilmek suretiyle 
uygulanır. 

MADDE 9. — Bu kanunla ilgili hususlarda, 
1580 sayılı Belediye Kanununun 71 ve 72 nei 
maddeleri ve öteki kanunların bu kanuna aykırı 
hükümleri uygulanmaz, 

İçişleri Kondsyonünun kabul ettiği metin 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci 
.maddesi aynen kabul edil'miştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Malî ve iktisadi İşler Konüsyonuımn kabul 
ettiği metin 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edilen 
5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisinde kakı l edilen 
'6 ncı 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 eldilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisince kabul edilen 
19 neu anadde aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 5. -— Millet Meclisince kabul edilen 
5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisinde kabul edilen 
6 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisince kaibul edilen 
7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisince kaibul edilen 
8 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisince kabul edilen 
9 neu madde aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

MADDE 10. — Bakanlar Kurulu kararı alın
mak ve bütçe imkânları müsaidolmak şartiyle nü
fusu 100 000 i aşan şehirlerin içme, kullanma ve 
endüstri suyunun temini için 6200 sayılı Kanu
nun 37 nci maddesindeki limitler dâhilinde gele
cek yıllara sâri taahhütlere girişmeye Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlı Devlet Su İş
leri G-enel Müdürlüğü yetkilidir. 

Bu takdirde kanunun 4 ncü maddesinin 1 ve 
3 ncü fıkraları ile 1, 3, ve 6 ncı maddeleri hü
kümleri uygulanmaz. 

2 nci maddede belediyelerce yapılacağı tadade-
dilen işler için bu belediyelere Devlet Su işleri 
Genel Müdürlüğü yıllık bütçelerine konulacak 
ödenek miktarınca yardım yapılır. Protokol esas
larına göre öngörülen işlerin belediyelerce yapıl
maması halinde yapılacak yardım kesilir. 

Belediyeler, Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
ğü tarafından yapılacak işler için sarf edilecek 
meblâğın tamamını ve kendilerine yapılacak yar
dımları Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 
borçlanırlar. 

MADDE 11. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihînde 

MADDE 12. — Bu kanunu İçişleri, Maliye ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanları yürütür. 

İçişleri Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 10. — Millet Meclisi Metninin: 
10 ncu maddesi aynen kabul «edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 
11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 
12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Malî ve iktisadi işler Komisyonunun kabul 

ettiği metin 

MADDE 10. — Bakanlar Kurulu karan alın
mak ve bütçe imkânları imüsaidolmak şartiyle 
nüfusu 50 0O0 ni aşan şehirlerin içime, kullan
ma ve endüstri suyunun temini için 6200 sayılı 
Kanunun 37 nci maddesindeki limitler dâhilin
de gelecek yıllara sâri taahhütlere girişmeye 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlı 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yetkilidir. 

Bu takdirde kanunun 4 ncü maddesinin 1 ve 
3 ncü fıkraları ile 1, 3 ve 6 ncı maddeleri hü
kümleri uygulanmaz. 

2 nci maddede 'belediyelerce yapılacağı ta-
dadedilen işler için bu belediyelere Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü yıllık bütçelerine konu
lacak ödenek mıiktannca yardım yapılır. Pro
tokol esaslarına göre öngörülen işlerin belediye
lerce yapılmaması halinde yapılacak yardım ke
silir. 

Belediyeler, Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü tarafından yapılacak işler için sarf edile
cek meblâğın tamamını ve kendilerine yapılacak 
yardımları Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 
borçlanır. 

MADDE 11. — Millet Meclisince kabul edilen 
11 nci 'madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE .12. — Millet Meclisince kabul edi
len 12 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 10. — Millet Meclisince kabul edi
len 11 nci madde 10 ncu madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 11, — Millet Meclisince kabul edi
len 12 nci madde 11 nci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

»&<t 
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Toplantı : 7 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât ve memurları Kanu
nunda ve 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (M. Meclisi 1/408; C. Senatosu 1/838) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 459) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 26 . 12 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 1956, 1/106 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 25 . 12 . 1967 tarihli 21 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ila kabul edilen, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât ve Memurları Kanonunda ve 
4862 sayılı Kanuna bağlı (î) sayılı cetvelde değişiklik yapılmalına dair kanun tasarısı, dosyası ile 
birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
F. Bozheyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 20 . 11 . 1967 tarihinde Ba*];anlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genci Ku
rulun 25 . 12 . 1967 tarihli 21 nei Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek keıbul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 459) 

Sosyal işler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal İşler Komisyonu 

Esas No. : 1/838 27 . 12 . 1967 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 25 . 12 . 1967 tarihli 21 ncıi Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy dle kabul edilen «Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilât ve memurları Kanununda ve 4862 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı», komisyonu
muza havale buyurulmakla ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakleriyle tetkik ve müzakere edil
di. 

Tasarı gerekçesinde belirtilen hususlar ve temsilcilerin verdikleri izahat komisyonumuzca da uy
gun mütalâa edildiğinden mezkûr kanun tasarısı Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şek
li ile aynen kabul edilmiştir. 
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Havalesi gereğince ve öncelik ve ivedilikle görüşülmesi dileğiyle Cumhuriyet Senatosu Bütçe 

ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Erzurum 

Edip Somunoğlu 

Trabzon 
Reşat Zdloğlu 

Sözcü 
Muğla 

îlyas Karaöz 

Samsun 
Rıza Isıtan 

Bolu 
Rahmi Arıkan 

İstanbul 
Mebrure Aksoley 

Burdur 
Faruk Eınaytürk 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esaı No. : 1/838 
Karar No. : 41 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

27 . 12 . 1967 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 25 . 12 . 1967 tarihli 21 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari .oy ile kabul edilen, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât ve Memurları Kanununda ve 
4862 sayılı Kanuna (bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı, Millet 
Meclisi Başkanlığının 26 . 12 . 1967 tarihli ve 4956 sayılı yazıları ile Cumhuriyet- Senatosu Baş
kanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 27 Aralık 1967 tarihli 5 nci Birleşiminde ilgili Hükümet 
temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I) Tasarı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının zamanımızda genişliyen hizmet sahası muva
cehesinde ihtiyaçlarını karşılamak ve söz konusu Bakanlıkta görev ifa eden personelin kadro imkân
sızlıkları sebebiyle yapılamayan terfii erini gereddeştlrmek mülâhazası ile Bakanlığa 3998 aded kadro 
verilmesini öngörmektedir. 

Tıp dünyasında her geçen gün meydana gelen yenilikler, insan sağlığının korunmasında ve teda
visinde kullanılan ilâçlarla tıbbî âlet ve cihazları uygulıyan sağlık personelinin hizmetlerinden fay
dalanılarak, vatan sathında yaşıyan milletin sağlığını, Hükümet programları ve özellikle Beş Yıllık 
Kalkınma plânları gereğince korutmak ve yüksetmek mükellefiyeti, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığının görevleri arasında bulunmaktadır. 

Bu görevin ifası ise; Bakanlığın, devamlı bir şekilde artan nüfusa paralel olarak, sağlık hizmet
lerini lâyıkı veçhile yapabilmesinde ihtisas ve tecrübe ile mücehhez eleman istihdam ederek bunları 
tatmin ile gerçekleştirilebilecektir. 

Oysa, bugüne kadar alınmış olan kadrolar, gerek aded ve gerekse derece bakımından tatminkâr 
olmadığı cihetle ihtiyaçlar karşılanamamış ve bu sebeple eğitim hastanelerinde, tedavi kurumların
da ve koruyucu tababette görevli bulunanların lâyık oldukları derecelere sahiholamamaları yüzün
den, söz konusu meslek mensupları, daha geniş imkânlara sahip fakültelere, Sosyal Sigortalara ve 
İktisadi Devlet Teşekküllerine rağbet göstermişlerdir. 

Toplumun şalgam ve sıhhatli bir bünyeye sahibolması, genç neslin sağlığının korunması, sağlık 
eğitiminin geliştirilmesi ve koruyucu hekimlik çalışmalarının yaygın bir hale getirilmesi; yetişmiş 
sağlık personeline ihtiyaç göstermektedir. 

Beş Yıllık Kalkınma Plânı hedeflerine göre 1967 yılında 9 963 hekim olması gerekirken, halen 
bu rakam 3 905 tir. Yine Kalkınma Plânı hedeflerine göre 1967 yılı sonunda Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı bünyesinde 47 000 sağlık personelinin yer alması öngörülmüşken, bu kanunun ka
bulünden sonra sağlık personelinin sayısı ancak 25 000 olacaktır. 
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Bakanlığın, zamanın icaplarına ve demografik gelişmeye paralel olarak ttşkilât!anmasının ve 

özellikle meslek mensuplarım tatmin edici asgari imkânlara sahibokııasımn, her türlü sağlık hiz
metinin vatandaşın ayağına götürülebilmesi ve rasyonel bir çalışma temposuna kavuşulması yö
nünden zaruri olduğu aşikârdır, Nitekim, Kalkınma Plânında da bu husus, böylece mütalâa olun
muştur. 

Tasarının kabulü ile bütçeye tahmil olunacak malî külfet 32,7 milyon liradır. Ancak, Komisyo
numuz, bu meblâğın «âdi cari harcamalar» olarak değil, «gelişme carileri» arasında mütalâa edil
mesi kanaatindedir. 

Bu kanaatin ışığı altında zamanın icaplarına ve Kalkınma Plânının kabul ettiği esaslara uygun
luğu yönlerinden tetkik ve müzakere olunan tasarı, Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen 1, 2, 8, 4, ncü, geçici 5 ve 6 ncı maddeler, Komisyonumuzca 
da aynen kabul edilmiştir. 

III - Tasarının, önemine binaen Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda is
temde bulunulması kararlaştırılmıştır. 

G-enel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Kocaeli Sakarya Uşak Tabiî Üye 

L. Tokoğlu O. Salih oğlu M. F. Aiayurt S. Karaman 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Ankara Aydın İçel 
II. İner Y. Köker i. C. Ege V. T. ökyayuz 

Niğde Trabzon Yozgat 
K. Bayhan Ö. L. IlocaoğJu İ. Yeşilyurt 

Millet Meclisinin kabul ettiği 
kabul ettiği metin 

Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Teşkilât ve Memurları 
Kanununda ve 4862 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılmasına dair ka

nun tasarısı 

MADDE 1. — 3017 sayılı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Kuruluş ve Memurları 
Kanununun 3 ncü maddesinde 
yazılı kuruluşlara Trahom sa
vaş, Akıl ve Ruh Sağlığı ve 
Kanserle Savaş müdürlükleri 
katılmıştır. 

MADDE 2. — 3017 sayılı 
Kanunun 65 nci maddesini de
ğiştiren 225 sayılı Kanunun 
2 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Sosyal işler Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Sağlık ve Sosyal Yaarchm Ba
kanlığı Teşkilât ve Memurları 
Kanununda ve 4862 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde 

değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısı 

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

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

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Sağlık ve Sosyal Yaardım Ba
kanlığı Teşkilât ve Memurları 
Kanununda ve 4862 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde 

değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısı 

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

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

kabul ettiği metin 

Madde 2. — Bakanlık En
cümeni, Müsteşarın Başkanlığı 
altında Müsteşar Başıııuavini 
ve Müsteşar muavinleri, Teftiş 
Kurulu Başkanı, Sağlık İşleri 
Genel Müdürü, Tedavi Ku
rumları Genel Müdürü, Sağ
lık propagandası ve Tıbbi İs
tatistik Genel Müdürü, Sıtma 
Genel Müdürü, Eczacılık ve 
Tıbbi Müstahzarlar Genel Mü
dürü, Verem Savaş Genel Mü
dürü, Sos3Tal Hizmetler Genel 
Müdürü, Meslekî öğretim Ge
nel Müdürü, Donatım Genel 
Müdürü, Nüfus Plânlaması 
Genel Müdürü, Dış Münase
betler Dairesi Başkanı, Sos
yalleştirme Dairesi Başkanı, 
Ana ve Çocuk Sağlığı Müdü
rü, Trahomla Savaş Müdürü, 
Akıl ve Ruh Sağlığı Müdürü, 
Kanserle Savaş Müdürü ile 
Zatişleri ve Muamelât Genel 
Müdüründen kurulur. 

"MADDE 3. — 4862 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velden bu kanuna bağlı (2) sa
yılı cetvelde yazılı kadrolar 
çıkarılmıştır. 

MADDE 4. — Bu kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde dere
ce, aded ve unvanları yazılı 
kadrolar 4862 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvele ilâve 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE : Bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarih
te Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığında çalışan memur
lardan bu kanuna bağlı (2) 
sayılı cetvelle kadroları kaldı
rılanlar (kazanılmış hakları 
saklı tutulmak kaydiyle) bu 
kanuna bağlı (1) sayılı cct-

Sosyal işler Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

MADDE 3. — Millet Medi- ' MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 neü mad- ] since kabul edilen 3 ııcü mad
de aynen kabul edilmiştir. ; de aynen kabul 'edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
since kabul edilen 4 neü mad
de aynen kabul ^edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
since kabul edilen 4 neü mad
de aynen kabul 'edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millet 
Meclisince kabul edilen geçici 
madde aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millet 
Meclisince kabul edilen geçici 
madde aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği ] 
metin 

veldeki kadrolara yeniden i 
atanırlar. Yeni atanmalar ya
pılıncaya kadar bu memurla- ; 
rın almakta oldukları aylıkla- j 
rm ödenmesine devam olunur. | 
Yeni atanmalar yapıldığı ta
rihte geçici görev, izin ve has- j 
talik gibi kanuni sebeplerle gö
revi başında bulunmıyanlardarı 
işe başlama kaydı aranmaz. | 

MADDE 5. — -Bu kanuna I 
yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. ı 

MADDE C. — Bu kanunun 
hükümlerini Maliye ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım bakanları 
yürütür. j 

— 5 — 
Sosyal isler Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

MADDE 5. — Millet Mecli
sime c kabul edilen 5 nci mad
de aynen kabul 'edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Mecli
since kabul edilen 6 ncı mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisince kabul edi
len 1 ve 2 sayılı cetveller ay
nen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

i MADDE 5. — Millet Mecli-
1 

| since kabul edilen 5 nci mad-
] de aynen kabul 'edilmiştir. 
! MADDE 6. — Millet Mecli-
: since kabul edilen 6 ncı mad-
! de aynen kabul 'edilmiştir. 

(1) SAYILI CETVEL 

Millet Meclisince kabul edi
len (1) sayılı cetvel aynen ka
bul edilmiştir. 

(2) SAYILI CETVEL 

Millet Meclisince kabul edi
len (2) sayılı cetvel aynen ka
bul edilmiştir. 



6 
Millet Meclisi metnine bağlı cetveller 

[2] SAYILI ÖETVSL 

D. Memuriyetin adı Aded Avıık 

MERKEZ KURULUŞU 

8 Ayniyat Saymanı 1 

İLLER KURULUŞU 
Sıtma Bölge Başkanlıkları 

13 Sıtma Savaş Memura 87 

roo 

350 

D. Memurivetin adı Aded Aylık 

Hemşireler 
13 Hemşire 55 350 

Diplomasız Sağlık Memuru 
10 Diplomasız Sağlık Memuru 15. 500 

Köy Sağlık Teşkilâtı 
11 Kov Sağlık Memurları 199 450 

[1] SAYILI CETVELİ 

MERKEZ KURULUŞU 

Verem Savaş Genel Müdürlüğü 

4 Müşavir (Mütehassıs Tabip) 2 1 250 
Zatişleri ve Muamelât Genel KEûdûrlüğü 

5 Genel Müdür Muavini 2 1 100 

Sağlık Propagandası ve Tıbbi istatistik Genel 
Müdürlüğü Sağlık Eğitim Şubesi 

5 Müdür (Tabip veya Halk 
Sağlığı Müt.) 

11 Sağlık Eğitimcisi 
5 Basın Müşaviri (#) 

1 1 100 
1 450 
1 1 100 

Sosyal Hizmetler Genel Bîûdürlüğü 
10 Sosyal Hizmetler Mütehassısı 7 
10 » » » 10 
11 Fizyoterapist (Yüksek Okul 

mezunu) 20 

Sosj^al Hizmetler Akademisi ve Okulu 

6 Öğretmen 
7 » 
9 » Yardımcısı 
9 Büro Şefi 

500 
450 

450 

WoO 
800 
600 
600 

Donatım Genel Müdürlüğü Ayniyat Şubesi 
6 Şube Müdürü 1 950 

Trahom Savaş Müdürlüğü 

5 Müdür (Güb Hast. Mütehassısı) 1 1 250 
10 İstatikci 1 500 

[*] .5656 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uy-
(i'idanır. 

Ruh Sağlığı Müdürlüğü 

5 Müdür (Ruh ve sinir Hasta
lıkları Mütehassısı) 

6 Müdür Muavini (Tabip) 
8 İstatistikçi (Yüksek okul 

mezunu) 
11 Memur (Asgari ortaokul 

mezunu) 
7 Halk Sağlığı Uzmanı 
8 Sosyal Hizmet Uzmanı 
8 Rehabilitasyon Uzmanı 

1 100 
950 

700 

450 
800 
700 
700 

Kanserle Savaş Müdürlüğü 

4 Müdür (Mütehassıs Tabip) 1 1 250 
9 Memur 1 600 

İLLER KURULUŞU 

Hastaneler Sağlık ve Sosyal Yardım 
Kurumları 

o 
O 

4 
5 
G 
9 

11 
9 

10 

11 

Mütehassıs 
» 
» 
» 

Dis Tabibi 
» 

İdari İşler Müdürü 
okul mezunu) 
İdari İşler Müdürü 
okul mezunu) 
İdari İşler Müdürü 
okul mezunu) 

(Yüksek 

(Yüksek 

(Yüksek 

5 
62 
15 
15 
5 

25 

5 

5 

60 

1 
1 
1 

500 
250 
100 
950 
600 
450 

600 

600 

450 

Teîoıologlar 

10 Tıbbi Teknoloğ (Tıbbi Tek-
noloii, Fizik) 10 500 
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11 

9 
10 
11 
7 

8 
9 

10 
11 

13 
14 

Memuriyetin adı 

— 7 — 
Adecl Aybk ) D. 

Fizik Tedavi ve Rehabilitas
yon Teknisyeni (Yüksek okul 
mezunu) 

Sağlık Merkezleri 
Tabip 

» 

10 

18 
10 

450 

1 250 
1 100 

Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlükler: 
Sağlık İstatistikçisi (İstatis
tik eğitim görmüş yüksek 
okullar ve Sağlık Eğitim 
Enstitüsü mezunları ile Sağ
lık İdaresi yüksek okul me
zunları) 6 

» » » » » 8 
» »i » » :> 10 
» » » » » 1,3 
» » » » » 30 

Sağlık Eğitimcisi (Sağlık eği
timi görmüş yüksek okullar 
ve sağhık eğitimi Enstitüsü 
mezunları ile Sağlık İdaresi 
Yüksek Okulu mezunları) 6 

» » » » » 8 
» » » »< » 10 
» » » » » 13 
» » » » » 30 

12 Memur (Asgari ortaokul me
zunu) 5 

» » » » » 20 
» » » » » 42 

Nüfus Plânlaması 

Bölgeler Grup Başkanlıkları 

800 
700 
600 
500 
450 

800 
700 
600 
500 
450 

400 
350 
300 

5 
6 
7 
11 

13 

6 
n 1 

8 
8 
9 
10 

Başkan 
» 
» 

-Memur 
zunu 

» 

[Başkan 
» 
» 
» 
» 
» 

(Tabip 
» 
» 

(Asgari ortaokul me-

» » » » 
Bölge Başkanlıkları 
(Tabip) 

» 
» 
» 
» 
» 

4 
5 
7 

8 
8 

7 
7 
15 
15 
15 
15 

1 100 
950 
800 

450 
350 

950 
800 
700 
700 
600 
500 

Memuriyetin adı Aded Avhk 

12 Memur (Asgari ortaokul me
zunu) 

13 » » » » » 
14 » » » » ». 

Hükümet Tabipleri 

5 Hükümet 'Tabibi 
6 » » 
7 » » 
8 » » 
9 » » 

10 » » 
8 Yeteriaıer (Gıda mütehassısı) 
9 » » » 
8 Yüksek Kimya Mühendisi 
9 » » » 
8 Sağlık Mühendisi 
9 » » 

Kan Bankası 

8 Tabip 
13 Memur 

10 
10 
10 
15 
30 
50 
10 
10 
10 
10 
5 
5 

Ana ve çocuk sağlığı merkezleri 

5 Başkan (Tabip) 
6 » » 

11 Yönetim Memuru 
14 Kâtip 

Ankara Kreş ve Gündüz Bakımevi 

9 Sosyal Hizmet Mütehassısı 
10 Öğretmen 
12 Memur 
13 » 

Ankara Rehabilitasyon Merkezi 

8 Yönetim Memuru 
8 Mesul Muhasip 
9 Tahakkuk Memuru 

10 Ayniyat Mutemedi 
10 Mutemet ve Satmalma Memuru 
11 Depo Memuru 
11 Amibar Memuru 
12 Dosya Memuru 
13 Hasta Kabul Memuru 
14 Memur 

5 400 
10 350 
15 300 

1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
700 
600 
700 
600 
700 
600 

700 
350 

5 
10 
4 
6 

1 100 
950 
450 
300 

1 
2 
1 
1 

û 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

600 
500 
400 
350 

700 
700 
600 
500 
500 
450 
450 
400 
350 
300 
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D. Memuriyetin adı A< 

Rehabilitasyon Merkezleri Tıbbi 
5 

6 
9 

10 

11 
8 
9 
8 

10 
11 

Mütehassıs Tabip (Rehabili
tasyon alanında yetişmiş) 

» » » » » 
Tabip 
Fizyoterapist (Yüksek okul 
mezunu) 

» » » » » 
Meşguliyet Tedavisi Teknis. 

» » » 
Klinik Psikolog 
Sosyal Hizmetler Mütehassısı 

» » » 
Rehabilitasyon Merkezi Meslek 

5 

7 
8 
9 

10 

5 

8 
10 
13 
11 
12 
12 
12 
12 

13 

6 
10 
11 
12 

12 
12 

6 
10 
11 

Mühendis (Rehabilitasyon ala
nında yetişmiş) 
Öğretmen 

» 
Meslek Danışmanı (Sosyal 
Yardımcı) 

» » » 

led 

Serv 

2 
2 
2 

9 

4 
1 
1 
1 
1 
2 
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Aylık 

isleri 

1 100 
950 
600 

500 
450 
700 
600 
700 
500 
450 

Servisleri 

1 
8 
3 

1 
1 

Konya Yaşlılar Bakım Yurdu 
Müdür (Tabip veya Sosyal 
Hiz. Müt.) 
'Tabip (Mütehassıs) 
Sosyal Hizmetler Mütehassısı 
Hasta Kabul Memuru 
Hesap Memuru 
Ambar ve Depo Memuru 
Mutemet ve Satmalına Me. 
Kitaplık Memuru 
İmam (İmam ve hatip okulu 
mezunu) 
Memur 

Gocuk Bakım Yuvaları 
Diyarbakır Çocuk Yuvası 

Müdür 
Sosyal Hizmetler Mütehassısı 
Eğitimci (Öğretmen) 
Sosyal Yardımcı (Meslekî 
kurs görmüş lise veya kız 
enstitüsü mezunu) 
Yönetim Memuru 
Ayniyat Memuru 

Sivas Çocuk Bakım Yuvası 
Müdür 
Sosyal Hizmetler Mütehassısı 
Eğitimci (Öğretmen) 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
2 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

C. Senat 

1 100 
800 
700 

600 
500 

1 100 
700 
500 
350 
450 
400 
400 
400 

400 
350 

950 
500 
450 

400 
400 
400 

950 
500 
450 

")SU 

D. 

12 

12 
13 

f i 
V 

10 
11 
12 

12 
13 

6 
9 

10 
12 

10 
12 
13 

9 
10 
12 

12 
13 

7 
•10 
10 
10 
12 

12 
i 3 

~ 
8 

10 

(S. S 

Memuriyetin' adı 

Sosyal Yardımcı (Meslekî 
kurs görmüş lise veya kız 
enstitüsü mezunu) 
Yönetim Memuru 
Ayniyat Memuru 

Aded 

Konya Çocuk Bakım Yuvası 
Müdür Yardımcısı 1 
Sosyal Hizmetler Mütehassısı 1 
Eğitimci (Öğretmen) 2 
Sosyal Yardımcı Meslekî 
kurs görmüş lise veya kız 
enstitüsü mezunu) 1 
Yönetim Memuru 1 
Ayniyat Memuru 1 

içel Çocuk Bakım Yuvası 
Müdür 1 
Psikolog 1 
Sosyal Hizmetler Mütehassısı 1 
Sosyal Yardımcı Meslekî 
kurs görmüş lise veya kız 
enstitüsü mezunu) 1 
Eğitimci (Öğretmen) 1 
Yönetim Memuru 1 
Ayniyat Memuru 1 

Erzurum Gocuk Bakım Yuvası 
Sosyal Hizmet Mütehassısı 
Eğitimci (Öğretmen) 
Sosyal Yardımcı (Meslekî 
kurs görmüş lise veya kız 
enstitüsü mezunu) 
Yönetim Memuru 
Avniyat Memuru 

istanbul Gocuk Bakım Yuvası 

Avıık 

400 
400 
350 

600 
500 
450 

400 
400 
350 

950 
600 
500 

400 
500 
400 
350 

600 
500 

400 
400 
350 

Müdür Yardımcısı (Tabip) 1 800 
» » (Eğitimci) 1 500 

Sosyal Hizmetler Mütehassısı 2 500 
Eğitimci (Öğretmen) 2 500 
Sosyal Yardımcı Meslekî 
kurs görmüş lise veya kız 
enstitüsü mezunu) 3 400 
Yönetim Memuru 1 400 
Ayniyat Mutemedi 1 350 
ismir Karşıyaka Çocuk Bakım Yuvası 
Müdür 1 1 100 

» Yardımcısı 1 700 
Susvai Hizmetler Mütehassısı 1 500 

Sayısı : 1069) 
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D. Memuriyetin adı Aded Aylık 

10 
12 

12 
13 

9 
10 
12 

12 
13 

6 
10 
9 

12 

12 
13 

8 
9 

Eğitimci (Öğretmen) 
Sosyal Yardımcı (Meslekî 
kurs görmüş lise veya kız 
enstitüsü mezunu) 
Yönetim Memuru 
'Ayniyat Memuru 

Kütahya Çocuk Bakım Yuvası 

Sosyal Hizmet Mütehassısı 1 
Eğitimci (Öğretmen 1 
Sosyal Yardımcı (Meslekî 
kurs görmüş lise veya kız 
enstitüsü mezunu) 1 
Yönetim Memuru 1 
Ayniyat Memuru 1 

Kayseri Çocuk Bakım Yuvası 

Müdür 1 
Sosyal Hizmet Mütehassısı 1 
Eğitimci (Öğretmen) 1 
Sosyal Yardımcı (Meslekî 
kurs görmüş lise veya kız 
enstitüsü mezunu) 1 
Yönetim Memuru 1 
Ayniyat Memuru 1 

Hemşireler 
Hemşire 25 

* 30 

500 

400 
400 
350 

600 
500 

400 
400 
350 

950 
500 
600 

400 
400 
350 

700 
600 

D. 

10 
11 
12 

9 
10 
11 
12 

Memuriyetin adı Aded Aylık 

Sağlık Memurları 
Sağlık Memuru1 

Köy Sağlık Teşkilâtı 

Köy Sağlık Memuru 

Köy Ebeleri 

11 Köy Ebesi 
12 » » 
13 » » 
14 » » 

Hemşire Yardımcıları 

11 Hemşire Yardımcısı 
12 » » 
13 » » 
14 » » 

40 
75 

250 

25 
60 
70 

100 
100 
200 

30 
50 

110 
150 
100 
750 

75 
225 
250 
350 

Sıtma Savaş Bölgeleri 

9 Sıtma Savaş Memuru 65 

500 
450 
400 

800 
700 
600 
500 
450 
400 

800 
700 

450 
400 
350 
300 

450 
400 
350 
300 

600 

..•.. »&« .«.. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1069) 




