
C İ L T : 45 TOILANTI : 7 

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

35 nci Birleşim 

20.2 . 1968 Salı 

içindekiler 

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

GELEN KÂĞITLAR 

GÖRÜŞÜLEN İSLER 

Sanfn 
1359 

1359 :1360 

1360,1384 

1. — İstiklâl Madalyası verilmiş bulu
nanlara vatani hizmet tertibinden şeref 
aylığı bağlanması hakkındaki kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Sa
vunma ve Geçici Komisyon raporları (Mil
let Meclisi 1/372; Cumhuriyet Senatosu 
1/881) (S. Sayısı : 1098) 1360:1379,1411:1412 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Vehbi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 5 . 1985 tarihli Haftalık Karar Cet
velindeki 2538 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonu raporu (Cumhu
riyet Senatosu 4/74) (S. Sayısı : 784 e 
ek) 1379,1383 

3. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo-

Sayfa 
nu raporu (Millet Meclisi 1/468; Cumhu
riyet Senatosu 1/882) (S. Sayısı : 1094) 1379: 

1381,1413:1414 
4. — Devlet Su işleri Genel Müdürlü

ğü 1967 yılı Bütçesine ek ödenek verilme
si hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/469; Cumhuriyet Senatosu 1/883) (S. 
Sayısı : 1095) 1381,1415:1416 

5. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1967 yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/470; 
Cumhuriyet Senatosu 1/884) (S. Sayısı : 
1096) 1381:1382,1417 1418 

6. — Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
Bütçesine ek ödenek verilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/474; Cum
huriyet Senatosu 1/885) (S. Sayısı : 1097) 1382, 

1419:1420 

7. — Rulet, tüt, langırt ve benzeri 
oyun alet ve makinaları hakkındaki ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul 
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Sayfa 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
içişleri, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, 
Anayasa ve Adalet ve Millî Eğitim ko
misyonları raporları (Millet Meclisi 2 /301; 
Cumhuriyet Senatosu 2/234) (S. Sayısı : 
1093) 1384:1402 

4. — SORULAR Y E C E V A P L A R I 1383 

A) Sözlü sorular ve cevapları 1383 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üye
si Hıfzı Oğuz Bekata'nın, Kıbrıs mesele
sine dair Dışişleri Bakanından sözlü soru
su (6/443) ^ 1383 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Erdoğan Adalı'nm, Büyükada'da 
Tarım Bakanlığı Bütçesinden yapılan pik
nik yerine dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/449) 1383 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kâmil Karavelioğlu'nun, ilâçlı buğdayla
rın zararlarına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/479) 1383 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, dış ülkeler
de yaşıyan veya Türkiye'ye gelen vatan
daşlarımıza dair Başbakandan sözlü soru-
su(6/4~82) " 1383 

5. — Cumhuriyet Senatosu istanbul 
Üyesi Ekrem özdenin, Beykoz ilçe mer
kezine yapılacak otomatik telefon santra
line dair, Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu (6/463) * 1383 

6. — Cumhuriyet Senatosu İ s tanbul 
Üyesi E k r e m özden'in, ihracat ımızın ar t
masına dair, Ticaret Bakan ından sözlü so
rusu (6/465) 1383 

7. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üye
si Hüseyin Atmaca 'mn, aş ı lacak ükcğre t -
men okul lar ına dair Millî Eği t im Bakanın
dan sözlü sorusu (ö'45d) 1383 

Sayfa 
8. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üye-
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[ 4. — CHmıhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet öı^i ı ıcsfin, Kayser i Asliye H u -
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1. — GEÇEH Tl 
İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley, Turizm ve 

Tanıtma Bakanlığı bütçelinde grupu adına 
yaptığı konuşmalardan İmam Hatip okulları ile 
Anadolu Ajansı hakkındaki beyanlarının umu
mi efkâra yanlış aksettirildiğini ifade ve tav
zih etti. 

izmir Üyesi Merhum izet Birand'm ruhu
nu taziz için saygı durusunda bulunuldu. 

izmir üyesi merhum izet Birand'm vefatı 
dolayısiyle Cumhuriyet Senatosuna başsağlığı 
dileğine ve, 

Vazife ile Amerika'ya giden Adalet Bakanı 
Hasan Dincer'e dönüsüne kadar, Devlet Bakam 
Hüsamettin Atabeyli'nin vekillik edeceğine da
ir Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunup bil
gi edinildi. 

İstiklâl Madalyası verilmiş bulunanlara va
tani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlanması 
hakkındaki kanun tasarısını görüşmek üzere 
tasarının havale edildiği komisyonlardan üçer 
üyenin iştirakiyle kurulacak bir Geçici Komis
yon kurulması kabul edildi, 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Vehbi Er-
sü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 22 . 5 . 1955 tarihli Hafta
lık Karar cetvelindeki 2533 sayılı Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Di-
İQİ^r;(P T ^ T " ~ " , O , IvOT'İ^V"'! ' -1 rflPC'""UIlUri ;:~i:'. •.'.•'•'',1V'.'C-

RaporUrr 

2. — 1937 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 1/4-83; Cumhuriyet Senat&su 1/882) 
(S. Sayısı : 109i) [Dağıtma tariki : 15.2.1963] 

JTANAK ÖZETİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığı
nın, Aralık 1963, Ocak ve Şubat 1967 aylarına 
ait hesapları hakkında, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığı
nın, Mart, Nisan ve Mayıs 1967 aylarına ait he
sapları hakkında, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığı
nın, Haziran, Temmuz ve Ağustos 1967 ayları
na ait hesapları hakkında, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığı
nın, Eylül, Ekim ve Kasım 1967 aylarına ait 
hesapları hakkında, 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1966 
yılı Kesinhesapları hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarını inceleme Komisyonu ra
porları, ayrı ayrı okunarak Genel Kurulun bil
gilerine sunuldu. 

Gündemde başkaca görüşecek bir husus kal
madığından 20 . 2 . 1983 Salı günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birlerime saat 15,35 te son ve-
r'ldi. 

E'^k:.!! Kâtip 
Başkanveküi. Kastamonu 

Vil'vd Tunıcy^ni Mehmet Camlıca 

Denizi? 
Hüseyin Aim.acu 

£Â ÇITLAR 

S. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1967 
yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi hakkında ka
nun tasarısı vs Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/489; Cumhuriyet Senatosu 
1/833) {S. Sayısı : 1095) [Dağıtma tarihi : 
15 . 2 . İ9Ö3] 

4. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1967 yı
lı Bütçesine ek ödenek verilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi 1/470; Cumhuriyet Senatosu 
1/334) (S. Sayısı : 1096) [Dağıtma tarihi : 
15 . 2 . 1C63] 

5. —- Tekel Genel Müdürlüğü 1937 yılı Büt
çesine ek ödenek verilmesi hakkında kanun ta-

— 1359 — 
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sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 1/474; Cumhuriyet Senatosu 1/885) 
(S. Sayısı : 1097) [Dağıtma tarihi : 15.2.1988] 

6. — istiklâl Madalyası verilmiş bulunanlar
dan muhtaç durumda olanlara vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma ve 
Geçici Komisyon raporları (Millet Meclisi 1/372; 
Cumhuriyet Senatosu 1/881) (S. Sayısı : 1098) 
[Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1968] 

7. — Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 2/633; Cumhuriyet Senatosu 2/239) 
(S. Sayısı : 1099) [Dağıtma tarihi : 20.2.1968] 

Tezkere 
8. — Cumhuriyet Senatosu Çorum üyesi 

Âlâaddin Çetin'in yasama dokunulmazlığı hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/663) (Anayasa 
ve Adalet Komisyonuna) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu) Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 35 ci birleşimi açıyorum. 

3, __ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — İstiklâl Madalyası verilmiş bulunanlara-
vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlan
ması hakkındaki kanun tasetrısınrrt Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Millî Savunma ve Geçici Komisyon rapor
ları (Millet Meclisi 1/372; Cumhuriyet Senatosu 
1/881) (S. Sayısı : 1098) (1) 

BAŞKAN — Gündemle ilgili önergeleri 
okutuyorum; 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş
ler kısmında bulunan ve ismi aşağıya çıkarılan 
(1098) sıra sayılı kanun tasarısının taşıdığı öne-

(1) 1098 S. Saydı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

me binaen sözlü sorulara da takdimen öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Sakarya 

Osman Salihoğlu 
Kanun ismi : 

istiklâl Madalyası verilmiş bulunanlara va
tani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlanması 
hakkında kanun tasarısı 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin beşinci bölümünün ikin

ci maddesinde yer alan gazilere şeref aylığı 
bağlanması hakkındaki tasarının gündemdeki 
diğer konulardan önce, öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Tekirdağ Ankara 
Hayri Mumcuoğlu Hıfzı Oğuz Bekata 

1360 
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BAŞKAN — Gerek Sayın Komisyon Baş
kam, gerek iki sayın üye arkadaşımız gündem
de bulunan bir kanun tasarısının, gündemimiz
de bulunan diğer işlerden önce görüşülmesini 
istemektedirler. Bununla ilgili işlemi yapmadan 
önce gündemimizin ikinci sayfasının birinci gö
rüşülmesi yapılacak işlerinin iki sırasında bu
lunan tasarının «İstiklâl madalyası verilmiş bu
lunanlara vatani hizmet tertibinden şeref aylı-
vı bağlanması hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve C. Se
natosu Millî Savunma Komisyonu ve Geçici Ko
misyon raporları» şeklinde olması gerekir gün
demimize bu Millet Meclisindeki ilk şekliyle 
geçmiş bulunmaktadır. Tashihli şeklini okumuş 
bulunmaktayım. Bu kanun tasarısının gündem
de bulunan diğer işlerden önce görüşülmesini 
istiyen önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Gün
demde bulunan diğer işlerden önce görüşüle
cektir. Sayın özdilek buyurun. 

FAHRİ ÖZDİLEK (Tabiî Üye) — Kanun 
tasarısı üzerinde maruzatta bulunmak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Söz istiyorsunuz... 
FAERİ ÖZDİLEK (Tabiî Üye) — Evet efen

dim. 
BAŞKAN — Tesbit edilen söz sırası şöyle

dir : Sayın Ucıızal, Sayın Hazerdağlı, Sayın 
Aksoley, Sayın Memcuoğlu şahısları adına. Sa
yın Bekata ve Sayın özdilek de grup adına söz 
istemişlerdir. 

Sayın Karaman ve Sayın İsmen de söz iste
mişlerdir. Böylelikle söz alanlar tesbit edilmiş 
bulunmaktadır. 

Komisyon raporunu okutuyorum : 

Geçici Komisyon raporu 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 12 . 2 . 1968 tarihli 39 ncu 
Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilen, İstiklâl Madalyası verilmiş bulu
nanlara vatani hizmet tertibinden Şeref Aylığı 
bağlanması hakkında kanun tasarısı, Millet 
Meclisi Başkanlığının 13 . 12 . 1968 tarihli ve 
4.478 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığına gönderilmekle, Genel Kurulun 
15 . 2 . 1968 tarihli 34 ncü Birleşiminde itti
haz olunan karara tevfikan Malî ve İktisadi İş

ler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından üçer 
üyenin iştiraki ile teşekkül eden Geçici Komis
yonumuzun 15 Şubat 1968 tarihli Bileşiminde 
tetkik ve müzakere olundu. 

I - Millet Meclisi metni; Millî Mücadeleye 
iştirak eden kendilerine istiklâl Madalyası ve
rilmiş bulunanlara, hayatta oldukları sürece, 
vatani hizmet tertibinden bir Şeref Aylığı ola
rak her ay üçyüz lira verilmesini ve bu eşhasın 
Devlet Demiryolları ve Denizcilik Bankasının 
iç hatlarında ücretsiz seyahat edebilmelerini, 
ayrıca, söz konusu kişilerin devlet ve askerî 
hastanelerde ücretsiz tedavi olunabilmelerini 
Öngörmektedir. 

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunu temin 
eden, Millî Mücadeleyi gerçekleştirip zaferle so
nuçlandıran İstiklâl Savaşı kahramanlarına unu
tamadıklarının ve asil Türk Milletinin kendi
lerine daima minnettar ve müteşekkir bulun
duğunun bir delili telâkki edilen tasarı benim
senmiş ve millî kahramanlarımız bu vesileyle 
komisyonumuzca bir defa daha şükranla anıl
mışlardır. 

II - Millet Meclisince kabul edilen 1, 2 geçici, 
3 ve 4 ncü maddeler, komisyonumuzca da aynen 
kabul edilmiştir. 

III - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulu
nulması da kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü 
Sakarya ' Ankara 

O. Salihoğlu Y. Köker 
Kâtip 

Samsun Çanakkale 
E-. Isıtan Z. Termen 

İstanbul 
Ş. Akyürek 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Bekata buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA HIFZI OĞUZ 
BEKATA (Ankara) — Muhterem Başkan, de
ğerli arkadaşlarım. 

Bir milletin ayakta ve şerefli kalmasını sağ-
lıyan temel unsurların başında tarihi gelir. 

Türk tarihi ise, bugünün en kudretli dev
letlerinin imrenecekleri büyüklükler ve şanlar 
taşır. 

— 1381 — 
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Çocuklarımızı, Türk tarihini iyice öğreterek 
yetiştirilebilsek, «Ne mutlu Türk'üm diyene» 
sözü millî şuur haline gelir. Ve bu millî şuur, 
umumi hayatımızı süratle ilerleten, hızı eksil
mez, sürekli bir millî hamlenin güçlü mânevi 
motoru olur. 

Yakın tarihimiz de böyle şereflerle doludur. 
Millî Mücadele, Kurtuluş Savaşı da Türk 

tarihine ölmez, unutulmaz kahramanlıkların 
yeni millî şeref hazinesi olmuştur. 

Kurtuluş zaferini kazanan kahramanların 
büyük Hasmı, şehitlik mertebesine yükselmiş, 
böylece vatan topraklarına karışarak vatanlaş-
mışlardır. 

Sayıları çok az kalmış, Kurtuluş Savaşı ga
zileri ise, aramızda, yalnız hâtıralarında teselli 
anyarak yaşamaktadırlar. 

işte şu anda görüşme konumuz olan kanun 
tasarısı, İstiklâl Madalyası almış ve buna hak 
kazanmış olan gazilerimize, milletçe unutulma-
dıklarının bir belirtisi olarak, hayatları boyun
ca mütevazi ölçüde bir şeref aylığı ve bası im
kânlar verilmesini sağlamak için getirilmiştir. 

Bu millete kendilerini adıyarak vatan kur
taranlara, bugün verilmesini kanunlaştıracağı
mız 300 lira aylık elbette azdır, ilerde imkân 
bulununca artırılması düşünülecek olan bu ay
lığı gazilerimiz, miktarından ziyade kendilerine 
(Şeref aylığı) bağlanması suretiyle hatırlama
larından çok memnun olacaklardır. 

Büyük Türk milletinin, kahraman ve feda
kâr gazilerine, küçük bir armağanı olarak (Şe
ref aylığı) bağlanmasını C. H. P. Senato Gnıpu 
yürekten desteklemektedir. 

Bu vesile ile de Kurtuluş Savaşı şehitlerini 
rahmet ve minnetle anar, gazilerini şükranla se
lâmlarız. 

Yüce Senatoya saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Özdilek, Millî Birlik 

Grupu adına, buyurun. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ABIMA FAHRİ 
ÖZDİLEK (Tabiî üye) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler, istiklâl Savaşı gazilerinin bugüne 
kadar bir hâtıradan ileri gitmiyen taşıdıkları 
madalyayı haysiyetle ve şerefle temsil ettikleri
ni düşünmek ve böylece kabul etmek lâsımge-
lir. Bugüne kadar bir hâtıra mahiyetinden dı
şarı çıkamıyan fakat bu gazilerin büyük bir ih
tiyacını, velevki kısmen olsun tatmine çalışa

bilen bir kanım 'huzurunuza getirilmiştir. Ka
nun teklifini yapan arkadaşlara, kanun tasarı
sını huzurumuza getiren Hükümete takdir ve 
teşekkürü bir borç biliyoruz. Haddizatında ka
nunun kapsamına girmiş olan 300 liralık bir be
del, gazilerin, hayatlarım istihkar edercesine 
kendilerine verilmiş olan vazifelerin ifası ile 
g'ayrikabiü telif edilen bir miktardır. Fakat 
ne olursa olsun bu miktar dahi bugün, hatırlan
mış ve bir şeref tahsisatı verilmiş olmanın heye
canını bu arkadaşlara bahşettiğinizden dolayı 
her biri bu suretle memnuniyetini ifade etmek
ten ileri gldememekte ve birçok sebeple bize 
olduğu gibi Muhterem Senato mensubu arkadaş
lara da mektuplar göndermiş bulunmaktadır
lar. Her biri Ankara'da olanlar yakînen, olmı-
yanlar cia radyodan bu haberi süratle ve büyük 
bir iştiyakla beklemektedirler. Bk de grup ola
rak bu kanunun aynen kabulünün yüksek tas
vibinize sunulmak suretiyle tervicini istirham 
ediyoruz. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Fehmi Alpaslan, Güven 
Partisi Gnıpu adına, buyurun. 

GÜVEN PARTİSİ CIEUPü ADINA FEEMî 
ALPASLAN (Artvin) — Çok muhterem arka
daşlarım, bu kamın tasarısı vesilesiyle söz al
manı, evvelâ bir tefekkür borcunun edasına fır
sat vermiş olacaktır. 

İstiklâl Harbine iştirak eden gazilerimizin 
o iştirakleriyle bugün arasında hemen hemen 
hepimizin ömrünü dolduracak kadar Kaman geç
tiği halde, kendilerine bir nevi şeref armağanı 
olarak böyle bir aylık bağlanması hususunun 
simdi gelmiş olması şüphesiz ki, vefa duygu-
sundaki gecikmeye delâlet eder. Ama buna rağ
men, değilim ki beyle güzel bir tasarı elimize 
gelmiştir, burada bu tasarıyı hazırlıyanlara 
yürekten teşekkürlerimizi arz etmek isterim. 

Aziz arkadaşlarım, bu tasarı ile zannedi
yorum ki, biraz da bugün kendilerini millet hiz
metlerine vermiş olan insanlar kendi kendileri
ni mükâfatlandırmaktadırlar. Bize müstakil bir 
vatan bırakabilmek için, çok aziz olan kanlarını 
ve canlarını vermiş olan insanlara karşı göste
receğimiz her saygı bizden sonra gelecek ne
sillere, hu memleketin hizmetlerinde doğru, dü
rüst, namuslu ve şerefli olarak çalışan insan-
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lara saygı duygusunu davet edecktir. Bu iti
barla, bilhassa hür, demokratik sistem içerisin
de hizmetlerin değerlendirilmesi, şahsiyetlerin 
değerlendirilmesi mânasını da beraberinde ta
şıyan bu kanunun, inanıyorum ki; bizim düşün
celerimize, bizim fazilet duygularımıza müspet 
tesiri olacaktır. Bu itibarla da kanım tasarısı 
karşısında duyduğumuz sevinci, memnuniyeti 
Yüce huzurunuzda arz ediyorum. 

Tasarı ile getirilen meblâğ üzerinde müna
kaşa etmenin caiz olmadığı kanaatindeyim.. Çün
kü miktar mutlaka bu insanların yaşamasını 
temin etmek iğin değil, onun daha üstünde bir 
mânevi değer taşıyarak Yüce huzurunuza gel
miş bulunuyor. 

Bir insana şimdiye kadar pek de göze bat-
mıyacak tarzda taşıdığı istiklâl Madalyasına 
uygun olarak, milletin bir hediyesi, armağanı 
takdim edilir ve bu insanlar yine milletin ver
diği imkânlardan istifade etmek suretiyle se-
yahatlarda, şurada, burada bâzı kolaylıklara 
mazhar olursa onun meydana getireceği mânevi 
haz elbetteki çok büyük olur ve bu şekilde 
esasen kendi aziz canlarını memleket uğruna 
koymuş olan insanlar, bundan sonra da hiçol-
ınazsa ömürlerinin sonlarına değim devletleri 
için, vatandaşları için dualarını esirgemeden 
ebediyete intikal ederler. Bu inanışla çek yerin
de olan ve getirenlere saygı dolu teşekkürleri
mizin iblâğını gerektiren im konun tasarısının, 
milletin gönlünden kopan 1 
ifade ediyor ve alâkalılar «ne 
şerefli olmasını diliyorum. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kcçs 
ğı Kontenjan Grupu adına, 

tasarı olduğunu 
myırb, uğurlu ve 

;. Cumhu 
m.vumm. 

ınıı-

K9-KONTENJAN GETJPÜ ÂÜI1TÂ SAE 
ÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. ü.) Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, Cum
huriyet Senatosu Kontenjan örupu acbna bize 
bir yurt kazandıran kahramanlara gönlümüzün 
arzu ettiği kadar olmasa bile Devletin gücü ile 
ölçüldüğü saman yine kendilerinin bu memleket
te arandıklarını, kendilerine gerekli itibarın her 
zaman gösterildiğinin açık bir sembolü olan bu 
kanun teklifinden, komisyonlarda ve Mecliste 
görüşülmesinden itibaren bütün parlâmento üye
lerinin her türlü parti farkının, her türlü siyasi 
görüşün üstünde bir ittifakla gerekli değeri ver

miş olmalarım, huzurunuzda bir şükran işareti 
olarak belirtmek istiyorum. Bu kahramanlara 
tahsis edilecek olan bu şeref aylığı, elbetteki 
yapmış oldukları işin bir ölçüsü değildir. Esa
sen yapılmış olan işi onlar hiçbir karşılık gözet
meden, hayatlarını ortaya koyarak yapmışlar
dı. Bu yüzden biz sembolik de olsa bunu bir şe
ref aylığı telâkki ediyor, başka türlü ölçülere 
kaçmak istemiyoruz. Hastalıklarının tedavisi ve 
ulaştırma vasıtalarından istifade konusunda ken
dilerine gösterilen kolaylık da en açık tabiriyle 
bir halikı müktesep diye vasıflandırılabilir ve 
bir Parlâmentonun bütün üyelerinin bunda hem
fikir olduklarını müşahade etmenin huzuru içe
risindeyim. 

Çok muhterem arkadaşlarım, bu arada şunu 
da belirtmek isterim ki; bilhassa komisyonlarda 
ve salâhiyetle söyliyebilirim ki, Millî Savunma 
Komisyonunda bunun görüşülmesi sırasında he
men bütün arkadaşlarımız bâzı noktalar üzerin
de takıldılar. Bidayette de arz ettiğim gibi, tah
sis edeceğimiz miktar azdır, dendi. Bunun az olu
sunun sebeplerini izah ettim. Kanunun yürür
lük maddesi üzerinde de itirazlar vâki oldu. Dik
katinizden kaçmamıştır, «kanunlaştıktan sonraki 
ay başını takibeden malî yıldan itibaren» tabi
ri var. Bu hüküm de bütün komisyon âzası ar
kadaşların dikkatini çekti, bunun tashihi üze
rinde gayretler sarf edildi ve Yüce Senatonun 
bu kanun üzerinde gerekli titizliği göstererek 
28 Şubattan evvel kanunlaştırmak suretiyle bu 
mahzuru halledeceğine olan inancımız ve ima-
rr»mi2!, kanunda değişiklik yapmadan biran evvel 
çıkması tezine kuvvet kazandırdı ve huzurunu
za getirdik. Biraz evvel verilmiş olan öncelik 
ve ivedilik önergesinin kabulü suretiyle bu fik
re Yüce Senatonun iltifat etmiş olması, sizle
ri temsil eden Komisyon üyesi arkadaşlarınızın 
bu hususta aldıkları kararı teyidetmesi bakı
mından bizim için ayrıca mucibi memnuniyet ol
muştur. Bu hususta fazlaca bir söz söylemeye lü
zum görmüyoruz. Cumhuriyet Senatosu Konten
jan Grupu adına, bize vatan kazandıran bu kah
ramanlarımızdan bugün hayatta olmıyanlanna 
Tanrı'nm rahmetini, bizim aramızda bir şeref 
halesi halinde yaşıyanlaraıa da minnet ve şük
ranlarımızı arz ederek mâruzâtıma son veriyo
rum. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Okyayuz, A. P. Grupu 
adına, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA CAVİT TEVFİK OK
YAYUZ (İçel) — Sayın Başkan, sayın senatör
ler, yakın tarihimizde haklarımıza, hürriyetleri
mize, haysiyetlerimize ve bin ilâhi heyecanın bi
ze telkin ettiği büyük sanat gücü ile yuğurup ya
rattığı, vatan ufuklarını şekillendiren güzel ca
milerimize en haksız bir ihtirasın vahşeti ve deh-
şetiyle saldıranları bu aziz vatanın narinimde bo
ğup bu vatandan kovan isimli ve isimsiz bütün 
vatan çocuklarını, bu kanun sebebiyle A. P. adı
na ve bir parlömanter olarak en yüreîrten bir 
hürmetle selâmlamakla gerçekten bahtiyarım. 

Sayın senatörler, hepinizin bildiği gibi tari
hi, kahraman insanlar ve kahraman milletler 
yaratır. Bu gerçek içinde yüce bir mâna ve hü
viyetle kahraman olan bu aziz milletin bütün ço
cukları basta parlömanterleri elbette bu övünü
lün, bu türlü bir kıymet hükmünün içinde bu 
toprağa ve bu bayrağa hizmet edebilmenin hu
zur ve saadetine hak sahibidir. Diğergamlı-
ğın fikir olarak, his olarak muhtevasına hük
meden en esaslı unsur şüphe yok ki, cömert
liktir, bir şey verebilmektir. Dün cenk mey
danlarında ve henüz bahar çağında, hayatının 
baharına doymadan bu toprak için, bu aziz 
milletin huzuru için gözlerini kırpmadan ölüm
leri kucaklıyan, aziz vatan çocuklarından, 
ölenlere rahmet edip, geride kalanlara bir şey
ler verebilmek elbette en faziletli bir davra
nış olurdu. Bugün bu kanunla bu türlü bir dav
ranışın gerçekte fazilet ifade eden, gerçek 
insan ve gerçek millet olabilmenin yüceliğine 
teveccüh edebilmek imkânını veren bir tasar
rufun önünde bulunmaktan, hepimiz birbirimi
ze hürmet ve heyecan duymakta ve görüyoruz 
ki saadet, emek ve dilek işinde birleşmiş bu
lunmaktayız. A. P. olarak, bu netice içinde 
bu aziz millete cicili bicili üniformalarına gü
venerek en kuvvetsiz olduğumuzu zannettikle
ri zamanlarda, bu vatana taarruz ve tecavüz 
edenleri önüne ktıp, yere çarpıp bu vatandan 
kovanlara gösterilen büyük şefkate, büyük 
muhabbete bütün kalbimizle iştirak ediyor ve 
bu aziz vatan çocuklarına Şeref aylığı ismi 
altında verilecek paranın; bu çocuklarımızın, 
(bu evlâtlarımızın, bu ağabeylerimizin ihtiyaç
larını karşılamasa bile mânevi hayat ve hüvi
yetlerine bir huzur getirebileceği inanışı içinde 

bütün kalbimizle tasvibediyor ve kanunun bi
ran evvel çıkarılarak komisyon başkanı arka
daşımızın işaret ettiği engeli de geçmek sure
tiyle önümüzdeki ay başından itibaren kendi
lerine imkân verilmesi hususuna ait reylerinizi 
istirham eder, Cumhuriyet Senatosunu ve Sa
yın Başkanını A. P. Grupu adına hürmetle se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adına konuşmalar bit
miştir. Söz alan üyelerin ismlerini sırasiyle 
okuyorum. Sayın Ucuzal, Sayın Hazerdağlı, 
Sayın Aksoîey, Sayın Mumcuoğlu, Sayın Arı, 
Sayın Karaman, Sayın ismen, Sayın Atmaca, 
Sayın Çumraîı. 

Buyurun Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım, üzerinde görüşme
ye başladığınız bu kanun tasarısı deminden be
ri şahidoMuğumuz gibi bütün muhterem grup
ları temsil eden arkadaşlarım, Türk Milletinin 
mazisinde büyük hizmeti olan insanlara uzun 
yıllardan beri beslediği bir hissin ve arzunun 
yerine getirilmesi çabası içindedirler. Evvelâ 
Yüce Senatoyu böyle bir hissiyatın içinde gör
düğüm için bahtiyarım. 

Değerli arkadaşlarım, kanun büyük bir boş
luğu, ehemmiyeti ile mütenasibolarak doldur
mak, maddi yönden doldurmak imkânına sa
hip değilse de, değerli grup sözcüsü arkadaş
larımızın ifade ettikleri gibi, verilen maddi 
bir ölçünün değil mânevi bir kıymetin isim-
lendirilmesidir. Bu milletin ve bu vatanın kur
tuluşu sırasında büyük hizmeti olan, büyük 
insanlara karşı bu kanunla getirilen hükmün 
hoşgörürlülük içinde karşılanmasını diler, grup 
sözcüsü arkadaşımın sözlerine ben de iştirak 
ederek kanunun madalya sahibi muhterem ga
zilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Vazgeç

tim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Sayın Aksoley. 

MEBRURE AKSOLEY (İstanbul) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; Yüksek Heyetiniz
ce görüşülmekte olan istiklâl Madalyası veril
miş bulunanlara vatani hizmet tertibinden 
şeref aylığı bağlanması hakkındaki kanun ta
sarısına, bundan tam iki yıl iki gün evvel Mil-
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let Meclisi komisyonlarına sunulan, arkadaş
larımızdan Zerin Tüzün, Muallâ Akarca ve 
Mebrure Aksoiey'in imzalarını taşıyan bir tek
lifimizle eğer bir küçük katkıda bulunabildiy-
sek kendimizi bahtiyar addetmekteyiz. 

Aziz arkadaşlarım; gerek Senatör arkadaş
larımızın, gerekse Milletvekili arkadaşlarımı
zın teklifleri birbirini takibetti, nihayet kah
raman gazilerimizin acıklı durumu basma inti
kal etti ve 9 Haziran 1967 de de Hükümetin 
bir tasarısı Büyük Millet Meclisine geldi. Ge
rek arkadaşlarımızın bir kısmının tekliflerinde, 
gerekse Hükümet tasarısında muhtaçlık kaydı 
mevcuttu. Huzurunuzda şükranla ifade etmek 
isterim ki; Millet Meclisinde bu tasarı görü
şülürken, iktidar, muhalefet işbirliği, gönül 
birliği yaparak muhtaçlık kaydını kaldırdı ve 
bu tasarının adı şeref aylığı oldu. 

Aziz arkadaşlarım; bu tasarının esprisinde 
maddi, olmaktan ziyade mânevi bir hüviyet var
dır. Bu tasarı, üzerine emniyetle bastığımız, 
hür havasını doya doya teneffüs ettiğimiz bu 
aziz vatan topraklarını bize bağışlamak için 
kanlarını insanüstü hizmetlerini bizden esirge-
miyen aziz, muhterem, asil, mütevazi, kahra
man gazi ve şehitlerimizi Türk Milleti adına 
gönül dolu sevgi, saygı, minnet ve şükranla 
anmaya vesile olmuştur. 

Aziz arkadaşlarım, gönül isterdi ki ak saçlı 
dulları da bu tasarının içine katalım. Eşini, er
keğini, hat boyuna sevkederkeıı, «Ya gazi ol, 
ya şehit» nidaları içinde onları yolcu ederken, 
evine dönüp yasını bağrına bağlayıp, sarıp, ge
ride kalan çocuklarını büyütüp, yetiştirmek 
için saçını süpürge eden, koskoca bir ömrü 
çetin şartlar içinde sürüp gelen o dulları da ha-
tırlıyalım. Fakat, arkadaşlarını hemen ilâve 
edeyim ki, yürürlük maddesi, bu kanunun der
hal çıkmasını gerektirmektedir. Çünkü, «yayı
nı takibeden malî yılbaşından itibaren yürürlü
ğe girer» diyor. Onun için bir tadil teklifinde 
bulunmuyorum. Çünkü arkadaşlarım, sayısmı 
dilim varmıyor söylemiye, fakat bir yıl daha 
beklettiğimiz takdirde bu kahramanlarımızın 
birçoğunu kaybedeceğimizden endişe ediyorum. 
Aziz arkadaşlarım, hiçbir tadil teklifi kabul 
edilmeden geldiği gibi tasarının kabul edilme
sini arz ve teklif ediyorum, hepinizi saygı ve 
şevki ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mumcuoğlu. 

I-IAYEî MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Efen
dim bendeniz de 1 nci madde üzerinde görüş
mek üzere vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Sayın Karaman,. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî üye) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, epeyce geç kalmış 
sosyal bir dâvaya çare bulmak üzere, bir ka
nun tasarısı ve daha önceden tekaddüm eden 
tekliflerle istiklâl Savaşı gazilerine, madalya 
sahibi olan ve hayatta bulunan bu gazilere bir 
maaş bağlanması, şeref tahsisatı bağlanması ta
sarısı huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. Eu 
cidden geç kalmış bir teşebbüstür. 1922 sene
sinin 9 Eylünüııde İzmir'de çıkan düşmanın de
nize dökülmesi ile savaş bittiği vakit, o zaman 
ordu safları arasında 22 yaşında olup iki ay 
sonra terhis edilmiş olan insanların bugün en 
genci 68 yaşındadır ve çok geç kalmıştır diyo
rum tasarı çünkü, bunlardan hayatta olanları
nın bâzılarının büyük şehirlerde, sokaklarda 
muhtaç duruma düştükleri gazetelerle, basın
la kanın oyuna mal edildikten sonra bu derde 
deva olmak için teşebbüsler başlamıştır. Ger
çekten bu teşebbüs çok daha evvel belki bu ga
zilerin en yaşlıları 60 yaşma geldiği zaman ya
pılmış olması lâzımdı. Fakat bütün bunlara 
rağmen yine yerinde bir teşebbüs olmuştur, bir 
kısım senatör ve milletvekili arkadaşlarımızın 
evvelâ teklif halinde yaptıkları tasarı, sonradan 
kamu oyunun malı olduktan sonra Hükümet ta
rafından da iyi bir şekilde düşünülerek getiril
miş ve bu tasan bugün Yüce Senatonun huzu
runa gelmiş bulunmaktadır. Bugün bu gazi
lerimizden hayatta bulunanların sayısı kimse 
tarafından bilinmiyor. Fakat, en gençlerinin 
yaşı 68 olduğu ve ortalama yaşın 40 - 45 - 50 
yaş civarında olduğu bir memlekette bulundu
ğumuza göre bunların sayısının çok az oldu
ğu muhakkaktır. Ve 4 - 5 yıl sonra da bunlar 
tabiî olarak ömürlerini bitirerek tasfiye ola
caklardır. Bu durumda bunlara 300 lira gibi 
bir şeref aylığının bağlanmış olmasını ben şah
san az buluyorum. Birkaç yıllık ömrü kalmış 
olan insanlar için, Türkiye'nin bugünkü geçim 
şartları içinde SOO liranın hiçbir değer taşınıı-
yacağını dikkate almalıyız. Gazilerimize, bize 
bu vatanı bahşeden, Türkiye'nin bugünkü mut
lu durumuna getirilmesinde emekleri geçmiş bu 
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kişilere 300 lira verilmesini çok az buluyorum. 
Bu şekilde kanunlaşacak olursa kanatimee 
noksanları olacak ama bu haliyle bile bir der
de çare olmuş olacaktır. 

Bu kanunun vaktiyle Millet Meclisindeki 
ve komisyonlarındaki müzakereleri sırasında 
bir muhtaçlık konusu vardı. O konunun kaldı
rılmış olmasını da büyük bir memnuniyetle 
kaydediyorum. İstiklâl Savaşını yapmış kişiler 
bugün belleri bükülmüş, kamburlaşnıışsa da 
bunların hepsi alınları dik, ak ve hepsi gururlu 
insanlardır. Bunları mahalle muhtarlarına gön
derip muhtaçtır, değildir diye bir vizeden ge
çirip bir şeye bağlamak yersiz hareket olacak
tı. Bunun düzeltilerek getirilmiş olmasını şah
san büyük bir memnuniyet içerisinde karşılı
yorum. Ancak sözlerimi bitirirken şu hususu 
da temenni etmek isterim ki; sosyal Devlet, 
Anayasasına sahibolan Türkiye Cumhuriyetin
de, en başta memlekete büyük yararlıkta bu
lunmuş,, kanlariyle büyük fedakârlıkları ile 
vatanı bu duruma getirmiş insanlar başta ol
mak üzere, bütün yaşlılar için, 65 ııi geçmiş 
kişiler için de yakın günlerde bir sosyal sigor
ta, bir sosyal güvenlik ve ihtiyarlık sigortası
nın da getirileceği ümidi içerisinde sözlerimi 
bitirir, hepinizi hürmetlerimle selâmlarım,. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın İsmen. 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın Baş
kan sayın senatörler, bu hususta görüşen arka
daşlarım meseleyi gayet açıklıkla ortaya koy
dukları için hazırladığım uzun konuşmamı tak
dim etmekten çekmiyorum, lüzumsuz vakit ala
cak diye düşünüyorum. Ancak bir önerge ver
mek istediğim için kürsüye gelmiş bulunuyo
rum. Ve bu önergemde her ne kadar bu kanun 
tasarısında şeref aylığı diye bahsedilmekte ise 
de bu kanun tasarısından yararlanacak olan 
kahraman gazilerimizden büyük bir kısmının 
muhtaç durumda oldukları hepimizce malûm
dur. Hiç olmazsa bir geçim, yardımı olarak 
düşünmek de gerekir, bunu. Bu itibarla ben 
bu birinci maddede öngörülen SöO liranın Mil
let Meclisi komisyonlarında kabul edildiği gibi 
400 lira üzerinden tutulmasını çok arzu ediyo
rum ve dilerim ki Yüce Senato üyeleri bu öner
geme katılacaklardır. Her ne kadar bu 400 lira 
da yine bir şey ifade etmiyorsa da hiç değilse 

Millet Meclisi komisyonlarında uzun uzun tar
tışmalara yol açıp ve nihayet kabul edilen şe
kilde kalması uygun görünürdü. Bir şeye de 
üzüldük, hiç değilse bizim Senato Komisyonu
muz tekrar bunu 400 lira olarak kabul etseydi 
bir parçacık olsun memnun kalacaktım. Daha 
fasla samanımızı işgal etmek istemiyorum. Ka
nunun hayırlı olmasını dilerim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atmaca. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Değerli 

Başkan, sayın arkadaşlarım, İstiklâl Harbi 
bugünkü mutlu Türkiye'yi yaratan daima ta
rih sayfalarını şereflendiren ve tarih sayfa
larında kahramanlıkları ile okunacak olan bir 
savaştır. Bu cavaşa katılan gazilere şeref ay
lığı bağlanman, bir kadirşinaslık ve Türk 
milletinin bir vefa örneği olarak daima anıl
ması gerekir. Ancak, verilen şeref ödeneği 
gerçekten çok senıbokk olarak tesbit edilmiş
tir. Buna rağmen bu kanunu getirenlere, bu 
aksaçiı gazileri hâtırlıyanlara minnet ve şük
ranlarımı sunacağım., 

Anadolu topraklarını kanları ile yoğura
rak bir defa daha Anadolu'yu vatanlastıran 
bu millî kahramanlarımıza hizmet, şereflerin 
en büyüğü olacaktır. Millete hikmet edenle
rin takdiri saman zaman hatırlanması ve anıl
ması Türk çocukları ve Türk gençlerinin eği
timi üserinde de müspet tesir yapması bakı
mından iyi bir hizmettir. Saygılarla selâmla
dığımız bu gazilerimizi hatırlarken İstiklâl 
Harbine katılıp şahadet mertebesine eren fa
kat, künyeleri tesbit edilemiyen kahramanla
rımızın muhtaç dul ve yetimlerinin de düşü
nülmesini ve onlar için bir kanun getirilmesüü 
Sayın Hükümetten ve Yüce Senatodan rica 
ediyorum. Bu kanun vesilesiyle bi.se güzel 
bir vatan armağan eden a^is şehitlerimize rah
met ve kahraman gazilerimizi derin ve içli duy
gularla selâmlıyorum. Hepinizi saygılarla se
lâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın öumralı, 

SEDAT CUMBALI (Konya) — Vazgeçtim. 

BAŞKAM — Vazgeçtiniz. Sayın Kınaytürk, 
buyurun. 

FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Muhte
rem Başkan, kıymetli senatörler huzurunuzu 
fasla işgal edecek değilim. Bu kanunun ger
çekken memlekete hediye edildiği ve Yüce 
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Meclislerin geg de olsa vatan iein kanını, 
canını verenlerin bu kanunla imkânlar dâhi
linde onların refaha ulaiüiası değil, hiçbir 
zaman Türk Milletinin unutmadığını belirtmek 
için kendilerinin geçimlerine küçük bir yardım 
olacak ve daha doğrusu bu gibi gazilerin 
unutulmıyacağını ifada elen bir hediye olarak 
getirilmiş olduğunu kabul etmek gerekir. 

Değerli arkadaşım Karaman konuşurken 
buyurdular ki; geç kalınmıştır. Aynen fikir
ler* ne iştirak ederim, ama gönül isterdi ki, bu 
geç kalınmayı telâfi edebilirlerdi, kendileri de 
iktidarda bulundular o zaman da getirebil r-
lerdi. Binaenaleyh, geç kalınmayı beraber he
pimizin kabul edelim, paylaşalım ve bu geç 
kalınmayı da hakikaten konuşmıyarak ve ki
min yaptığını değil, dâvanın yapılmasını ya
pıldığını önemle kabul edelim ve esasen Sena
to da daima bu düşüncededir. Her kanunun 
görüşülmesinde, münakaşasında, tenkidlerinde 
veyahut temennilerinde aynı görüşü savun
muştur. Bu bakımdan da tiz bu kelimeyi yine 
sayın arkadaşıma güvenerek soluyorum ki, gso 
de kalsak, mühim olan dâvanın yapılması, 
kimden olursa olsun, yapılmasıdır. Binaenaleyh, 
bu kanunu bugün burada onaylayarak bu ga
zilere hediye edeceğiz. 

Değerli arkadaşım, Sayın Aksok-y de bir 
maddesi değiştirilsin diyorlar. Gönül ist:r ki 
ak saçlı dullara da bunu yapalım. Ama, buyur
dukları gibi kanunun geç kalmaması bakımın
dan ayna fikirdeyiz. İnşallah A. P. İktidarı ge
lecek zamanlarda bütçe imkânları nisbetinde 
onları da düşünecektir ve bir kanun getire
cektir. Şimdi sayın arkadaşlarıma iştirak ede
rek, bütün senaötrlerin de aynı kanaatte ol
dukları inanciyle, bu kanunu süratle çıkarma
nın faydalı olacağını hürmetlerimle arz ederim. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz is-
tiyen?... Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İvedilik hususunu oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum : 
İstiklâl Madalyası verilmiş bulunanlara vatani 
hizmet tertibinden şeref aylığı bağlanması 

hakkında Kanun 
Madde 1. — M Uî Mücadeleye iştirak eden 

ve bu sebeple kendilerine İstiklâl Madalyası 

verilmiş bulunan Türk vatandaşlarına, hayatta 
bulundukları sürece vatani hizmet tertibin
den üç yüz lira aylık bağlanır. 

Bu kanundan önce, özel bir kanunda kendi
lerine vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
mış olanlar hakkında yukarıki fıkra hükmü uy
gulanmaz. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde Sa
yın Kaplan, Sayın Kalpaklıoğlu, Sayın Arıbu-
run Sayın Çumralı söz almışlardır. Sayın Kap
lan buyurun. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Söz iste
miştim. 

BAŞKAN — Daha önce arkadaşlar öner
geler göndererek istemişlerdir. Meselâ Kadri 
Kaplan daha önce istemiştir, Sayın Hayri 
Mumcuoğlu istemişlerdir. Sayın Çumralı. Çe
şitli önergeler veriliyor önergeleri elbette ki, 
sıraya koyacağız. Sayın Kaplan buyurun. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, daha evvel konuşan 
arkadaşlarımın bu konuda söylediği bütün iyi 
sözlere, çok iyi temennilere ve hamasî üslûba 
candan katılırım. Bu kanun bize bugünleri bah
şetmiş olan kahramanlara imkânlar ölçüsünde 
ödenebilen bir vefa borcudur, özet olarak. An
cak, muhterem arkadaşlarım, bir iki noktaya 
dokunmadan geçenıiyeceğim. Hâtıralarınız:! taze
lemek için belki tam mukayese edilemez ama, 
Personel Kanununa dikkatinizi çekeceğim. O za
man da belki bir şanssızlık eseri ben, Meclise 
geri dönmesin diye bu kanunun çıkartılmasın
da büyük mahzurlar olduğunu ifade etmiş bir 
arkadaşmızdım. Bu kanun tatbik olmuyor. Mec
lise geri dönmesin müessesesi itiraf edeyim ki 
gerçeklere aykırı oluyor. Keşke daha evvelden 
hazırlıklar yapsaydık. Şimdi bu kanunda da 
Meclise dönmesin hissi hâkim oluyor. Kanun, 
elbette ulvî bir kanun ama, şu gerçeği gözümüz
den kaçırırsak bundan sonraki davranışları
mızda da şimdiye kadar düştüğümüz gibi bâzı 
hatalara düşmekten kaçmamayız. Açıkça ifade 
edeyim, bumu üzülerek. 

Değerli arkadaşlarım, elbette mânevi değeri 
yüksek, elbette böyle olması lâzım. Ama, mâne
vi değeri, bu kahraman insanlar yaptıkları hiz
metlerden ve madalyalarından alıyorlar, bura
daki paralardan değil. Bu noktayı ifadeye mec
burum. Buradaki paralar o kahramanların göğ-
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sünde taşımaya hak kaşandığı madalyaya uy
gun bir hayat tarzını sürdürebilmesi için veri
liyor. Cephesi mânevi değildir, maddidir. Benim 
anlayışım bu. Binaenalehy, meseleyi, bunun mâ
nevi ölçüsü vardır, maddi ölçüsü yoktur, tar
zında mütalâa etmek anlayışıma aykırıdır. Eğer 
böyle olsaydı, biz 45 sene bu insanları ihmal et
mezdik ve ak saçı ile, ak sakalı ile Gazi Ömer'i 
Ankara sokaklarında madalyası göğsündeyken 
süründürmezdik. O ak saçlı Gazi Ömer ve emi 
takibeden insanların ağır tazyiki altında kalıp 
harekete geçmiş olmamız elbette ki bir şeyi ifa
de ediyor, bunları bâzı şeyleri, hakikatleri orta
ya koymak mecburiyetindeyiz. Ama şu güne 
gelmek de mesut neticedir o ayrı mesele. İhmale 
uğramışlardır, sokaklarda madalya ile sürün-
nıüşlerdir, tazyik etmişlerdir, tahrik etmişler
dir bizi ve buraya gelmiştir. Kabahat hepi
mizde, bütün bu nesillerde, şunda, bunda değil, 
çok evvelden başlar ve şimdiye kalar gelmiştir. 

Değerli arkadaşlarım işi bu noktaya getirin
ce muhtaçlık, gayrimuhtaçlık meselesine bir 
nebze temas etmek isterim. Bu kanun teklifle
rinde, Sayın Reşat özarda'nın verdiğinde, Kad
ri Kaplan'in verdiğinde. Sayın Ferda Güley'in 
verdiğinde, Sayın Mesut Erez ve iki arkadaşı
nın verdiğinde, Sayın Sırrı Uzunhasanoğiu ve 
13 arkadaşının verdiğinde, Sayın Ahmet Tor-
gay'ın verdikleri tekliflerde ve hükümetin ge
tirdiği tasarıda muhtaçlık müessesesi esas ha
reket noktası olmuş idi. Sayın Mebrure Aksoley 
ve İM arkadaşının, Sayın Hasan Kangal'ın ve 
Sayın E-ifat Baykal ile bir arkadaşının verdik
lerinde ise muhtaçlık müessesesi esas hareket 
noktası değildi. Bu kanun, gerçekleri görelim, 
muhtaçlıktan doğmuştur, desek de demesek da 
bu böyle doğmuştur, bu tazyikten bu noktaya 
gelmiştir. E, peki muhtaçsa hep yüzlerine vu
ralım mı? Hayır, ben de şahsan, kanun başlığın
da yoktur bu tekliflerin filhakika muhtaçlık 
diye ama, bunun şeref tahsisatına çevrilmesine 
çok memnun oldum, o ayrı, çok memnun ol
dum. Ancak bu memnuniyet, var olan bir ger
çeği değiştiremez. Eğer muhtaçsa o insan siz 
göğsüne takdığınız madalya ile beraber, verdi
ğiniz 300 lira ile muhtaçlığı değişmiyscekse 
muhtaçlık bakidir ve vardır, işi bu noktadan da 
almaya mecburuz. E, ne kadar desek yüsüııe 
vurmıyalım, durumunu tesfcit ettirmesin, ama 

çok yüzlerine vuruldu, bundan sonra vurmıya
lım doğru. Muhtaçsa istediğiniz kadar söyleyin. 
O müessese kendi başına var olacaktır ve devam 
edecektir. O bakımdan madalyaya tahsis edilen 
şeref tahsisatı, elbette ki onu şerefle göğsünde 
ealgulandıran insanın o şerefi taşıyacak bir ha
yata uymasını temindir. Ama, bu miktar bunu 
düzeltiyor mu? Kanaatimce hayır. Eir de meb-
deinde bir adaletsizlik vardır. 

Değerli arkadaşlarım bugün Türkiye'de tat
bik edilen ücret shtemi 20 küsur. Hep t u r d a n 
çıkıyor. Bir müesseseyi ele aldığımız vakit, o 
günün şartları ve bilhassa o günün psikolojik 
şartları içerisinde, enine boyuna delmeden mev
zua bir kenarından bir yama yapıyoruz ve ya
malı bohça halinde meseleler şişiyor ve yamalı 
bohça müesseseleri doğuyor. Açık görelim bun
ları. Bunda da böyle olmuştur. Neden böyle ol
muştur? Çünkü, vatani hizmet tertibinden çok 
değişik aylıklar bağlanmıştır. 300 liradan az
ları var, 400 lira var, 500 lira var, çok istisnai 
görevler yapan kişiler için daha yüksekleri var, 
onları bırakalım bir tarafa. Bu müessese de 
böyle doğmuştur. Madem ki, bir fırsat geçmiş
tir elimize ve iki sene de devam etmiştir bu iş, 
benim teklifimden meselâ iki seneye yakın bir 
zaman geçmiştir, ilk verenlerden birisi Mebru
re Hanımın teklifinden beri iki sene geçmiştir. 
Kaç kişi alıyordu, ne durumda idi, kaçar lira 
veriyorduk? Son zamanlarda biliyorsunuz va
tani hizmet tertibi için aşağı - yukarı 500 ra
kam-'. hep hafızalarımızdadır, intibaımız odur, 
hep bu ücret üzerinden gitmezdir . Ondan ev
vel daha az alanlar var, daha çok alanlar var, 
Hazır bu gelmişken hepsini bir muntazam mües
sese haline sokmak mecburiyetindeyiz. Şimdi 
gene başka bir müessese çıkıyor. Yalnız bu ka
nunda bir şey getiriliyor; daha az olanlar 300 
liraya çıkarılacağı için o kısım hallediliyor. Bu 
çok iyi yapılmış o balamdan. Ama, ondan yuka-
rıkiler?... Ondan yukarıkiler gene değişik gidi
yor. Vatani hizmet tertibinden özel kanunlarla, 
şahsa bağlı kanunlarla maaş alan daha çok yük
sek maaşlı insanlar var. işte gene bir fark var. 
Demek temelde bir adaletsizlik var= Temelde 
bir adaletsizlik olunca bunun üstüne müsavat 
diye eklediğiniz her şey temeldeki adaletsizli
ğin devamını, hattâ daha çok artmasını tahrik 
eder, azaltmaz. Burada da bu hata yapılmıştır. 
Ben düşündüm, belki şimdi Meclisten dönme-
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sin, doğru. Ya çıkmazsa, insan düşünüyor. Mec
lise döndü çıkmadı bu büyük bir vicdan azabı 
aynı zamanda, bir yük tesiri altındayım, ama 
aklıma gelenleri söyliyeceğim ve tedbirini de 
söyliyeceğim. Tedbire en tersinden başlıyalım 
muhterem arkadaşlarım. Bunun çıkmasını ga
ranti altına almak sizin elinizde. Meclise gitse 
dahi. Nasıl elinizde? Şöyle elinizde; yürürlük 
maddesine 1 Mart 1968 den itibaren uygula
nır dediniz mi, Meclise gitse de, gebe de, her 
şey olsa da çıkar. Bunu bilhassa dikkatlerinize 
sunmak istiyorum, Eğer bir tâdil teklifini ka
bul ederseniz, mutlaka yürürlük maddesini 
1 Mart 1963 den itibaren uygulanır kaydı ile 
değiştirmiş, bunu istirham ediyorum. Birinden 
biri değişmezse o zaman hakikaten çıkrmyabilir 
ve vebal altında kalırız, büyük bir mânevi ezik
lik içerisinde kalırız. 

Benim 1 nci maddede herkese 300 lira veril
mesinde itirazım su: Elbette bir rakam, bu ma
dalyayı göğüslerinde taşıyan kişilerin mânevi 
değerine ve haysiyetine bir şeyler, hattâ bir
çok şeyler katacak bir rakam, kabul ediyorum. 
Yalırz var olan bir şeyi değiştirmiyor. Muh
taçlık müessesesi vardır. Bunlardan bâzıları sü
rünmektedir, bâzıları değil çoğu, emekli maa
şına sahih olanlar rütbelilerdir. 

BAŞKAN — Sürünmek yerine çok güç şart
lar içerisinde deseniz daha iyi olur. 

KADRİ KAPLAN (Devamla) — Çok güç 
şartlar içerisinde demek elbette daha iyi, böy
le değiştirmek isterim ama, Muhterem Gazi 
Ömer'in o intibaını ve tablosunu kaybedemedi-
ğim için dilimden çıkan bu sözleri Muhterem 
Heyet bağışlasm. Çünkü; ak saçı ve madalya-
siyle dilenen adama, dilenci durumunda olan 
insana, artık çok müşkül şartta mı denir, sü
rünüyor mu denir, takdirinize arz ediyorum. İn-
şaallah bundan sonra öyle olur Sayın Başkan. 

Muhterem arkadaşlarım, varsa bu muhttç-
lık bunu değiştirmez, bu kanun. Çok zorlama
lar yapıldı, beş yüz liraya çıkaralım diye. Bir 
de karşımızda Hükümetin durumu var. Nihayet 
parayı o verecek, muvazeneyi kuracak olan yet
kili organ o. Onun söylediklerine dikkat et
mek, itibar etmek lâzım. Bundan dolayı üç yü
ze inmiş. Ben bir teklif yapmak istiyorum, tek
lifim şudur: Birinci maddeye 2 nci fıkra olarak; 
«Kendilerine bu şekilde tahsisat bağlananlar 

içinde hiçbir suretle geliri bulunmadığı ve ka
nuni bakacak kimsesi olmadığı mahallin mül
kiye amirlerince usulüne uygun şekilde tesbit 
edilenlere, ayrıca vatani hizmet tertibinden 200 
lira aylık ödenir.» ibaresinin eklenmesi i b bu
nun bir ba^ka düzeltmesi var küçük. Böyle olun
ca 1 nci madde iki müessese halinde işliyor. Bi
risi, madalyayı taşımaktan mütevellit bir şeref 
tahsisatı; herkese müsavi olarak bu verilmekte
dir. ikincisi, bu şeref tahsisatı gerçekten o ma
dalyayı şerefle taşıyacak bir hayat düzeni bah-
şedemiyorsa, çok muhtaç kişiler varsa, Devlet 
bunları tesbit edecek, kendilerini de rencide 
eden bir ibare yoktur. 

Ayrıca bunlara bir 200 lira tahsis etmek su
retiyle, ikisinin ortası bir sistem bulunur ve 
böylece söylediğim mahzurlar da ortadan kal
dırılmış olur. Ama istirhamım olan yürürlük 
maddesi, 1 Mart 1968 de uygulanır şeklinde 
değişmezse, bütün mânevi ezikliğine rağmen 
ben bunu geri alıyorum. 

Çünkü o büyük bir şey olur. Değişirse ne 
olur? Meclise gider. Meclis ne yapar bunu? Bü
tün gönülden iştirak ettiği için herkes okur, 
bir saatte kabul eder ve çıkar. Çıkmazsa ne 
olur? Mart r.ymm birinci gününde çıkar, yürür
lük maddesi 1 Marttır, gene uygulanır, yeter 
ki, bu istensin, Söylediklerimin ağırlığı. Mecli
se dönüp çıkmaması ihtimalinden daha ağır ise, 
iltifatınızı istirham ediyorum. Yok Meclise gi
dip ya çıkmaz ise, fikri 3 ncü madde ile daha 
ağır ise, o zaman iltifadetmiyeceksiniz, ben de 
öteki tekliflerimden, bundan sonraki maddele
rinde, elbette vazgeçeceğim. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Çumralı Grup adına söz 
istediler. Buyurun efendim. 

GÜVEN PARTİSİ GBUPU ADINA SEDAT 
ÇUMRALİ (Konya) — Muhterem arkadaşla
rım, ezelden ebede kadar bu toprakları bize 
bağışlıyanlardan millî mücadelede hizmet eden
ler için, Büyük Türk Milletinin gösterdiği şef
katle bu ikinci kanun çıkmaktadır, ikinci ka
nun, diyorum. Bunun birincisi, bildiğiniz üzere 
Birinci Büyük Millet Meclisinde milletvekili 
olanlardan muhtaç olanlara vaktiyle bir kanım 
çıkarılmış ve o günde çok feci durumda olan 
bu milletvekillerinin zaruretleri kısmen olsun 
giderilmiş idi. Bu kanun da geç oldu ama güç 
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olmadı. Geç de olsa yerine getirilen bir vatan 
borcu ödenmiş oldu. Bunu da şükranla kaybe
diyorum. 

Ben, 1 nci madde üzerinde bâzı mülâhaza
larını var, onları ara edeceğini. Bunlar; zapta 
geçsin ve bu kanunun esprisi anlatılsın, Komis
yon cevap vermek suretiyle, tatbikatta hâsıl 
olabilecek bâzı tereddütler izale edilsin. 

Kanunun İ nci maddesinde söyle bir hüküm 
mevcuttur; ama arkadaşlarımız da belirtti, bis 
bu kanunu her hangi bir önerge ile iade eder
sek, tekrar bir müşküle girecektir, aylarca sü
rüncemede kalacaktır. Buna gönül rıza göster
miyor. Ama, maddedeki aksaklıkları da belirt
mek, maddede müphem olan tarafların açıklıca 
kavuşmasını istemek hakkımızdır, Maddenin 
2 nci fıkrasında; «Ba kanundan ünce özel bir 
kanunla kendilerine vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanmış olanlar hakkında yakardaki 
fıkra hükmü uygulanmaz», denmektedir. 

Şimdi, vatani hizmet tertibinden saa> al?n-
lar arasında da tıpkı Emekli Kanununda ol
duğu gibi bir fark husule gelmektedir. Meclis
ten ve Senatodan bu yolda geçen birtakım ka-
nımkrı arkadaşlarımız haiırhyacaklardır, bir 
çoklarına 500 lira aylık bağlanmıştır bu ter
tipten. Şimdi onlar 500 lira alacaklardır, aynı 
vasıf ve mahiyette olanlardan bir kısmı 300 
lira alacaklardır. Bir fark husule geliyor ki. 
bunun olmaması gerekirdi, Emekli Sandığı 
Kanunundaki bu farklar hâlâ büyük bir dert 
halinde karşımızda bulunmaktadır. Bunda te-
reddüte mahal olmamakla beraber, Komisyon
dan rica ediyorum ve tesbit edilmesini istiyo
rum. Bu verilen 300 lira vergiye tabi değildir. 
Bunda şüphe olmamakla beraber bunun zapta 
geçmesinde fayda görüyorum. Buna da cevap 
lütfetmelerini rica ediyorum. 

Arkadaşlar, istiklâl Savaşında bu memleket 
için mücadele ederken kahramanlık gösteren
lere verilen bir madalya idi bu madalya. Gö
nül isterdi ki, bu cüzi maaştan onlardan ölen
lerinden çok muzdar vaziyette olan yetimleri
ne, dullarına, malûllerine de bu emeklilik hakkı 
sirayet etsin ama, bu maddeyle önlenmiş olu
yor ki, bunu da yine sosyal adalete uygun bul
muyoruz. Hidematı vataniyeden olduğu için 
bunlara verilen bu paranın haczedilip edileme
mesi meselesi de hatıra gelen meseleler arasın

dadır. Hidematı vataniyeden olduğu için hae-
zedilememesi gerekirse de, buna da sarahaten 
Komisyonun cevap vererek bu ciheti aydınlat
masını ve zapta geçmesini rica edeceğim. Hide
matı vataniyeden maaş alanların maaşları borç 
için haczedilemez. Bu bütçe kanunuyla sağlan
mış bir haktır. Bu hüküm bunlara şâmil değil
dir kanaatinde ise. Komisyonun bu hususu açık
ça buradan beyan edip tatbikatmdaki tereddüt
leri peşinen önlemesini rica ediyoruz. 

Mâruzâtım bundan ibaret kalacaktır. Saygı
larımla. 

BAŞKAN — Sayın Mumcuoğlu, C. H. P. gru-
pu adına, buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA HAYRİ MUMCU
OĞLU (Tekirdağ) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; gerek kanunun tümü üzerinde ve 
gerekse birinci madde vesilesiyle görüşen arka
daşlarım, kanunun ne derecede bir sosyal ihti
yacın karşılığını teşkil etmekte bulunduğunu 
anlatacak yeterliktedir. Bu itibarla bu kere ma
ruzatımız gayet kısa olacaktır. Yalnız, bu kanu
nun filhal Millet Meclisinde 1968 yılı Bütçe mü
zakerelerinin aralıksız devam etmiş olması se
bebiyle iadesi halinde, gerçek noksanların tes-
biti suretiyle iadesi halinde, bu yıl içinde çık
maması gibi bir durum, haklı bir endişe yarat
mış olmasından ben şahsım adına verdiğim tadil 
teklifini geri alıyorum Yalnız, özellikle belir
tilmesinde fayda gördüğüm bir hususu ifade et
mekte zorunluk hissetmekteyim. 

Değerli arkadaşlarım, maddenin birinci fık
rasında, «Millî Mücadeleye iştirak eden ve bu 
sebeple kendilerine istiklâl Madalyası verilmiş 
bulunan Türk vatandaşlarına» denmektedir. 
Şimdi şu katı ifade karşısında, bugün istiklâl 
Madalyasına hak kaaznmış olması sebebiyle 
böyle bir talepte bulunanın, bu kanundan isti
fade etmemesi hali gibi hakikaten hepimizi de 
neticede üzecek bir durumun mütalâsı gerek
mektedir. Şimdi, ben, tadil teklifimde madde
ye vuzuh vermek ve böyle bir endişenin de yer
siz olduğunu belirtmek için; «istiklâl Madalya
sı verilmiş ve buna hak kazanmış bulunan» tâ
birini eklemiştim. Yalnız, Millî Savunma Komis
yonunun raporunda böyle bir mukadder soru
yu nazarı itibara aiarak bunların yani, istiklâl 
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Madalyası almaya hak kazananların da 1 nci » 
maddenin kapsamına dâhil bulunduğu belirtil
miştir. 

Değerli arkadaşlarım, tatbikat için komis
yon raporundaki b*ı mütalâanın yeterli olmama
sı icabeder. Bunun burada Maliye Bakanı arka
daşımız veya adına konuşmaya yetkili bir zat, I 
Hükümet sözcüsü tarafından sarih olarak belir
tilmesi lâzımgelir. 

Değerli arkadaşlarım, kısaca ikinci bir nok
taya değinmeme izninizi istirham edeceğim. 

Arkada şiarım, «istiklâl Madalyası verilmiş 
bulunanlara vatani hizmet tertibinden şeref ay
lığı bağlanması hakkında kanun tasarısı.» Bu 
başlık büyük mânalar taşıyor. Fakat maddenin 
ilk fıkrasında üçyüz lira eleyince, üçyüz liranın 
bugünkü hayat şartları karşısında ifade ettiği 
mâna muvacehesinde, şeref aylığı tâbirine mu-
saddak, kendilerine tediye olduğunu söylemek 
cidden ve cidden müşkül arkadaşlar. Şimdi mâ-
bu haliyle yani, bu, mahzurlu haliyle çıkması, 
gecikmesinden hayırlı göründüğü için biz 
C. H. P. grupu olarak kanunda gördüğümüz 
noksanları izale edici bir teklifi çok kısa bir za
manda Parlâmentoya sunmak üzere kanunun 
bu hali ile çıkmasını, tümü üzerinde konuşan 
grup başkanımızın ifade ettiği gibi, tekrar eder; 
dinlemek lûtfıında bulunduğunuz için saygıları
mı sunarım. (C. H, P. sıralarından alkışlar) I 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Muhterem arkadaşlar, ben 1 nci maddenin de
ğiştirilmesi zımmmda bir tekrir vermiş bulunu
yorum. iltifatınıza ma.mar olursa ümidederim I 
ki, bu kanun daha da güzel çıkmış olacaktır, 
kanunlaşmış olacaktır bu tasarı. Şöyle ki; ben 
bu 1 nci maddenin birinci fıkrasının sonuna; 
«muhtacolanlar» tâbirini koydum. Neden koy- ' 
dum arkadaşlar? 1961 den bu yana bir sosyal I 
adalet, bir sosyal denge, bir sosyal dengesizlik, 
bir sosyal hizmettir gidiyor. Ama baktım, şu 
kürsüden hiçbir arkadaşını maalesef buna do
kunmadı. Biz niçin seyyanen veriyoruz bu kim- j 
selere bunu? Eğer şeref meselesi ise bunlar za
ten çok şerefli insaflar. Milletin gönlüne taht 
kurmuş, kimselerdir ve bunu da senelerce ev- | 
vel, milletten almışlar, göğüslerinde şerefle ta
şıyorlar. O bu milletin kendilerine vereceği en 
büyük saygı ve hürmet nişanesidir. Bunda zan
nediyorum ki, hep beraberiz. Bunun ötesinde | 
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vereceğimiz paraların daha büyük bir mânası 
yoktur. Bu bir. 

İkincisi; eğer seyyanen bu hizmeti hak et
miş kimselere verilen şeref madalyasından daha 
başka zaruret içinde yaşıyan kimseler vrasa ki, 
ve varlığı kabul edilerek Hükümet tarafından 
bu tasarı sunulmuştur ve görüyorum ki, bütün 
kanaatler, isabetli ve yerinde bir harekettir, di
yor, alkışlıyor. A. P. Grupunda, benim grupum-
daki ve diğer gruptaki arkadaşların hepsi az
dır, diyor. O halde ben huzurunuza çıkmış bu
lunuyorum. Diyorum ki, az ise, şeref madalyası 
olarak verilen,, şeref madalyalarını göğsünde 
taşıyan bu kimselerden muhtacolanlar bu şeref
le mütenasip hayat yaşadın isteniyorsa, gaye bu 
iso, zannediyorum bütün hatipler o ölçü içinde 
konuştular, espriyi böyle anladım, bunu dört-
vüz liraya çıkaralım diyorum. Ama, müsaade 
ediniz «muhtacolaıılara» tâbirini koyalım. Muh
terem arkadaşlarım, sise soruyorum, elinizi vic
danınıza koyznıuz, bu oeref madalyasını alan 
çok şerefli insanların dışında bu harbi kazanan 
kimseler yok mu? Var. Ve bunlar bugüne kadar 
^eref madalyası almadılar ama, isimsiz kahra
manlar olarak ya tarihin sinesinde mezarlığın
da yatıyorlar veya hayatta çok müşkül şartlar 
al t a d a yaşıyorlar. Âms, şu kanunda bunlar 
çoktur. O ha'de şe '̂ef madalyası alanlara hasre-
dildiğine, taîıüs edildiğine göre şu ?oara niçin 
onun dışındakilere düşünülmemiş? Çünkü Dev
letin imkânı, Eükümeiin kudreti, bugünkü 
malî gücü bunu yapabiliyor denmiş. O halde 
muhterem arkadaşlar, «muhtacolanlara» tâbiri
ni koyalım. Zenginler almasınlar ve zengin ga
ziler de öteki arkadaşlarına hürmeten, öbür fu
kara arkadaşlarına, yoksul kimselere, saygıyı 
bizim kadar göstersinler ki, bundan şüphe etmi
yorum göstereceklerdir, 300 lira seyyanen ala
caklarına muhtacolanlar 400 er lira alsınlar. İş
te size sosyal adalet, sosyal denge, sosyal bir 
düşünce, hak ve nasfet kaideleri içinde düşü
nülebilecek bir fikir getirdiğimi zannediyorum. 
Bunun bir mahzuru doğacak, muhterem arka
daşlar. Bunun önlenmesi de mümkün. Zannedi
yorum ki, Hükümetin tasarısı «muhtacolanlar» 
tâbiri ile Parlâmentoya gelmiştir. 

Binaenaleyh, Hükümet de muhtacolanlara 
vermeyi düşünmüştür. Bis Parlâmento olarak, 
Hükümetin üçyüz lira takdir ettiği bu paraları, 
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bu şeref paralarını yüz lira artırmak suretiyle 
dörtyüz liraya çıkaralım ve kendilerini, haki
katen muhtacolanları bugünkü hayat şartları 
içinde mııhtacolmadan yaşıyabilir hale getire
lim, verdiğimiz para, kendilerine yetsin, bir işe 
yarasın ve mülk sahibi, para sahibi, iş sahibi, 
zengin kimseler de şeref madalyasını taşımakla 
öbür arkadaşları lehine feragat etsinler, o muh-
tacolanlar yüzer lira fazla alsın, zannediyorum 
ki, bu şartlar altında onlar daha büyük bir sa
adet içinde olurlar, arkadaşlarına yapılacak bu 
fazla para yardımı ile. Bunun tatbikatına gelin
ce arkadaşlarını; S ncü maddenin sonundaki 
«yılbaşı» tâbirim aybaşı demek suretiyle düzel
tiyorum. Binaenaleyh, tekrar Meclise gider, ne 
olur, kadük olur, bir daha giderse gelmez, gibi 
endişeler yok. Aybaşı tâbiri konursa ne zaman 
bu kanun çıkarsa çıksın onu takibeden aybaşın
dan itibaren bu kanunlaşacak ve kendileri de 
bu parayı alacaklardır. Böylece yılbaşını yani, 
bu ayın sonunu atlatırsak, Meclise geri döner
se, bu fukara kimseler yıllardan beklediği gibi, 
bundan sonra da bekliyecek ve bu yüzden bir 
sene daha bu parayı alamıyacak gibi bir endi
şeyi de bertaraf etmiş oluyorum ve bunun için 
3 ncü maddenin müzakeresinde tasvibinize maz-
har olnıası dileğiyle riyasete önergemi takdim 
ediyorum. 

Bir mesele daha var. 3 ncü maddenin sonu
na «Maliyece yapılacak tüzükle tevzi edilir» 
şeklinde bir tâbirin eklenmesi için bir takrir 
dahr, sunuyorum. Bunu niçin sunmaktayım? O 
da şudur : 

Muhtacolanları. ne ile nasıl tesbit edeceğiz 
meselesi. Şimdi muhterem arkadaşlarım, pek çek 
kanunların tatbikatında bilirsiniz ki, ilgililerin 
bu mevzuda yapacağı, tanzim edeceği tüzüğe gö
re, muamele yapılır, ifa edilir, şeklinde maddeler 
vardır. Ve yalnız bugün, bu madde için, bu ka
nun için teklif edilen bir usul ve sistem de de
ğildir bu. O halde ikisini karalattırdığımızda 
yani, muhtacoianlar tâbiri ile, Maliye Vekâletin
ce yapılacak tüzüğe göre tevzi edilir tâbirini 
karşılaştırdığınızda, muhtacoianlar tâbiri ile tü
züğe göre tâbirini Maliye Vekâleti kendi içinde, 
kendi bünyesinde mütalâa ile dört yüzsr lira 
muhtaoolanîara vermek suretiyle umarım ki, 
sizlere de tercüman olarak üeyüz liranın aley
hinde bulunan arkadaşlarımı da kısmen tatmin 
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etmiş olurum ve böylece de yüzer lira fazla al-
rıak suretiyle bugünün hayat şartları içinde on-
•ann maddi durumlarını ve yüklerini hafiflet
miş oluruz. 

Muhterem arkadaşlar, Güven Partisi adına 
'lonuşan, arkadaşımızın söylediği gibi hakikaten 
xa İzamında bu paraların vergiye tabi tutulma
dığı anlaşılıyor. Eğer bundan gaye hakikaten 
çok ağır hayat şartlarının altında ezilmeden ya
lamalarını temin ise kanunun şu hali ile kabulü 
halinde bunların haciz edilebileceği kanaatinde
yim. Yani, bu maaşlar haczedilir ve kanun vâ
simin güttüğü gaye de tahakkuk etmiş olmaz. O 
halde Komisyonun ne diyeceğini bilmiyorum, 
Hükümet ne diyecektir? Bunun haczedilip hacze-
düemiyeceğine kendileri kaani midirler? Bütçe
ye bir madde konarak bunun haczi önlenmiş mi
dir ki, ben zannediyorum, haczedilir fakat ver
giye tabi değildir. O halde bu meselenin de Ko
misyon adına açıklanmasında fayda mülâhaza 
ediyorum. 

Sonra muhterem arkadaşlar, ikinci maddede 
müktesep haklardan bahsediliyor. Bundan son
ra doğacak haklardan bahsetmiyor. Bilmiyorum 
tatbikatta bir çelişme yapar mı? Deniyor ki; 
«Bundan evvel hususi kanunlarla bundan isti
fade eden kimselerin hakla mahfuzdur, bundan 
istifade edemezler.» bir atıf yapıyor. Ama bun
dan sonra yine vatani hizmet tertibinden her 
hangi bir kimse, gelip de yararlıkta bulunduğun
dan foahsiîe, hususi bir kanunla beşyüz lira, se-
kizyöz lira, bin lira para alrısa, o zaman bu ka
nunla çelişme olup olmayacağını bilmiyorum. Ya
ni, bu kanun kendinden e veli erine atıf yaptığına 
göre kendinden sonra gelenlere, böyle vatani hiz
met tertibinden maaş alacak kimseleri kapsama
dığına ve o hususta da bir hüküm vazetmedi
ğine göre, bana öyle gelir ki; hukukî anlayışım 
odur; bundan vatani hizmet tertibinden beşyüz 
lira, seldsyüz lira, bin lira para alacak kimse
ler, bundan da ayrıca istifade edecekler ve böy
lece beşyüz lira- zait üçyiiz lira müsavi sekizyüz 
lira şeklinde bir para alabilecektir. Eğer bunu 
kanun vâzıı olarak bizler önlemezsek ilerde yi
ne bir adaletsizlik, ki biri beşyüz lira, biri sekiz
yüz lira, biri bin lira almak suretiyle ayrıca ye
niden bir adaletsizlik doğacaktır. Bunun da bil
hassa Hükümet ve Komisyon tarafından cevap
landırılmasını, meselenin ona göre tarafınızdan 

__ 1372 __ 



O Senatosu B : 35 20 . 2 . 1968 O : 1 

tezekkürünü istirham eder ve verdiğim takrirle
re iltifatınızı rica ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Arıburun. 

TEKİN ARIBURUN (istanbul) — Sayın 
Başkan, kıymetli arkadaşlarım, bu kanunmı 
evvelâ mahiyetini anlamak lâzım. Kanaatimce, 
kanun istiklâl Madalyasına bağlı olarak, istik
lâl Madalyası taşıyanlara atfen çıkmış Lir ka
nundur ve altında mündemicolan da bu mil
letin, Ulu Türk Milletinin kendisine bu vatanı 
kazandırmış olan, İstiklâl Muharebesinde ka
nıyla, canıyla fedakârlık etmiş, olanlara sem
bolik bir vefa borcunun ifasıdır, bir şeref tev
cihidir, bir tebcildir. Şimdi biz bunu kalkar da 
verilen miktar azdır, yalnız muhtaçlara verilmesi 
lâzımgelir şöyle olması icabeder, böyle olmadı 
icabeder diye ince eleyip sık dokursak maksat
tan da kolaylıkla uzaklaşabilecek bir safhaya 
girmiş oluruz. 

Sayın arkadaşlarım, bu millet kendi evlât
larını, kanı ile, canı ile fedakârlık etmiş bugün
kü vatanı bize teslim etmiş evlâtlarını sözle dahi 
tebcil etse büyük bir şereftir. Böyle bir vefa 
borcu gösterse yine büyük şereftir. Fakat o 
madalyayı göğsünde iftiharla taşıyan insanların, 
Sayın arkadaşım Kaplan'm buyurduğu gibi, 
gayet kötü şartlar altına düşüp o madalyayı 
yine taşımak suretiyle âdeta milletin onöribıc 
bir yara açma durumuna düşmesi de doğru de
ğildir. İşte hiç olmazsa ikisini brden tev'em. 
edebilecek tarzda bu madalyayı taşıyan insan
lara, bir teselli mükâfatı olarak verilse:-1: 
olan bir tebcil, bir tevkil jesti olarak verilccc": 
olan, böyle bir sembolik parayı alsınlar. Zaten 
çok yaşlıdırlar, artık sokaklarda bu hazin vazi
yette dolaşmaktan vrzgeçmeye de hiç olır-assa 
bir sebep teşkil etsin diye düşünmemiz icabe
der. Yoksa o kahramanların ne emekleri, ne 
döktüğü kanlar, ne verdikleri canlar para ile 
hesabedilemez sayın arkadaşlarım. Bunu hiç 
şüphesiz bu tarzda düşünürsünüz, bu tanda tak
dir buyurursunuz. On bin de versek olmas, b:;• 
bin de versek yetişmez. 

Sayın arkadaşlarım bu kanunu gayet asî! 
maksatlarla hazırlamış olanlara, üzerinde hiz
met etmiş olanlara, takdim etmiş olanlara, ge
tirmiş olanlara ve hizmeti geçmiş olan arkadaş
lara burada, şükran borcumuzu fcu kursudan 
şahsan arz ederim. Zannediyorum cümleniz ve 
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j bütün millet de böyle düşünmektedirler. Çok geç 
kalman bir hususu millet adnıa bu kürsüden 
fiiliyata inkilâbettiriyoruz. Onları okşuyoruz, 
teşekkür ediyoruz. ! 

I Bunu daha başka şeylerle, para ile, pulla ka-
| nşîır mamamız icabederdi, zannediyorum bir 
j taraftan bir iş yaparken, diğer taraftan bu ze-
! vatı incitmiş oluruz, onörlerini incitmiş oluruz. 

Bu duruma düşmiyelim. 

Sayın arkadaşlarım, bu kanunun 1 nci mad
desinin 2 nci fıkrasında bir durum var. Orada, 
hizmeti vataniyeden, eski tâbirle, hidematı va-
taniyeden, aylık bağlanmış olan bu sevattan 
şayet istiklâl Madalyası olanlar varsa, o tak
dirde istiklâl Madalyası için verilmiş olan bu 
şeref aylığını alamazlar.», deniyor. Kanaatimce 
bu yanlıştın yanlış bir fıkra gelmiştir buraya. 
Hidematı vataniyeden kendilerine aylık bağlan
mış olan zevata, eski muhariplere aşağı - yukarı 
iki grup halinde maaş bağlanmıştır. Bir tanesi; 
büyük hizmetler ifa etmiş olmasına, kahraman
lık ifa etmiş, olmasına kanını dökmüş olma
sına rağmen çok hazin bir vaziyette, çok muh
taç bir vaziyette kalmış olduMarmdan dolayı 
birkaç yüz lira, kendilerine hayatı müddetince 
bu memleketin vefa borcunu ödemesi bacında
dır. Diğer bir kısmı ise, hakikaten yapmış ol
dukları hizmet ve fedakârlıklar o kadar büyük
tür ki, bunu tebcil için, buna teşekkür için bağ
lanmıştır, verilmiştir bir miktar para. Bunlar 
varlıklı da olabilirler, varlıklı da olmıyabilirler. 
Nitekim içlerinde varlıklı olan birçok arkadaş
lar vardır.. Eski mebuslar vardır, eski ordu ku
mandanlıkları yapmış olan arkadaşlarımız var
dır. Bunlar çok şükür muhtaç vaziyette değil
lerdir. Ama, şimdi istiklâl Madalyası var bir 
taraftan, bir taraftan da hikmetlerine mükafa
tın takdirname olarak almış oldukları bu hiz-
mîti vataniyeden birkaç yüz lira, onlar biri 
vardır, dîye ötekini almamış duruma düşecek
lerdir. Esasen almakta oldukları, hizmeti vata
niyeden o bir kaç yüz liraya muhtaç değildir 
ki, zaten. Ama onu büyük bir şeref mükâfatı 
olarak almaktadırlar, sevinere-k almaktadırlar, 
iftihar ederek almaktadırlar. Bunu karıştırmı-
yalım birbirine ve işi muhtaçlığa dökmiyelim. 
Binaenaleyh, hidematı vataniyeden maaş alan
larla, İstiklâl Madalyası almış olanları, İstiklâl 
Madalyasının bu şeref mükâfatından onları mah-
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rum etmiyelim. Fakat, şimdi bir duruma geli
yoruz. Son madde de müddetle mukayyettir, 
eğer çıkarsa yani, bu kanun şimdi kabul edil
mezse, 1 Marta yetişmez, o takdirde daha bir 
sene aradan zaman geçer. Sayın arkadaşlarımı
zın takdim etmiş oldukları önergeler var. Ben
deniz önerge takdim etmiyorum. Yalnız bura
da Hükümet mevcut, Hükümet aynı zamanda 
kanunu getirenlerin içindedir. Binaenaleyh eğer 
sizler de tensibe derseniz, Hükümet en kısa sa
manda, kanun kabul edildikten hemen sonra 
bu ikinci fıkrayı bu kanundan çıkaracak ve bi
naenaleyh hidematı vataniyeden maaş almakta 
olanlar ve istiklâl Madalyası alanları birbirin
den ayıracak tarzda bir muameleye tevessül et
mesi, bir tadil teklifi getirmesi temennisinde-
yim. Eğer bunu Hükümet de takdir buyurur -
sa kanunun kabulünden itibaren, bu kusur gör
düğüm hususu tashih eder ve İstiklâl Madalyası 
olanlar ayrıca hidematı vataniyeden bir şey al
makta iseler dahi, istiklâl Madalyasının bu ufak 
mükâfatını şeref olarak alırlar, taşırlar ve ifti
har ederler. Hiç şüphesiz bu bizim için ve Ulu 
Millet için, bu zengin millet için, zencin diyo
rum çünkü, çok zenginiz bu yönden, bu vefakâr 
millet için çok daha yerinde bir kahramanları 
tebcil vazifesi olur. Unutmıyalım ki, bugünkü 
kanunlar aynı zamanda yani yetişen nesillere 
kendi istikbalerini, garanti eden ve istikballe
rinde bu tarzda kahramanlıklara teşvik eden 
bir de hususiyeti mündemiçtir. Bu da onları 
para sayısıyla değil, hatıra ile, onları daima 
anmakla, tebcil ile teşvik etmiş, oluruz. Bu ara
da büyük kahramanlıklar yapmış olup, İstiklâl 
Harbinde şehit olmuş olanların hatıralarını hür
metle yadederim. Yine bu arada da büyük kah
ramanlıklarla bu madalyaları hak etmiş olan
ların bu esnada ebediyete intikal edipte hayat
ta olmıyanlarmın da hatıralarını, ruhlarını şâd 
etmek üzere yadederim. Yine bu gibi kahra
manların mevcut aileleri varsa ki mevcuttur 
yüzbinlerce, onları da burada yadederim. Say
gılarımı sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü. 
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mis bir meblâğın ne aslığını, ne çokluğunu mü
nakaşa, kanaatimce yerinde değildir. Kanun sa
rahatle getirmiş, diyor ki; «kendilerine istik
lâl Madalyası verilmiş olanlar.» Eğer münaka
şaya girersek İstiklâl Harbinde belki rüşte er-
miyen kişilerden de büyük hizmetleri sebk et
miş olanlar olabilirler. Mevzu bu değil. Yıllar
dır ihmal edilmiş, geçirdikleri devreler itiba
riyle bugün kendileri hatırlanmış ve bu bir 
nevi tatyib-i hatır olarak, bu meblâğ bütçeye 
göre tâyin ve tesbit edilmiş, bu madalya be-
raatlsrini tetkik ettiğimizde, bu haklar verilir
ken evlâdı ekber, büyük çocuk, eğer erkek ço
cuk yoksa büyük kız, yoksa baba, ondan sonra 
karıya diye birtakım kayıtları ihtiva etmekte
dir. Maksat, her hangi bir patrimuvan, her han
gi bir mal gibi, bir nevi intikali düşünülmiye-
rsk doğrudan doğruya, bugün yalnız kendile
ri istihdaf edilmiş. Binaenaleyh madalya veril
miş ve hayatta bulunanlar ki bunların üzerin
de durup, belki daha iyisini yapmak, daha iyi 
bir kanun çıkarmak mümkün, fakat, bir deği
nildiğin, ayın 28 ine kadar yetişmediği takdir
de, bunların geri kalması ihtimali ve bunu du
yup da hakikaten bekliyenleri de mustar mev
kie sokacağı mülâhazaları hâkimdir. Bina
enaleyh bunun ürerinde müzakereler kanaatim
ce kâfi bir neticeye varmıştır. Maddelerin oy
lanarak biran evvel kanunlaşmasına müzahare-
tinizi ben de şahsım adına istirham eder, say
gılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Naci Arı. 
AHMET NACİ ARI (Kırklareli) — Vazgeç

tim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Sayın özden. 

EKREM ÖSDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, ben madde üze
rinde verilmiş olan önergelerin aleyhinde ko
nuşmak için söz aldım. Şimdi biraz pratik ola
lım, arkadaşlar. Bu kanun müstacel bir kanun
dur. Hepimizin gönlü bu kanunun biran evvel 
kanunlaşmasını istiyoruz, arzumuz bu merkez
dedir. Evet, bu önerge sahiplerinin hakları yok 
değil mi? Var. Ama bu haklarını yeni bir tasa-
riyle, tadil teklifleri ile kısa zamanda yerine 
getirebiliriz. Evet, bir maddeye başka bir hu
sus ilâve etmek gibi, bir miktarı 400 veya 500 
liraya çıkarmak gibi, teklifler yerinde ve mâ
kûl tekliflerdir. Ama, düşünün bu tadil tek-

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — | 
Muhterem Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
değerli üyeleri, mevzuu müzakere kanunun bir 
kahramanlık hâtırası olarak istihkak kesbet-
miş, beraat almış kişilere verilmesi takarrür et- j 
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lifleri kabul edildiği takdirde k-nun t ::k •*-•-• 
Meclise gidecek, Millet Meclisin1'-- nr'ö'ake n 
edilecek, o prosedüre göre ya vvulacak ya 
uyulmıyacak, ona göre halledilecek, gündemine 
girecek, tekrar bize gelecek, biz tekrar müza
kere edeceğim, usayacak gidecek. (Gelmez, gel
medi imkansın sesleri) Saten gelmesine de bu-
yurdnğnnus; gibi imkân yek. Sen ara sıra gö
reyim diye Millet Meclisinin gündemini alıyo
rum, bu gündemde mevsuubabsolan 35 - 40 hat
tâ 42 tane kanun var, hiçbirisine sıra gelmiş 
değil. Avukatlık Kanunu aşağı - yukarı, 2 - Z 
aydır gündemde ve bir maddesine e1 ahi sıra 
gelmemiştir. Bu vaziyette bu kanuna katılalım, 
istenilen şekilde, aranan şekilde çıkmasına im
kân göremiyeeeğiz, bu kanun bu hyv, huy için
de kaybolmuş olacaktır. Ortada tatil var. 
Martm birinde tatil olacak diyorlar. Ondan 
sonra seçim var. Nisana doğru, yine Kanman
da seçim olacak, hiç kimse burada bulunma.:-; 
Her kes secim sevdasına, secim ateşine düşe
cek, buradan gideceğiz. Seçilmesi ihtimali olan 
olmıyan arkadaşlar birbirlerine yardım için 
bölgelerine gidecekler, seçimleri olan arkadaş
lar kendilerini kurtarmak için gidecekler. 3u 
itibarla bu karnımın c:kmasına ben imkân gör-
müyornm, eğer tatil yaparsan s. Bir virgülün;". 
dahi değİ3tiriT"sern^ bu kanunu çıkaramazsınız, 
Çok rica ederim, muhalifinden, muvafıkınd"::. 
rica ederim, önergelerini m evzuubahsetm eksi
zin geri alsınlar, tümünü kabul edelim de, ye
rinde olan, lâyık olan ve geç kalmış olan bir 
kanunu kabul edelim, şerefi de hepimize aidol-
sun, hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKAÜI OSMAN 

SALîHOĞLU (Sakarya) — Muhterem senatör
ler, I/Iiliî Mücadele kahramanlarından e ok bü
yük kısmetleri olup, şeref madalyası ile tal
tif edilenlerin esasen şerefinin bu madalya:!? 
mevcudolduğu düşünülecek olursa, para olarak, 
maddi değerinin sınırlarını tâyin etmeye şabs;-" 
ve Geçici Komisyon Başkanı olarak ben kir öl
çü bulamıyorum, Binaenaleyh, bunun mak
simum ve minimum seviyelerini burada müna
kaşa etmeyi Komisyonumun o a, hiç üzerinde 
durmadığımız mevzu olarak müşahade ettim. 

Arkadaşlar, buradaki konuşmacı arkadaş
larım Komisyonumuza bir çok sualler tevcih 
ettiler. Ben bunları kısaca cevaplandırarak 
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i tasarının kanunlaşması mevzuunda reylerinizi 
j vermenizi rica edeceğim. Bu verilen 300 lira

dan Gelir Vergisi Kanununun 23 ncü maddesi 
gereğince her hangi bir vergi kesilmiyor. 

Ancak, yine sualler içinde mevcut bulunan 
haciz mevzuuna gelince; kanunlarda bundan 
her hangi bir şekilde borçlu olunduğu takdir
de havcedilemez hükmü de mevcut değildir. 
Binaenaleyh her hangi bir şekilde bu parayı 
alacak olan kişilerin borcu olduğu takdirde 
haczedilememesi iddia edilemez. Ayrıca bun
dan sonra şimdiye kadar madalya almış ama, 
şu tarihten itibaren alacak olanların durumu 
ise, madalya aldıkları takdirde aynı kanunun 
hükümlerinden istifade edeceklerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, birçok arkadaşla
rımın, başında da zikrettiğim gibi çok cüzi 
gördükleri b7. paranın heyeti umumiyeye teş
mili halinde malî portesini söylediğim zaman 
bu iddialarının gerçeğe uygun olmadığı meyda
na çıkacaktır. Arkadaşlar bu tatbikat sıra
sında 55 milyon lira, yılda bu madalya sahip
lerine, halen mevcudolanlarına ödeneceğini 
Maliye uzmanları tarafından bana söylenmiş
tir. 12 - 13 bin arasındadır. Diğer vatanî hiz
met tertibinden özel kanunlarla verilecek olan 
narakr la bumm. her han od bir ilcisi yoktur. 
Fevk—l "''de basarı p'österenlere, vatan hizmeti 
<->.'".-!!-r>-'~-2İ̂ '"-fj e^b^tteki c."Bİ 'kommlarla bugüne 
k^rkm verildici pibi bundan sonra ela vsıilccek-

Şimdi Hüseyin Kalpaklıoğlu arkadaşımızın 
ileri sürdüğü hususları da cevaplandın yorum; 
muhtaç meselemi, gerçekten tâyini güo olduğu 
gi.bi bira s da haysiyetşikes olur. Ayrıca buna 
anmiraeteu şunu da söylemek isterim; 1 nci 
T. IX M. M, üyelerine istisnasız, ezel kr:nnnla 
l i r nara verilmektedir. Bunların içinde halen 
çek zengin olanlar, isimlerinden bir kaçını 
dibi vermek rmmkün olanlar deki almakta'br, 
f?t''sna hükmü msv^uu.bshsolmamışt*.". Bu ba
kîmden bu kanunun Komisyonumuzdan geçtiği 
m. kil de kabul edilmesini ve bu vatana büyük 
hikmetleri geçenlere cok ezel, cok önemli ol
ması dolayısiyle, bilhassa Hükümetin 4n yıl
dan beri üzerinde durülmıyan bu mevzuda g"s-
terdiği yakın alâkaya komisyon adına teşek
kürlerimi ve şükranlarımı bildirir, hepinizi say-
glyle selâmlarım, efendim. (Alkışlar) 
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I-ÎÜSEYil* KALPAKLICĞ-Lü (Kayseri) — 
Bir sualini vardır efendim. 2 nci maddede der 
ki; «bundan evvel, yani işbu kamından evvel 
baaka kanunlarla bu tertip esn para verdcn 1.3-
tikiâi Madalyası sahipleri, işbu kanunen verdiği 
haklardan istifade edemez» diyorum ki, bundan 
sonra yine vatani hizmet tertb^ııden. fevkalâde 
yararlık gösteren bir kimse gelip de damadan 
şahsına nıatuf bir haşmetten dolayı maa^ bağ
latacak olursa, bu paranın o maaşa, eklenmesi 
kendilerince lüzumlu mudur değu midir?.. 

BÂBKAH — Şayet Lir karanla daimar veri
lecek olursa ondan istifade eaecak mi, stnriyöeak 
mi? Diye soruyorsunuz. 

HÜSEYÎId E A L F A i d ^ O d l / J (kaymrk -
Bu kanundan da istifade caemiacr rai? ai^rr 
edecekçe birincilerle, ikkıeikr arasındaki faka 
nasıl kabili telif görürler? 

GEÇÎÖİ KOL'îîSYCN BAdbld 
SALİHOĞLÜ (Davamla) -
l anan iadikikl bkıdaiyarma kak kaaanaaiara 
aittir. Diğer vatani tertiplerden, önel kanunlar
la verilenlerle bunun alakası yokdm kmmmaa-
leyli bu kanun, ba^nda di süylcmdiği ad i , Mil
lî Mücadelede yararlılık gösteren, İstiklâl ma
dalyasına kak kazananlar içindi, kndakeid ar
larla bir alâkası olsuya saktır. 

BAŞKAN — Sayın Tuna buyurun. 
AHMET NÜSRET TUr?A (Kastamonu) — 

Şimdi 1 ari T. E. İd m. a:, bdaak etmia immad 
ettiğinden dolayı vatani hizmet tertibi İddradaa 
aldığı kir ücreti \ar , Caan da İktikbd Idadaİva-
sı vardır. Şiirdi onlar* bu kar nata a y ı ma adi-
talâa ekeneği?? Yolma fıkrada vatan: kiaamt 
tertibinden aldığı, derdiğine, ram İmadmı idd-
fa etmiyecek midir? 

Nj^-.-'. J . " .,a..I". w •>]".:<: >J • ^J\: -ydj - a a ; . — - - > - ' - -.-.- - - .. 

sırda;, buna da akamdan 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLÜ (Kayseri) — 
ikinci arfa 

G-EOİGI KöbllSYCat BA^ZAkTI ObkI..,.di 
SÂLİHÖdL'j (Devamla) — lairratl rbmakmı: 
Kanunudur. 

3ÂŞKAIÎ - - İkinci fıkra için s er uy 

.LÎHCĞLdJ (Devamla) — idd defa almaları 
mr._mı CiCraı gaye i ^aaıı. JCÎU Kanun-.an ence 
d di; kananla kendibrine vatani hisnıet ter
inden aykk bağlanım? olanlar halikında yu-
rd _ fıkra hükmü uygulanmaz deniyor. Açık-
rnevcat burada. 
BAŞKA" — Sayın Kaikaplıoğlu buyuran. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLÜ (Kayseri) — 

,:-..dd..ı, amal Îktlk-M Iladalyası alan kimlere 
•yaver verilecek bu paranın sonunda, kanu-
n tat";-!katı halinde yine istiklâl Madalyası 
m da. kimae, geke de muhtacolduğundan bu 
addan bana da 500 - 800 lira verin derse, veya 
a r imn veya öbürü getirirse... (Kanun mev-
; makri) Burada bir hüküm yok. Eskiden 
d1 anarak, fakat pimdi gelecek bundan sonra 
~'":a'"ik:a. ait bir aey yok, İrtibat yok. O za-
v\ mdâmm-mük olacaktır diyorum, Yani. bir 
";-" av::- fa nidan aynı mahiyette iki tane ma-
akmiiecek demektir. Bunu nasıî kabili teüi.f 

mâder? 
ddd'ı^AH — Sayın Ealpakiıoğiu şunu de-

n: iadvar : "damara. bu kamandan öncekilere 
"ak eailmiyecek ve fakat bundan üç gün son-
: ' ' -*m"d Hr kimse vatani hikmet tertibin -

a y^mden bir maaş alrrsa bu kanundan son-
cıkaeam için, bu kanundan önce tâbiri bn-

.-".-o'j? --''.-^iyle czA?r bundan istifade edeeek-
•• mi etmiveceklsr mi?» Endişeniz bu, değil mi 

PEfliöı KOMİSYON BAŞKANI OSMAN 
':d^'dad-~ d" 'Sakarya) — laîükerreren alma 
"ayamğma göre etmiyeceği de tabiîdir, bedi-

daha imee vatani hizmet tertibinden nraaa al
ını-; olanlar, bu kanunla da yeniden istifade ede-
ceiasr mi etmiyeeekler mi? Diye soruyorlar. 

hidka., 
B.İÇJ.CAN —• Bayurun Saı^m Öumrak. 

f j^n^T rîT; ";Tr?, A. T .T (Kc"r"-Ty-^ Tafakat^o 
' "aa?k n7'mld:k*ara, yan!:ş anlamlara yol aça-
c?d tar, '''•~c:~:!. ü?r''k" '"'avcd'n^inin !'""T"ard:'kIn.-
rmm akdini ifar'e etmektedir, Bundan önce çı-
1-"c:n c?''-.-l kanurlr^'da ]"U""dH;n daha a" f'̂ a^^ b3P'-
'--•-.: "... —~~ ^ ? id. rfi ' r - dBvr^nins ^50 
i 'a. 1-" "'i-'iv"™-" yv-r^çiTi jr?f̂ 'î.-'-ı~.ı d'fad^.iva-^na 

dao? It^vie mifir. dedi! midir? 

SALİEGĞLU (Sakarya) — Alacaklardır efen
dim. S% d:mmda--aklard::a 
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imZT: IbkkekkBT Tü'üA (kka:kaı 
bere:" akıa dadanan dinledie'irris 

sonra kanunen ruhuna nyovn •*r\:r •-•-.T7:ş 

ocyanda bu 
diğimis krgkkd 
rak edenlere v 

.İL^..i.ij . 

maı.cıc. ^„..u:.,ı ^avan 

liva naaş bağlamaktadır. (katırken hkkkır bu, 
İetikkd. Kavaynıa kt irak etrılş olacak ve rı a.kal
ya a1"!!} cdacaktrr. ikinci fıkra; "atani tertin 
bak^nian her kan-d bir suretle bir rakıa maa] 
bağlamanı ine ikinci defa almayacaktır. Ycksa o 
kamın ayrı, ki1 kanrm ayrı hem emi akr hem bu
nu akr gibi bir hal yoktur, İkinci madde gayet 
acık olarak tasrih etmiştir. Bir kimse vatani hiz
met tertibinden kir raaae aknalrta kc ; ikmad de
fa akam-vacakrr. tieiincü madde bıııra ikmal ai-
maktedir, Vatani tertip babından al kğk v.a,"i 
300 liradan noksanca, onun ikmali mümkiindik 
Şimdi durum bu. 

îkine' bir husus var; bundan sonra gc'kr 
Herlkd do bağkyaeak bir hüküm yıki-ır, nad i r 
lerin ilen ve matuf bir hükümle eakk'v.°er" mT -

•771"-; , •.;,ır.ı:m> r . ir inimi cnannenn ı ve ı.gı.nra 
ık . r ı -karık dr , ı y:rk.k 1 ikkıd fıkra kd d b'ik-
1.1) kkı-vıekıkı (fıkralar) olarak düzeltilmesini 

TaTnî üye 
Had d kkrdan 

1 nk. ieaddcnm «Hayatta kulunda klan süre-
3 r-.iktacobr.dara vatanî kk""-k mıdk inden 
*irt;;-".ı İma aıddı bağlamr.» cümlesinin ilâvesi 
arebkk damrikiknesini arz ve teklif ederiz. 

kmekiı 
;ıa .vi; 

Kayseri 
düecykı llalnakhoğk 

m^-V .cm. vaıen m 1 
r V • ." ' , - " ' - t - r ! ' j ^ 

ıçmmn cır tanen.nı aıır, mlan zaıııı "_ yae '•; 
hismati varda::, mı hali kabetli rr:drd.kna 30e k: 
alıı.aktadm, br.nn bin kınya çıkardın dîye diğe 
leriîidcıı ayırabilir. Demek k ü y e n i n ki; d 
kir İramın încvzandn.:, k,jrd3 ki*'di ".ir kanr 
O ----- _j 

ym. k.nayaıa euna ı r ı m a m er 
t a r i h ic.'n s-as alnıe bakmryar 

jo.v.^ikA;'* — i-.:aym manini; 
ranm yeterlik krerged var, Y-. 
oylayacağın. bn kaknndan eda: ; 
yıra, 

dikiliri maddo üım-kı.n i, 
ek atlıyorum. : 

üurıhuriyet Sanatçın 3a",:a:..ikğıı:a 

t i r ı ı neı mar cicime, ılımcı r 
IV 

ö n; dnırıyct Cenatean Başkanlığına 

...rtikk" blıdıdvaeı verilmk bulunanlara va
dini kir: .:.rk tarikinden mref aykğı bağlanması 
' rddvnrV'i Onarır tmarınmn 1 nei rnadda m-
kar i ııkraımdaki «ü^-yiks lira» kelimelsrm'n 
::O-'T':'Z kr ;:;:.> o1'-::siz dağiytirilrnesini arz ve tek-

\i:L e d::::--, 
Ta-biî üye 

Suphi. Karacan 

C"' i'.r.riyjv £i:;nakr:-ıı Başkanlığına 

:l r..rJ ıra..;..kde <.kJ00 lira aylık kaplanır» iba-
:',.:;ir.*-;. <;.kd kra ayki: kağianır^> ^kknda dc^k-
": kr_oj...üi ava vs teklif ckcaika, 

Kocaeli 
Hikmet ismen 

kA"kkkk! - - önargö vardır L'nargeleri cind
i m "ri ;-rr :varıra uydrrdiı sıracına r;rro ok,dv,p 
oylarınıza arz edeceğim. Say:n Kadri Kapian'-
111 ;kkvk ıı. ııa ik. , r ı i vs üç dır J d klıra il^vrıi 
'•ekıkrra ••10 CCO kraırn gersf aykğı olarak veril-

! ıao3İ in :kakat rC'D lk'-a daha ayrıca muhtacclan-
I kıra vûikınesi hnsusundıadır. Komisyon ve Hü-
\ "'.'.'".ııri katdrırr,ı..ı önergenin dikkate alınıp 
[ d .::..a-rai; kını...vira oylarınıza arz ediyorum. 
I dikkate aliiıma3:r'. kabul edenler... ktıniyeıder... 

^Zr,..^ı • ^eni-nerme rn gemine taansa^ ragıananv.r 
içinde, hiçbir surette geliri krkınmadıkı ve kanı • 
ni bakacak kimsesi olmadığı mahallin mülkî 
âmirlerinle nııdüne n y r r n -vidldı ~::z•:•'"'•: rr '^.n-
lere, ayrıea vakani hiamei: tertkdnden SCO lira 

..jı.rvave ar- ka'.,,d. edilmcınütir. 

ikinci önerge Sayın kkdpakîiûğk: ike 3ay:n 
.V: kıza üiavnan'rndır. kirinei rnadd-nin birinci 
kkrasnvm değiştirilmesini istemektedkier ve rauh-
iaeolaıdara vatani kirrıet tertkdnden dörkddz li-
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BAŞKAH — Hükümet de katüm-.yor. D:.?--
kate alınması hususunu kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Miktar üzerinde iki önerge vardır. Sayın Ka
lamar, "in beşyüz re Sayın ismen ile fJaym Eal-
pakLoğlu'mm ki de 400 lira olarak. Sayın Ka
raman bı». önergesini oylan niza sunacağın, 

Komisyon ve Hükümet katılnryorlar. Dik
kate alınmasını oylarınıza, arz ediyorum. Kalval 
edenler... Etnıiyenler... K">bı:l ödememi tir. 

KÜSEYİM KALPÂKUDc-VJ {I'\ ~ » -
Sayın Ba3kan7.n1 önergerri b 7I? ^ ^ I 7 - , n r 
nıs. Biri reddedildiğine g «re t " il y ç/ o 
mas?, konusu, . 

BAŞKAN — O mânada geri alıyorsunuz. 

20 . 2 . 196S O : 1 

üzerindeki önergeniz kalkıl edilmediğine göre 
artık vazgeçtiniz Iıer Iıaıde. Geçici madde üze-
rln.de söz istiyen?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
•-".z ediyorum. Kabul eden'o?.,. Etmiyenler... Ea-
7 -vJ edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımlandığı tarihi 
takibeden malî yıl başından itibaren yürürlüğe 

\ 2 r\2 ~1J 1" — Sayın Kaplan birinci madde 
, 'n Ibbi c*~ ergeniz kabul edilmediğinden vaz-
! "'7- * i""". Sayın Kalpakîıoğlu da vazgeçtiler.* 
j "::U'-yi oyl°rımza arz ediyorum. Kabul eden-
s - Lt,rılyarder... Kabul edilmiştir. 

ÎT^dde 4. — Bu kanun hükümlerini Bakan-
1 1ar Kurulu yürütür. 
i 
I BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa-
I ym üye?.. Yek. Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
j mm, Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
| mistir. 
I Kanım tasarısının tümü üzerinde lehte Sa-
j yın Arı buyurun. Gayet kısa rica ederim. 
I AHMET NACİ ARI (Kırklareli) — Sayın 
i Başkan sayın senatörler, istiklâl madalyası ve-
j dlmis bulunanlardan muhtaç durumda olanla-
| : a veya diğerlerine vatani hizmet tertibinden 
! aylık bağlanması hakkında değerli parlâmento 
I üyeleri tarafından 1368 ve 1967 yılları içerisin-
İ de 9 aded kanun teklifi yapılmış, bir aded de 
\ Hükümet tasarısı sunulmuştur. Bugüne kadar 
I şevkinde çok gecikilmiş bu tasarı ve tekliflerin 
I -"arklı muhteva ve hükümlerine rağmen maksut 
• irdir, istiklâl Savaşımızın gazilerine bugünkü 
I '/arlığımızın yüz aln, vefakâr ve fedakâr insaıı-
! larına Devletin ve milletin gücü oranında yar-
j dım elini uzatması kadirşinas, vefalı bir tutum 
l ve davranıştır. Gerek bu konu ile ilgili kanun 
i aşarisi, gerekse sayın senatör ve milietvekille-
j •inin sunmuş oldukları teklifler birleştirilerek, 
! '.Millet Meclisinde geçici bir komisyon teşkili 

http://Ba3kan7.n1
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ile teikik ve müzakere edilmiş ve görüşmelere 
esas olarak Hükümet tasarısı ele alınmasına 
rağmen, tasarı Millet Meclisi Genel Kurulunda 
büyük çapta değişikliğe uğratılmış, Cumhuriyet 
Senatosu Millî Savunma ve Geçici komisyonla
rınca aynen kabul edilerek Yüce Senstomuzun 
tasvibine mazhar olmuştur. İşin malî yönü ve 
miktarı bir yana, tasarının başlığındaki muh
taç kelimesinin çıkarılması, şeref aylığı tâbiri
nin konması, askerî ve Devlet hastanelerinde 
ücretsiz tedavi, Devlet ve belediye ulaştırma 
vasıtalarında, mevki ayırımına rağmen ücretsiz 
seyahat gibi bâzı sosyal hakların tanınması da 
isabetli bir görüş ve düşünüş olmuştur. Bu ka
nun tasarısını müspet karşıladığımızı ifade eder
ken, kahraman ve aziz şühedayı tazim, minnet ve 
şükranla bir daha anar, İstiklâl Savaşımızın ha-
yatftpj bulunan kahramanlarına da, ömür boyu 
sağlık va mutluluklar dilerim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kanun tasarısı açık oylarınıza 
arz edilecektir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Veh
bi Ersü ve 3 arkeıdaşının, Dilekçe Karma Ko 
misyonu Genel Kurulunun 22 . 5 . 1965 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kara
rın Cenel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (Cumhu 
riyet Senatosu 4/74) (S. Sayısı: 784 e ek), 

BAŞKAN — Gündemle ilişkin bir önerge 
vardır okutuyorum : 

Başkanlığa 

Gündemin IV bölümünün (B) tüzük gere
ğince bir defa görüşülecek işler bölümünün 
1 nci maddesinde kayıtlı Cumhuriyet Senatosu 
Üyesi Vehbi Ersü ve arkadaşlarının Dilekçe 
Karma Komisyonunun 2538 sayılı Kararının Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergeleriyle 
Dilekçe Karma Komisyonu raporunun sözlü so
rulardan önce görüşülmesini arz ederim. 

istanbul 
Halûk Berkol 

BALKAN — Sözü geçen raporun gündemde 
bulunan diğer işlerden önce görüşülmesi husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Efcııiyonleı... Kabul edilmiştir. 

i Karma Dilekçe Komisyonu adına?... Burada
lar. 

Raporla ilgili Hükümet adına bulunacak kim
se... E-apor, Kömür işletmesi ile ilgilidir. Sana
yi Bakanlığı veyahut Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığının bulunması ile ancak görüşüle
bilir. Yoklar mı efendim... 

s 140 sayılı Kanuna göre Dilekçe Karma Ko
misyonu raporlarının Hükümet adına ve Ko
misyon adına ilgili zevatın hazır bulunmasiyle 

I ancak görüşülmeleri mümkündür. Komisyon 
s sözcüsü buradadır. Hükümet adına kimse yok.. 
I Sayın Bakanın gelebilmesine intizaren şimdilik 
i gündemle ilişkin bir önerge vardır bu işleme ge

çelim geldiklerinde bu mevzua avdet ederiz. 

i Yüksek Başkanlığa 

Gündemin Tüzük gereğince bir defa görüşü-
j lecek işler kısmında bulunan (1094, 1095, 1096 
| ve 1097) sıra sayılı kanun tasarıları 1968 yılı 
j Bütçesinin ' kabulünden evvel çıkması zaruri 
i bulunduğundan sözlü sorulara taJkdimen önce-
j likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu Sözcüsü 
i Sakarya Milletvekili 
! Nuri Bayar 

I BALKAN — Sözü edilen kanun tasarıları-
I •••ı:n gündemdeki diğer işlerden önce görüşülme-
j si hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
î edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
| 
İ 3. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet-
I veli erde değişiklik yapılması hakkında kanun ta-
\ sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Mil-
| let Meclisi 1/468; Cumhuriyet Senatosu 1/882) 
I (S. Sayısı: 1094) (1) 

BAŞKAN — 1094 sıra sayıda bulunan tasa-
j xı gündemdedir ve sayın üyelere dağıtılmış bu-
I Ilınmaktadır. Raporun okunup okunmaması hu-
j susunu oylarınıza sunuyorum. Raporun okun

masını arzu edenler... Etmiyenler... Okunmaraıa-
{ sı kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
mistir. 

(1) 1094 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
n undadır, 
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1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Madde 1. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/l) işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı cetvel
de yazılı tertipleri arasında 1 625 000 liralık 
aktarma yapılmıştır. 

(2) SAYILI CETVEL 

(1) SAYILI CETVEL 

Bölüm 
Düşülen 

Lira 

(A/1) 
Adalet Bakanlığı 

14.000 Hizmet giderleri 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Eklenen 
Lira 

15.000 Kurum giderleri 1 000 000 

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

Maliye Bakanlığı 
12.000 Personel giderleri 625 000 

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

Düşülen 
lira 

14.000 Hizmet giderleri 625 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi tekrar okutup oylarınıza 
arz edeceğim. 

(1 nci madde okundu.) 

BAŞKAN — Okunan birinci maddeyi cet
veliyle birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki 
970 sayılı Kanunla Devlet istatistik Enstitüsü 
1967 yılı Bütçesinin 14.542 nci (Sayım ve an
ketler giderleri) maddesinin düşülen 1 312 476 
liradan 881 236 lirası ilişik (2) sayılı cetvelde 
yazılı maddelerden düşülmek suretiyle, tertibi
ne iade edilmiştir. 

BAŞKAN — Cetveli okutuyorum. 

Bölüm 
Eklenen 

Lira 

(A/l) 
Devlet istatistik Enstitüsü 

12.000 Personel giderleri 881 236 

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

Maddeyi tekrar okutuyorum. 
(Madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — 2 nci maddeyi cetveliyle birlik

te oylarınıza sunuyorum. Kajbul edenler Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/3) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kıs
mının ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı tertipleri
ne 25 000 000 liralık ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetveli okutuyorum. 

Bölüm 

(3) SAYILI CETVEL' 

(A/3) 
Maliye Bakanlığı 

Eklenen 
Lira 

25 000 000 34.000 Malî transferler 

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

Üçüncü maddeyi tekrar okuyoruz. 
(3 ncü madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi cetveliyle bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Genel ve katma bütçeli daire
lerin (D) işaretli cetvellerine dâhil olup 7244 
sayılı Kanunun 5 nci maddesini değiştiren ve 
14 . 12 . 1967 tarihinde yürürlüğe giren 934 
sayılı Kanunla asgari kadro ücretleri 250 lira
ya çıkartılmış olan hizmetlilerin, bu ücretleri 
sözü geçen kanunun yürürlüğü tarihinden itiba
ren ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte, aleyhte söz istiyen var 
mı?.. Yok. 

Açık oylarınıza sunulacaktır. 

4. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1967 yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi hakkın
da kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu. (Millet Meclisi 1/469; Cumhuriyet Se
natosu 1/883) (S. Sayısı: 1095) (1) 

BAŞKAN — 1095 sıra sayılı rapor sayın üye
lere dağıtılmış bulunmaktadır. Raporun okunup 
okunmaması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Raporun okunmasını kabul edenler... Etmiyen
ler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 1. — Devlet Su işleri Genel Müdür
lüğü 1967 yılı Bütçesine bağlı (A/2) işaretli 
cetvelin 22.000 nci (Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümünün 22.611 nci (Yapı, tesis ve 
büyük onarım giderleri maddesine 12 000 000 
liralık ek ödenek verilmiştir. 

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

Madde 2. — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işa
retli cetvelin 72.000 nci (Özel gelirler) bölü
münün 72.100 ncü (Hazine yardımı) maddesine 
12 000 000 lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

(1) 1095 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

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

Madde 4. — Bu kanunu Maliye ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte, aleyhte söz istiyen sa-
jm üye?.. Yok. Tümü açık oylarınıza arz edile
cektir. 

5. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1967 
yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/470; Cumhuriyet Senatosu 
1/884) (S. Sayısı: 1096) (1) 

BAŞKAN — 1096 sıra sayılı rapor sayın üye
lere dağıtılmış bulunmaktadır. Raporun okunup 
okunmaması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Raporun okunmasını kabul edenler... Okunma
masını kabul edenler... Raporun okunmaması ka
bul edilmiştir. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1967 yılı Bütçesine bağlı (A/2) işaretli cetve
lin ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 13 000 000 
liralık ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — (A/2) işaretli cetveli okutu
yorum. 

Eklenen 
Bölüm Lira 

(A/2) 
Karayolları Genel Müdürlüğü 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 10 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 3 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi tekrar okutuyorum. 
(Madde 1 tekrar okundu.) 

(1) 1096 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
mundadır. 
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BAŞKAN — Birinci maddeyi cetveliyle bir- | 
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et- î 
miyenler... Kabul edilmiştir. j 

Madde 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü j 
1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli j 
cetvelin 72.000 nci (Özel gelirler) bölümünün j 
72.100 ncü (Hazine yardımı) maddesine ı 
13 000 000 lira eklenmiştir. j 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?., I 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul j 

j 

edenler,.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. j 
Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü- j 

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen j 

sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo- | 
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil- ; 
mistir. I 

Madde 4. — Bu kanunu Maliye ve Bayındır- j 
lık bakanları yürütür. | 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa- j 
ym üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. [ 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. | 

Tirııü üzerinde lehte, aleyhte söz istiyen sa- j 
ym üye?.. Yok. Tümü açık oylarınıza arz edile- j 
çektir. j 

6\ _ . T el'el Genel Müdürlüğü 1907 yılı Büt- S 
resine eh öeJenel: verilmesi haldcında kanun ta- j 
şarttı ve Büt^e Karma Komisyonu vapuru (Mil- i 
1 et Meclisi 1/474; Cumhuriyet Senatosu 1/885) \ 
(S. Sayısı: 1097) (1) \ 

BALKAN — 1G97 sıra sayılı rapor daha ön- I 
ce basılmış ve sayın üyelere dağıtılmış bulun-
ı l i i^ndan raporun okunup okunmaması huşu- \ 
sunu oylarınıza arz ediyorum. Eaporun okun
masını kabul edenler... Etmiyenler... Raporun 
okur^aması kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı?.. Yok. 
Kaidelere geçilmesini oylarınıza ars ediyorum. 
Kabul edenler,.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tekel Gonel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçeline ek 

ödenek verilmesi hakkında Kanun 

Maclcle 1, — Tekel Genel Müdürlüğü 1287 
yılı Büîçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) işa
retli cetvellerin, ilişik cetvelde yazılı tertipleri
ne (750 750) lira ek ödenek verilmiştir. 

BAŞEAN — Cetvelleri okutuyorum. 

1097 S. Saydı basmayazı tutanağın so-
ıanır. 

9 0 O 

(Bütçe 

Bölüm 
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Karma Komisyonunun değiştirisine bağlı 
cetvel) 

CETVEL 
Eklenen 

Lira 

(A/ l ) 
Tekel Genel Müdürlüğü 

12.000 Personel giderleri 480 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum Giderleri 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) 
34.000 Malî transferler 750 

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

35.000 Sosyal transferler 250 000 

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

Maddeyi tekrar okutuyorum. 
(Madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — 1 nci maddeyi cetvelleriyle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1967 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
52.000 nci (Tekel gelirleri) bölümünün 52.420 
nci (Tekel safi hasılatı) maddesine (750 750) 
lira eklenmiştir. 

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

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BABKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Maliye ve Gümrük 
ve Tekel bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte ve aleyhte söz istiyen 
var mı?.. Yok. 

Tasarı açık oylarınıza sunulacaktır. 
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2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Veh
bi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 22 . 5 . 1965 tarihli 

Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (Cumhu
riyet Senatosu 4/74) (S. Sayısı : 784 e ek), 

BAŞKAN — Komisyon adına bu raporda 
sözcü sayın milletvekili burada. İlgili Bakan 

4. — SORULAR 

A) Sözlü soru 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekhta'nın, Kıbrıs meselesine dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/443) 

BAŞKAN — Sayın Bakata? Yok. Sayın ilgi
li Bakan? Yok. Gelecek birleşime bırakılmış
tı / . 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nıu, Büyükada'da Tarım Bakan
lığı Bütçesinden yapılan piknik yerine dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/449) 

BAŞKAN — Sayın Adalı? Yok. Sayın Ta
rım Bakanı? Yok. Gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kâ
mil Karavelioğlu'nun, ilâçlı buğdayların zarar
larına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/479) 

BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu, Yok. Sayın 
Başbakan adına ilgili Bakan? Yok. Gelecek bir
leşime bırakılmıştır. 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifut Öztürkçine'nin, dış ülkelerde yaşıyan ve
ya Türkiye'ye gelen vatandaşlarımıza dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/482) 

BAŞKAN — Sayın Rifat Öztürkçine? Yok. 
Başbakan adına ilgili Sayın Bakan? Yok. 
Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özdcn'in, Beykoz ilce merkezine yapı
lacak otomatik telefon santraline dair, Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/463) 

BAŞKAN — Sayın Özden burada. Sayın Ba
kan yoklar. Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

yine gelmemiştir. Bu sebeple görüşülmesi bir 
sonraki birleşime bırakılmıştır. 

Sözlü sorulara geçiyoruz. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Langırt 
kanunu ne oldu Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Gelecek efendim, şu sözlü soru
lar işlemi bitsin de. 

VE CEVAPLARI 

/ar ve cevaplan 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, ihracatımızın artmasına dair, 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/465) 

BAŞKAN — Sayın Özden burada, Sayın Ba
kan yoklar. Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, açılacak ilköğretmen okul
larına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
su (6/453) 

BAŞKAN — Sayın Atmaca yoklar, Sayın Ba
kan yoklar. Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, erat harclıklhrinin artı
rılmasına dair Millî Savunma Bakanından söz
lü sorusu. (6/454) 

BAŞKAN — Sayın Atmaca yoklar, Sayın Ba
kan yoklar. Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tnibî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, Sincan (Ankara) Lisesi 
ile coğrafya öğretmenlerine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/486) 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş buradalar, Sayın 
Bakan yoklar. Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı orta dereceli okullard\a uygulanmak üze
re yayınlanan sınıf geçme ve imtihan yönet
meliğine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/487) 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş, buradalar. Sa
yın Bakan yoklar. Gelecek birleşime bırakılmış
tır. 
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11. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaçhn kaymakamların görev ma
hallerine dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/488) 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç buradalar, Sa

yın Bakan yoklar. Gelecek birleşime bırakıl

mıştır. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devan) 

7. — Rulet, tüt, langırt ve benzeri oyun d et 
ve makinaları hakkındaki kanv.n teklifinin Mil
let Mecliisnce kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu İçişleri, Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma Anayasa ve Adalet ve Millî Eğitim ko
misyonları raporları. (Millet Meclîsi 2/301; 
Cumhuriyet Senatosu 2/234) (S. Sayısı : 1093) 
(D 

BAŞKAN — Sayın Sözcü Özgüne? Burada, 
Sayın ilgili Bakanlık adına Adalet Bakanlığı 
Ceza İşleri Umum Müdürü burada. Raporu oku
tuyorum. 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 
8 . 2 . 1953 

Yüksek Başkanlığa 

M İlet Meclisinin 25 . 12 . 1987 tarihli 21 nci 
Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ila 'kabul edilen, tüt, lângırt ve ben
zeri oyun alet ve makinaları hakkında ka
nun teklifi, Millet Meclisi Başkalığının 
26 . 12 . 1967 tarih ve 2002 sayılı yasılan 
ile Cumhuriyet Senatosu Başkal ığına gönde
rilmekte komisyonumuzun 8 . 2 . 1967 tarihli 
Birleşiminde ilgili Bakanlık tem?'İdleri de ha
zır bulundukları halde tetkik ve müzakere olun
du. 

I - Millet Meclisi metni, T. C. Kanununun 
657 nci maddesince kapsanmıyan umuma mah
sus yahut umuma açık yerlerde, rulet, tilt, 
lângırt ve benzeri oyun alet ve makinaları-
nın bulundurulmasını, çalıştırılmasını yasak 
etmekte ve buna aykırı hareketlerin cezalandı
rılmasını öngörmektedir. 

Malûm olduğu üzere 5'ukaria isimleri 
ifade olunan baht ve talihe bağlı oyun alet 
ve makinalanmn bir salgın halinde gençlik 
arasında yayıldığı, gerek yetişme çağın
daki gençlerimizde ve gerekse yetiemiş genele 
rimizde kötü alışkanlıklara ssbebolduğu ve bu

nun ya. cemiyetimizin bünyesinde derin ya
ralar açacağı bir gerçektir. Bu salgının özel
likle eğitim çağındaki gençlerimizi etkisi al
tına alması ve bunların eğitime devamı büyük. 
ölçüde aksatması üzerinde hassasiyetle duru
lacak problemlerin meydana gelmesine sebsbol-
muştur. 

Bu sosyal hastalığın tedavisinin birinci 
merhalesi olarak adı geçen oyun alet vs ma
lalarının her ne ad altında olursa olsan ya
saklanması faydalı mütalâa edilmiş ve teklif 
komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1, 3, 4, 5 ve 
S ncı maddeleri komisyonumuzca da aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — Millet Midisi mer in in 2 rei 
maddesi komisyonumuzca da esas itibariyle be
nimsendiği halde; teklifin 2 ne: maddesinde 
bulunup da Millet Meclisince metinden çıkar
tılan (Bu gibi 030ın oynanan yerler bir daha 
açılmamak kaydiyle kapatılır) hiik^.ü teklifin 
kanunlaşması halindeki tatbikata kuvvet ka-
Landıracağı ve birtakım suiistimalleri önîiyo-
bileceği mülâhazası ile maddenin üçüne!.; fık
racının birinci cümlesi olarak yeniden m ete e 
ilâve edilmiştir. 

III - Teklifin Genel Kurulda öncelik ve ive
dilikle görüşülmesi hususunda istemci: bulunul
ması da kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak 
üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sruıüur. 

Başkan 
İzmir 

C. Okurer 
Üye 

Sö^cü 
Tabiî Üye 

M. Özgünes 
Üye 

(1) 1093 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonar
dadır. 

Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
K. Karavelioğlu Z. Tüzün 

Üye Üye 
Ankara Çankırı 

Söz hakkım mahfuzdur H. Dağlı 
T. Cebe 
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Üye Üye 
îzmir İsmir 

Ö. L. Boscalı S. Turan 
Üye 

Kırklareli 
A. N. Arı 

BAŞKAN — Tümü üzerinde Sayın Obuz, 
Sayın Ucuzal, Sayın Artukmaç, Sayın Baysoy, 
Sayın Kılıç söz almışlardır. 

Sayın Obuz. 
MUAMMER OBUZ (Konya) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; teklifin Senatoya 
intikalinden sonra, üzerinde esaslı bir tetkika 
taJbi tutulmasına yetecek kadar zaman geçme
diği için .buradaki mâruzâtım bir miktar sathi 
olacaktır. Ancak teklif, dolayısiyle alâkalı 
bulunduğu Hariciye, Turizm ve Tanıtma Ko
misyonunda görüşülürken mütalâamı kısmen 
arz etmiştim. Mecliste kabul edilen şekli ve 
son komisyonun mütalâları tetkik edildiğinde 
görülecektir ki, çok afaki ve romantik bir es
babı mucibeye rağmen, esbabı mucibede derpiş 
edilmesi lâzımgelen meselelerin hiçbirisine ce
vap verecek mahiyette olmıyan bir metin ile 
karşı karşıya bulunmaktayız. Bendeniz heyeti 
umumiyesi üzerinde söz aldım. Ancak madde
ler, kanunun metni, heyeti umumiyesi itiba
riyle gayet 'kısa olduğu için, ister istemez 
bâzı misaller verebilmek için madde metinleri
ne de intikal etmek mecburiyetinde kalacağım. 
Bu keyfiyetin usule aykırılığı ileri sürülmesin, 
istirham ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, teklif, içişleri Ko
misyonundan, Turizm Komisyonundan, Ana
yasa ve Adalet Komisyonundan ve Millî Eğitim 
Komisyonundan geçmiştir. Bu zikrettiğim ko
misyonlar mesele ile dolayısiyle alâkalı komis
yonlardır. Ağır sıklet tamamen Anayasa ve 
Adalet Komisyonunun uhdesinde bulunmakta
dır. Şimdi birbirini takibeden komisyonlar va
zife gördükleri için her komisyon kendisinden 
sonra gelecek komisyona işi havale etmiş ola
cak ki, teklif ilk hazırlandığı şekli ile kabul 
edilmiş, Millet Meclisinden ve Senato komis
yonlarından huzurunuza gelmiştir. Bu kanun 
teklifi bugünkü şekli ile, "Millet Meclisinde ka
bul edilen şekli ile kanuniyet keşfederse, esıba
bı mucibesinde öngörülen hiçbir meseleyi hal
ledebilecek durumda olmadıktan başka, hu

kuk açısından tamamen illetli bir kanun olarak 
diğer kanunlar arasına karışacak ve netice is
tihsal olunmamış olacaktır. 

Şimdi kaba bir misalle şuradan başlıyayım 
sözüme. Kanunun adı «Rulet, tilt, Langırt ve 
benzeri oyun alet ve makinaları hakkındaki ka
nun teklifi.» Maddelerine geçtiğimiz takdirde 
tekrar arz edeceğim icabederse. Birinci madde
nin metninde kanunun, kanunlaşacak bu tekli
fin ismine muvazi olarak bir suç tefriki yapılı
yor. Bir suç unsurunun emsalleriyle tadadı ya
pılıyor. Bunu mümkünse lütfen arkadaşlarım, 
hukukçu, arkadaşlanm takibetsinler ve talihe 
bağlı kaydiyle kayıtlandığı yere kadar bir mad
dî unsur emsali, onu takibeden otomatik, yarı 
otomatik ayakla veya elle kullanılan oyun aleti 
veya makinaları ile benzerleri demekle, ikinci 
bir madde unsur maddenin metnine vaz'olunu
yor. Gerek esbabı mucibede, gerekse 1 nci mad
denin metninde söze başlarken Türk Ceza Ka
laminim 567 nci maddesine bâzı atıflar yapılı
yor. Bu haşivdir. Neden? Türk Ceza Kanunu
nun 567 nci maddesinin kapsamı dışında kalsa 
bile, teklif maddesinde yazılı hükümler mevcu-
doldukça, fuzuli oluyor, haşiv oluyor. Zira ku
marla ilgili Türk Ceza Kanununun 567 nci mad
desinin kapsamı şu unsurlarla kayıtlanır; «Umu
ma açık yerlerde, saniyen kumar oynatmak ve
ya bunun için yer göstermek» Yani bu ikisinin 
şümulü; para karşılığı olmak, baht ve talihe 
bağlı olmak oluyor, kumar, 567 nci maddeye 
göre. Böyle olmasına rağmen teklifin maddesin
deki tarif, 567 nci maddenin dışında kalır kay
dı ile «umuma mahsus veya umuma açık yer
lerde,» Bu Ceza Kanununda var. «Kazanç mak-
sadiyle oynanması dahi - Bu Ceza Kanununda 
yok - 567 nci maddenin dışında oluyor. 567 nci 
maddenin dışında ve içinde olan hükümler bir 
araya getirilerek, 567 nci maddenin dışında ol
sa bile» kaydı ile maddede kayıtlanıyor. Diğer 
taraftan baht ve talihe bağlı, - Bu 567 nci mad
denin içinde - veya maharet istiyen, - Bu 567 nci 
maddenin dışında - Buna rağmen yine bu hü
küm birlikte mütalâa ediliyor ve ayrı bir suç 
unsuru olarak madde metnine, teklif metnine 
sokulmuş bulunuyor. Bunlar tamamen tezattır 
ve bağışlanmaz kusurlardır, hukuk açısından. 
Böylece Türk Ceza Kanununun 567 nci madde
sine işaret edilmek suretiyle, hem Türk Ceza 
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Kanununun genel bünyesine bir müdahale ve 
hususi bir hüküm ısdar edilmiyormus da 567 
nci maddeye bir istisna getiriliyormuş gibi bir 
tatmin ve nazariyat hatasına düşülmüş bulu
nuluyor. Halbuki, esbabı mucibede beyan edil
diği şekilde ve kanun umumi havasından is-
tihracedileceği üzere, burada yepyeni bir suç, 
bir fiil, suç teşkil eden bir maddesi ısdar edil
mek isteniyor. Bu tezattır. Biraz evvel daha 
umumi arz etmiştim. Bir de virgülle ayırmak 
suretiyle birinci maddede, sanki yasaklanan fi
iller iki grupta toplanmış bulunuyor. Halbuki 
maksat; yasaklanan fiili burada toplamak de
ğildir. 

Bu iki kısma ayrılan filler; langırt ve em
sali. rulet ve amsali, bir. ikincisi; maharet is-
tiyen otomatik, varı otomatik, el veya ayakla 
kullanılan oyun alet ve nıakiııaları ile benzer
leri. umuma aodî yerde olacak veya umuma 
mahsus yerde olacak ve ayak ve elle maharet 
istiyerek işletiiocek alet veya makma olacak. 
Çocuk bisikleti; parktaki çocuk bisikleti ya
hut yumrukla bir nevi spor muhtevasında da 
olan diğer oyun aletleri yasaklanıyor. Maksat 
bunlar değil. Madde dikkatle okunursa bu tef
rikten büyük mazarratların ortaya çıktığı ra
hatlıkla görülecek. Yine kanunda ananokta, 
umuma mahsus ve umuma açık yerlerde bulun
durmak veya çalıştırmak. Peki, asıl gençliği 
tahribe elen, esbabı mucibede bertaraf edilmesi 
öngörülen mazarrat ne idi? Gerilerin iptilâ-
lannın v. s, nin önlenmesi. Eıı kanun önlüyor 
mu? Umuma mahsus açık yerlerde, arz ettiğim 
mütalâaların dışında, bunların bulundurulması 
veya çalıştırılması, gençleri bu iptilâdan berta
raf edebiliyor mu? Etmiyor. Neden? Çünkü, 
kapalı sayılan, yerlerde, gençlik kulüplerinde, 
lokallerde, otel obalarında içtihatlara göre. 
gençlik teşekküllerinde, birliklerde, evlerde bu 
oyunun her suretle oynatılman mümkün. Buna 
557 nci maddede müsamaha eder. Bu kanunda 
resmen cevaz verir. O halde, bulundurmakla, 
acık yerde bulundurmuş, dükkânda bulundur
muş, kapalı yerde oynanacağına göre bu ci
hazların bir dükkânda satış için bulundurulma
sı suç sayılıyor nevama. Halbuki maksat bu de
ğil. Demek ki münhasıran bulundurmayı ve 
çalıştırmayı suçlamak hale elvermiyor. Sonra 
buradaki çalıştırmak, para karşılığında çalış
tırmak mıdır, değil midir? Hem 567 nci ınad-
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denin dışında mütalâa ediyorsunuz, hem 567 nci 
maddenin metinde mündemiç para karşılığı 
oynatmayı çalıştırmak mânar-ma alıyorsunuz. 
Bu da büyük bir tezat teşkil eder ve muvazene
yi bozar. Kumar maddeciyle, bu kanun metin
deki maksat birbiriyle bağdaşmaz hale gelmek
tedir. Şimdi arz edeceğim mesele mucibi müna
kaşadır ve hem hukukçu arkadaşlarımızın, hem 
eğitimci arkadaşlarımız'n bu meselenin ürerin
de önemle durmaları lâzımdır. Madde düzel
tildikte:?. sonra acaba, oynıyana da ceza veril
mesi lâzım mıdır, değil midir? Bunun üzerinde 
hiçbir komisyonda durulduğunu zannetmiyo
rum. 5S7 nci maddede oynıyan ceza görüyor 
ama, burada oymyana ceza verilmiyor. Mak
sat, bu işi ticaret haline getirmiş bir - iki ınü-
esesenin kapanması ve buranın müdavimi olan 
çocukların değil, gençlerin bu yerlerden ayakla
rının kesilmesi midir? Değil. Gençlerin bu ip-
tilâlarınm, bu alışkanlıklarının önlenmesidir. 
Umumi yerlerden hususi yerlere intikal edecek 
bu teçhizat ve makina, bütün gençler yine ora
da oynamıya devam edecekler. 

Sonra kanunda bir tekerrürden bahsedili
yor. Bu tekerrürün hukuki anlamında, ceza 
prensîplerindeki suçlarda tekerrürle, kabahat
te tekerrürün bir de itiyat şeklindeki yerini tes-
bit etmek gerekmez mi? Bu meşgaleyi, bu oyun 
oynamayı veya oynatmayı yalnız mükerrer 
ahvalde mi. daha şedit cezalandıralım veya iti
yat haline getirilenleri hiç nazarı itibara almı-
yalım mı meselesi hukukî yönden ortaya çıkar 
kanaatindeyim. 

Heyeti Umumiyesi üzerindeki maruzatım 
bunlara münhasırdır. Maksadımı arz edebildim 
kanısındayım. Şöyle bir teklif yapacağım, mü
saade br.yurulursa; en son komisyon Millî Eği
tim Komisyonudur. Bu komisyona iadeli maksada 
elvermez, usul de bir başka kemürvena hava
lesine mâni,, O halde, şimdiye kadar bu tekli
fin görüşüldüğü bütün komisyonlardan ikişer 
üye almak suretiyle bir Karma Komisyon yapa
lım ve lütfedin, muvafık mütalâa edüı bu Kar
ma Komisyonda bir kere daha bu teklif gözden 
geçirilsin, Senatonun Heyeti Umumiyesinde kü
çük kalem oynatmalarla düzeltilecek mahiyette 
olmıyan yanlışların, hukukî hataların tashihi 
bu suretle mümkün olsun. Teşekkür ederim, 
efendim. 
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YOK. îayız BAŞKAN — Sayın Ucuzal?... Ye 
Artukmaç buyurun. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, müzakeresini 
yapmakta olduğumuz bu kanun, memleketimi
zin son samanlarda mühim bir sosyal dâvasını, 
derdini önlediği için bu teklifi getiren arkadaş
larıma ve bu arkadaşlarımın teklifleri istika
metinde gayret sarf etmiş olan komisyondaki 
arkadaşlarıma şükranlarımı huzurlarınızda arz 
etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bütün bu çalışma
lara rağmen bu kanun teklifinin tam ve kâmil 
rnânasiyle meydana gelmemiş olduğunu da bil
hassa belirtmek isterim. Kanunun noksanları 
vardır ve bu teklif istihdaf edilen gayeye bizi 
asla ulaştıramıyacak niteliktedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 1 nci maddede, 
Obuz arkadaşım da bahsetti, umuma mahsus 
veya umuma açık yerlerde her ne ad altında 
olursa olsun, bunun oynatılımyacağından, bu 
îundururmıyacağından ve saireden bahsedil
mektedir. Asıl bunun, oynandığı ve oynatılan 
yerlerin kulüp adı altında bugün Ankara'da bel
ki 30 - 40 tane çeşidine rasladığımız kulüpler
de oynatılması her zaman mümkün olacaktır. 
Kulüpler ki bugün kumarhane haline gelmiş
tir ve bu langırt yahut tüt, ne ine bunları ora
da oynatmak gayet kolaylaşacaktır ve biz ge
rek; gençlerimizi, gerekse yaşlılarımızı, gerek 
maddi ve gerek mânevi hezimetten kurtarama-
mış olacağız. Bilhassa bunu belirtmek istiyo
rum. Kulüplerde, lokallerde ve buna benzer 
kapalı .yerlerde bu her zaman oynanmak im
kânına sahibolıınacak durumdadır, su maddeye 
göre. 

Bu bakımdan tedvinde hata vardır. Âm ve 
şâmil olarak bunun tamamen ortadan kaldırıl
ması göz önünde tutulmamıştır. Bu bir hata
dır. Burada, maddenin ikinci fıkrasında 7470 
sayılı Kanundan bahsediliyor ki, bu da yaban
cı pasaport hamilerine mahsus bir muafiyet 
yahut da bir cemilekârlık mahiyeti arz etmek
tedir. Turizm Bakanlığının müsaadesiyle, Ba
kanlar Kurulu karar verecek, yabancı pasa
portu haiz olan kimseler burada özel olarak 
kumar oyunları, talihe ve bahta bağlı olan 
oyunları oynıyacaklardır. 

Bu memleketimize döviz getirmesi halamın
dan ve her yönden faydalı bir şeydir. Burada 

kulüp mahiyeti vardır. Bizim mevzuatımıza 
göre halen çalışmakta olan ve girilmez, kont
rol edilmez, zabıtanın kontrolundan azada sa
yılan kulüpler, demin arz ettiğim gibi pek çok
tur. Bu kulüpler de aynı şekilde faaliyetlerini 
devam ettirmek durumunda kalacaklar ve bi
zim bu sosyal derdimiz hiçbir zaman halledil
memiş olacaktır. Sonra muhterem arkadaşlarım 
bu kanun şu haliyle çıkmış olsa dahi yine is
tihdaf edilen gayeye varılamayacak çünkü, 
cezai müeyyideler hafiftir, hatta yok gibi bir 
şeydir. 

Şimdi bakın 2 nci maddede, arz edeyim, 
diyor ki; «bir aydan altı aya kadar hapis ce
zası ve 250 liradan 500 liraya kadar para ce
zası.» Bir aydan dediğine göre mahkemeler 
vicdanlarını kullanırken bir aydan altı aya ka
dar vermez de bir ay verirse bir aylık cezayı 
yahut da altı aylık cezayı göze alıp da bu iş
ten pek çok büyük paralar kazanmak istiyen 
kimseler de bunu pekâlâ ve mükemmel orga
nize eder ve yine faaliyetlerine devam edege-
lirler. 3u bakımdan müeyyideler çok hafiftir, 
müeyyidelerin çok ağırlaştırılması lâzımdır. 
Artık onun ne şekilde olacağını da ehli hukuk 
elbetteki takdir edecektir. 

Sonra muhterem arkadaşlarım, tedvinde de 
hatalar mevcuttur. Meselâ, şu ikinci maddenin 
son fıkrasını tetkik buyurduğunuz takdirde, 
büyük bir hatanın ortada olduğu görülecektir. 
Burada diyor ki; «Bu gibi oyun oynanan yer
ler bir daha açılmamak şartiyle kapatılır.» Ga
yet iyi. «Tekerrürü halinde cezalar bir misli ar
tırılır.» Şimdi tekerrürü halinde bir misli artı
rılır deyince, bu cümle buraya eklendiği, son
radan ilâve edildiği için ve her halde hukukçu 
arkadaşlarımızın da gözünden kaçtığı için te
kerrürü haline cezalar bir misli artırılır dedi
ğine göre şu kapatma kısmına şâmil gibi geli
yor. Bunun da müstakil bir fıkra olarak ve 
başka bir yere konmak suretiyle tanzimi ge
rekir elbetteki bunun istihdaf ettiği gaye, yu
karıdaki cezaların, hapis cezalarının, para ce
falarının artırılmasına dairdir. Bunu da göz 
önünde tutmak gerekir. Şu duruma göre sayın 
arkadaşlarım, bu teklifin yeniden gözden geçi
rilmesi ve onun için de Sayın Obuz arkadaşımın 
teklif ettiği gibi, bunun bir Karma Komisyona 
verilmesi veyahut ta şimdiki komisyona veril
mesi lâzım geldiği kanaatindeyim, Su haliyle bu 
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kanunun çıkarılmasında hiçbir fayda mülâhaza 
edilemez. Faydasından ziyade zararı olur. Çün
kü şimdi halen 30 - 40 kulüp varsa bu kanun 
çıktıktan sonra her halde 150 - 200 - 500.. ne ise 
kulüpler peyda olacak ve bu aletler oralarda 
rahat rahat çalıştırıp, oralar da rahat rahat 
baht ve talih oyunları oynanacak, bizim genç
lerimiz de, yaşlılarımız da yine bersabık para
larını kaybetmek ve maneviyatlarından da hır
palanmak durumunda kalacaklardır. Bunun 
için komisyona iadesi hususunda Yüce Başkan
lığa bir önerge takdim ediyorum, iltifat bııyu-
rulmasmı istirham ederim. Bendeniz, Obuz ar
kadaşımızın fikrine iştirak ediyorum, yeni bir 
Geçici Komisyona verilmesi hususuna. Ama, 
teklifim komisyona iadesi şeklinde oldu. Sayın 
Obüs'un teklifi kabul edildiği takdirde ona il
tihak ediyorum, edilemezse yine önergemde İs
rar ediyorum. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Açık oylarını kullanmıyan sa
yın üye var mı.?.. Açık oylama işlemi bitmiş
tir. Saym Baysoy, buyurun. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım, tüt, langırt, rulet 
ve benzeri oyunların gençlerimiz için zararları 
hepimizce malûm. Bu kanun, gönlüm isterdi ki 
çok daha evvel çıkarılmış olsun. Neyse, gelmiş
tir, inşallah düzeltilir, mükemmel bir şekilde 
çıkar. Yalmz ben kanun üzerinde değil, neti
celeri üzerinde fikrimi beyan etmek üzere söz 
almış bulunuyorum. 

Bir şeyin yapılmaması için, bir taraftan ce
zai müeyyideler koyarken, öbür taraftan da 
başka imkânları getirmek mecburiyetindeyim. 
Aksi halde zorlama ile birçok şeylerin önüne 
geçilemez. Şimdi tasavvur buyurun, genç, ha
reketli çocuklar, şehir alabildiğine büyümüş sa
de ana caddeler ve apartman katları... Yani, 
çocuğu meşgul edecek, onun sıhhatini bünye
sini geliştirecek hiçbir şey düşünmemişiz. .Ne 
yapsın, çocuk işte; sağa, sola böyle gayri sıhhi 
ve kendisine yaramıyan yerlere gidip kendisini 
meşgul etmeye çalışıyor. Şu halde bir taraftan 
bunun önüne şeddi çekerken bir taraftan da 
bu çocuğu sıhhate kavuşturacak, bu çocuğu 
meşgul edecek mevzularla ilgililerin yakinen 
alâkalanması lâzımgelir. Aksi halde, bunu ka
zanacak başka bir dalavere daha bulurlar, aklı 
evveller, para kazanacak insanlar. Onun ka
nununu getirip de onu kapatmcaya kadar daha 

bir hayli seneler geçer. Bunlar pek âlâ yapıl-
mıyacak şeyler değildir. Bizde bâzı sporlar 
vardır, lükstür. Halbuki, üzerinde durulursa 
çok ucuz ve kolay şekilde bu gençlerimizi hem 
sıhhatlerine, hem de medeni imkânlara kuvuş-
turmuş oluruz. 

Binaenaleyh, benim istirhamım şu olacak: 
Bir taraftan bu kanunu yürütürken bu işlerle 
ilgili yetkililerin, çocuklarımızı meşgul edecek 
bir sahayı muhakkak büyük şehirlerimizde te
min etmeleridir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar, pek uzun boylu zamanınızı alma
mak niyetindeyim. Çünkü, bâzı söyliyeceğim 
şeyleri benden evvel konuşan arkadaşlarımın 
bâzıları söylediler. Tetkik ettiğimde Muhterem 
Heyetin göreceği veçhile, içişleri Komisyonun
da görüşülürken tasarı, bendeniz muhalefet 
etmiştim, bugünkü şekline. Bu muhalefet kı
saca şöyle idi: «2 nci maddedeki cezalar azdır, 
kaldı ki 647 sayılı Kanuna göre para cezasına 
tahvili mümkündür. Bu itibarla kanunun mak
sadı temin edilemez. Bundan başka tekerrür 
halinde ruhsatın geri alınması ve kapatma ce
zası verilmek gerekir.» gerekçesi ile muhalefet 
etmişimdir. Simidi bu gördüğünüz yani, müza
keresini yaptığımız tasarıda bizim muhalefet 
ettiğimiz, tekerrürü halinde verilecek kapat
ma cezasını daha başka bir biçime almış. Ama, 
diğer muhalefetimiz baki olduğu için şimdi 
mâruzâtımı söylemek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Obuz'un da 
söylediği gibi 567 nci maddesi var bir tarafta 
Türk Ceza Kanununun, bir taraftan da bu ka
nun geliyor. Esasen geliş şekli yanlıştır, bu 
kanunim. Neden yanlıştır? Mademki kumarla 
ilgilidir, madem ki unsurları, cürüm im surları, 
kabana* unsurları, ne dersek diyelim, 567 nci 
maddeye dayanacaktır, 567 nci maddenin ta
dili şeklinde gelmeli idi. Ama, Adalet Bakanlı
ğı Bütçesinin tenkidi sıresında pek çek arka
daşların da belirttiği gibi, Adalet Bakanlığı 
«işte biz tümünü tadil edeceğiz Ceza Kanunu
nun böyle peyderpey yapılan tadiller semereli 
olmuyor.» diyor. Böyle rulet gibi, tilt gibi, 
langırt ve benzeri aletler de cemiyetimizde bir 
âfet halinde, gençliğimizi tahsilden geri ko-
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yuyor, hakikaten millî bir âfet halinde, millî 
bir kötülük halinde ve hepimizin dikkatle üze
rinde durmamız gereken bir husus. Adliye 
Vekâleti siyasi tercihini yaparken, buradaki 
çok kıymetli umum müdür arkadaşımız ve 
mütehassıs arkadaşımızı tabiî tenzih etmek is
terim, o tercihi yaparken 567 nci maddenin de
ğiştirilmesi emriyle arkadaşlarımıza vazife ver
mesi gerekirdi. Adalet Bakanı bu inceliği kav-
rıyamamıştır. Açıktır bu, görülüyor, bütün 
arkadaşlar da görüyorlar. Bu inceliği kavrı-
yamadığı için münferit yapılan teklifi bir hal 
çaresi sayarak, böyle bir kötülük var, ben ele 
prensip itibariyle Türk Ceza Kanununun tadi
line taraftar değilim, mütehassıs arkadaşlarını 
emir vereyim bu maddeyi, tâbirimi mazur gör
sünler Hükümet erkânı, şöylece bu gürültüyü 
de geçiştiriverelim, edası ve şekliyle bu tasarı 
gelmiştir. Nitekim İçişleri Komisyonunda mü
zakereler yürüyüp de bir yarım saat geçtikten 
sonra, hemen mütehassıs arkadaşımız efendim; 
«ben diyorum ki 1 nci maddedeki unsurlar, Sa
yın Obuz'un da belirttiği gibi Türk Ceza Kanu
nunun 587 nci maddesinin kapsamı dışında kal
sa bile diye» başlıyor. Halbuki, o suçla unsur
ların bir gibi olan hususları vardır. Neden 
böyle yapmadınız deyince, mütehassıs arka
daşımız çok kıymetli bir arkadaşımız, hattâ sı
nıf arkadaşımız, aynı devrede istanbul'dan 
mezun olan bir arkadaşımız; «efendim, 567 nci 
maddedeki ceza ile, bu cezada bir adalet ara
dık da onun için bu 2 nıni maddedeki cakaları 
böylece getirdik» demeye mecbur oldular. Daha 
sarih bir ifade ile ben diyordum ki; bir ay
dan altı aya kadar hafif hapis cezası veriyor
sunuz, madem ki bu bir âfettir. Bunu Vekâ
let de kavramış, arkadaşlar da kavramış, bü
tün millet de kavramış, neden cezası böyle olu
yor? Deyince, hemen arkadaşımız, «efendim 
567 nci maddenin cezasından daha ağırı ola
maz di» dedi. Benim komisyonda tümü üze
rinde görüşülürken ileri sürdüğüm mahzur ken
diliğinden komisyon müzakerelerinde meyda
na çıktı. Şimdi bendeniz maksadımı toparlar
sam; 567 nci mrdcleyi de tadil e>den eğer tâbir 
caizse, 2 nci bir fıkra gibi gelirse bu 567 nci 
maddenin unsurunda bulunan unsurlarla be
raber bunun da unsurları mukayese ve r/rira"-
kaşa edileceği için kumar da o maddenin ted-

20 . 2 . 1968 O : 1 

vin edildiği günden bugüne Türkiye'de, cemi
yetimizde daha fazla olduğu için, 567 nci mad
denin suç unsurları da yeniden tamamiyle, 
işte efendim kulüplerde oynanacak gençlik lo
kallerinde oynanacak, Temyiz içtihatlarına gö
re suç olmıyacak diyor. O içtihatları da hattâ 
bertaraf ederek kanun vâzıı olarak, umuma 
açık yerlerden maksadın ne olduğunu, daha va
zıh olarak izah etmek gerekir. 567 nci mad
dedeki ceza; «iki aydan bir seneye kadar ha
fif hapis ve 500 liradan 1 000 liraya kadar 
hafif para cezasına mahkûm olur.» diyor, asıl 
madde, iki aydan altı aya kadar hafif •hapis, 
ne güzel... 500 liradan 1 000 liraya kadar para 
cezası, ne güzel.. Bankolarda 40 bin lira banko 
diyor, 100 bin lira banko diyor. Demiyor mu 
arkadaşlar, yazmıyor mu bunu gazeteler? 100 
bin lira banko dedi, hattâ dedikodusu da faz
la oldu. 'içimizden bâzı arkadaşların banko 
dediğini gazeteler yazdı. Şimdi böyle olduğu
na göre, 567 nei madde temelinden alınır değiş
tirilir, ne denir; altı aydan faraza iki seneye 
kadar hapis, beş bin liradan, elli bin liraya 
kadar, versin beyefendi. Senede şu kadar 
banko parası alan kulüp versin bu parayı. Pa-
ıa?-ı varsa verecek, yoksa vermiyecek zaten. 
Ona göi'3 tedvin edelim maddeyi. Aslı böyle 
olunca iki aydan, altı aya kadar hafif hapis, 
elbette Türk Ceza Kanununun şümulü dışında 
kalsa bile, diye tedvin edilen maddede,, o za
man ne olur? Bir aydan altı aya kadar hafif 
hapis olur. Encümende de söyledim dedim ki 
muhterem yetkili arkadaşımız cevap versinler. 
617 sayılı Cezaların infazı hakkındaki Kanuna 
gcr-3 durumu ne olacak? «Bir aydan altı aya 
kadar hafif hapis cezası, para cezasına tahvil 
e dile m ivecek mi» dedim, evet dediler. Dedim 
ki görüyorsunuz bir aydan altı aya kadar ver-
d iğiniz hafif hspis cezası dahi para cezasına 
tahvili mümkün bir cezadır. Aslında 250 lira
dan 500 liraya kadar para cezası, 500 liradan 
1 030 liraya kadar olan bir para cezası mahi
yetini i?rayor, kanun bugünkü şekliyle. Bu 
it:i>?TÎa, yanlıştır kanaatimce. Ne yapmak lâ-
?ımd.?r? Çok öşür dileyerek söyliyeyim, mııh-
terom, çok muhterem özgüneş arkadaşımızı da 
takdir eden arkadaşlardan biriyim, bu tasan 
Anayasa ve Adalet Komisyonunun tasarısı ola-

1 ırk burada müzakere edilmelidir. Şu itibarla 
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böyle müzakere edilmelidir; bakınız basit bir 
misal vereyim size, 2 nci maddesinde, benim 
de hislerime tercüman olan arkadaşlarım, 2 nci 
maddenin son fıkrasında; «bu gibi oyun oyna
nan yerler bir dalha açılmamak kaydiyle kapa
tılır.» Şimdi bunu çok özür dileyerek, hür
met duygusu içinde söylüyorum, bir hukukçu 
olarak bu maddeyi böylece tedvin etmeye im
kân yoktur arkadaşlar. Kirada olan şey ne 
olacak? Bakın vali oradan diyor ki, doğru, Sa
yın öztekin, doğru tabiî, kiralık yeri, gidip bir 
daha açılmamak üzere kapatacaksınız, kumarı 
oynatan Allahaısmarladık dedi gitti, mal sahi
bi Ahmet ağanın ebediyen yeri kapalı, kirayı 
kim verecek? Verecek adam yok meydanda. 
Kapatılır diye de hüküm konduğu için bunu 
tabiî icra da, mahkeme de öyle tatbik edecek. 
Ve böylece sakınılmaz mahzurlar, kaçınılmaz 
mahzurlar doğacaktır. Bir yanlışı daha var, 
müsaadenizle arz etmek isterim. Bu kadar ha
fif tutuyorsunuz madem ki bu cezalan bir ay
dan, altı aya kadar hafif hapis ve 250 liradan 
500 liraya kadar para cezası diyorsunuz o za
man gerekmez mi ki bu gibi oyun oynanan yer
ler bir daha açılmamak kaydiyle kapatılır de
mektense tekerrürü halinde cezalar bir misli 
artırılır, yani, hemen kapatılır demiyorum. 
Ben diyorum ki tekerrüründe kapatma yapılır, 
Tekerrürü halinde cezalar bir misli artırılır ve 
Anayasa Adalet Komisyonunun söyliyeceği mal 
sahibini, mülk sahibini de tedirgin etmiyecek 
bir sistem ve sitil içinde kapatma cezası da 
aynı 567 nci maddenin «alât ile ortada bulu
nan eşya, para zapt ile müsadere olunur.» fi
lân ve bu son (halde üç aya kadar meslek ve sa
natın tatili cezası verilir hükmü ile birlikte bir 
madde tedvin edilirse, kapatma öteki 567 nci 
maddede yok oluyor arkadaşlar, hem oynıyan 
ceza görüyor, hem oynatan ceza görüyor, ka
patma yok, üç aya kadar meslek ve sanatın 
tatili cezası var. Bunda ne var? Bunda ebedi 
yen kapatma cezası var. Hani cezalardaki ada
let, Adalet Bakanlığı temsilcisinin söylediği? 
Yok" ve olamaz. Neden? O ayrı gelmiştir, öte
ki ayrı bir maddedir. Onun için hsp birlikte 
tedvini gerekir. Şimdi lütfederlerse arkadaşlar 
ben bir takrir vereceğim, bu arz ettiğim hu
susları Anayasa Adalet Komisyonu iyice ince-
liyerek, 567 nci maddenin tadilini de derpiş 

| ederek, o komisyonun metnini müzakere et
mek kaydiyle lütfedin bu tasarıyı geri çevirin. 
saygılarımla. Teşekkürlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Vaz geç

tim. 
BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muh

terem arkadaşlar ben hükuçu arkadaşlarımı 
dinledim, bunun lehinde değiller aleyhindedir-
ler, bu bakımdan memnuniyet duydum. Şimdi 
ortada bir vakıa var. Bunu bundan önceki za
manlarda da biz söyledik. Kulüp falan asri 
kumarhanedir dedik. Yani asri kumarhane ol-

i duğunu söyledik, İçişleri Bakanlığı bütçesin
de. Kulüplere ait kanunlar da gelecektir, denil
di. Şimdi elimizde bir nesil var, bunların aley
hinde de konuştuk. Bu kanun bu zamana ka
dar gelecekti, yeni geldi, bu bakımdan mem
nunum, teşekkür ederim. Okullarda okuyan 
genç neslin okul dışı hareketleri de Hüküme
tin kontrolüne tabidir. Genç nesil dışarıya 
çıktı, ben para kazanacağım diye, köhne yer
lere ve langırt aletlerini filân kor, ve sigaranın 
dumanı içerisinde çocuklar oynasın, bu zat 
genç, körpe insanların sırtından para kazansın... 

I Bunu hiçbir cemiyet kabul etmez ve etmeme
si lâzımdır. Aileyi okul tamamlamazsa okulu 
da cemiyet tamamlamazsa, esaslı tedbir almaz
sa, nesil yetişmez, berhava olur gider. Bu ma
arifin esas prensipleridir. Bunun dışında, yal
nız aileye yükleme, yalnız okula yükleme olmaz. 

O halde cemiyeti de Hükümetin başıboş bı
rakmaması, kontrol etmesi, genç nesillerin kötü 
yerlere gitmemesi için tedbir alması, bunları 
önlemesi lâzımdır. Eğer bu adam para k o n a 
caksa başka yerlerden kazansın. Sonra hukuk
çu arkadaşlarımız da bu gibi adamlara acıma
sın. Körpe neslin sırtından para kazanacak bu 
adam, ve, langırt gibi jrerlere para yatıracağı
na başka yerlere, başka işlerde çalıştırsın bu 
parayı. Bu parayı başka yerde işletsin. Bunda 
acıma hali olmaz, olmamalı, bir nesil meselesi 
var burada, 

Muhterem arkadaşlar bâzı arkadaşlarımız 
ceza verilir kapatılır diyor. Evet. işyeri sahibi 
de bunu vermesin, oraya. Yani nsmusîn bir 
insa.n, malını, emlâkini başka şeyler yarken. 

I götürüp de langırt oynatan, çocukları zehirli-
1390 — 
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yen falan edecek yerlere kiraya vermesin, yani, 
cemiyetini düşünecek o mal sahibi, o para sa
hibi, veriyor, verdiği takdirde bir şey gele
bilecek. O adam bunu böyle düşünmüyor diye, 
kontrollü cemiyette vaktiyle bu olmuştur. 
Ama, bugünün nesli para kazanayım diye her 
şeyi mubah görüyor, her şeyde kendisine hak 
görüyor. Olmıyacak bugünün insanları da 
onunla mücadele edecek. Eskiyi kötülerken, 
eskinin güzel meziyetlerini de ortaya koymak 
lâzımdır. Eski bir mal sahibi tahmin ediyorum 
ki bunu vermez. Şimdi arkadaşlar, dışarda 
da oynamıyacak, bura kapandı, bir arkadaşı
mın söylediği gibi bu asri kumarhane olan ku
lüpler, aldı bunları oraya koydu. Ne olacak o 
zaman? Buna da bir çare bulmak lâzım. Bir 
kanun getirirken içimiz serinlemeli oh deme
liyiz, ferahlık duymalıyız. Bütün etrafı, kapı
ları kapıyalım. Ama, buradan çıkardınız, 
Türkiye'de namütenahi kulüpler var, bunlar 
vergi de vermezler, orada envai çeşit dalavere, 
düzenbazlık döner. Meselâ, bizim siyavSİlerin 
gittiği Anadolu Kulübü de dâhil, büyük kuma
rın oynandığı yerdir, bu açıkça aşikâr. Bu gibi 
yerleri getirip de kulüp adiyle bunları buraya 
koyarsa, doldurursa, oraya da genç nesil gider
se, kaldırsa, para kazanma, böyle maskeli bir 
şekilde devam ederse, ne olacak bu? Buna ne 
ne düşünülüyor bir defa? Çıkarken kanun tam 
çıksın. Bunu düşünmek mecburiyetindeyiz. Şim
di muhterem arkadaşlar, arkadaşlarım-cm de
diği gibi Komisyonun burada fikrini öğrenmek 
isterim. Yani, kulüplere kayacak mı? Genç
lik kulüpleri var, spor kulüpleri var, filân, 
filân var. Buraları da normal olarak kabul 
etmeyiniz. Bu langırtlara da acımayınız. Emin 
olunuz genç nesilleri kötü yollara sevk ediyor
lar. Nasıl ahlâksızlık içerisine götürüyorlar za
vallıları!... Eroinden başlayınız, esrar dâhil, bâ
zı ahlâksızlıklar dâhil genç nesil, 12-13 yaşın
daki çocuklar düşürülüyor buralarda, ondan 
sonra parası yok oynıyacak, falan, filân... Ah
lâksızlığın türlü yollarına sevk ediliyor. Bun
lara acıma hissi olmaması lâzım, acımıyacağız, 
yani. Hattâ çok ağır müeyyide getireceksiniz. 
benim kanaatimce. Artık hukukçularımızdan 
ben rica edeyim, Türkiye cemiyeti İtalya ce
miyeti değildir, hamdolsun hukukçu yetiştirdi
niz, vardır. Bu tip kanunlar bizim bünyemize 
gitmez. Türkiye'nin bünyesine, realitelerine 

uygun, cezai müeyyideleri havi kanunların 
getirilmesi lâzımdır, ağır olsun, ne yapalım, 
birader. O binleri kazanıyor günde zaten çocuk
ların sırtından. 250 lira para cezası, iki ay ha
pis, altı ay hapis, bunlar doğrusu benim aklıma 
sığmıyor. Akşama kadar nesli zehirliyor, bin
lerce para kazanıyor, bunu kapattığınız vakit 
bir kulüp açtım deyip, oraya doğru gidecek bu. 
Lütfen Sayın Komisyon bu kanunu getirirken 
bütün açık kapıları kapıyarak getirsin ve şun-
ların elinden genç nesil kurtulsun, bunu rica 
ediyorum, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU ADINA 

r/IEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri, söz alarak önünüze sunulmuş olan metin 
üzerinde konuşan arkadaşlarıma Komisyon adı
na teşekkür ederim. Çok güzel noktalara te
mas ettiler, şüphesiz ki, Komisyon olarak bu 
görümlerinden çok faydalandık. 

Millî Eğitim Komisyonunuz, konuya iki 
ayrı aşıdan bakmıştır. Bunlardan birisi, gerek 
tahsil içi ve gerekse tahsil dışı gençliğin boş za
manlarını değerlendirecek bir yer bugün Tür
kiye'de yoktur. Kanaatimiz odur ki, meseleyi 
ckımsuz tedbirlerle, menfi yönde tedbirlerle 
önlemek yarine, en isabetli, en doğru yolla, 
raüsbet istikâmette olan tedbirlerle önliyebil-
mektir. ittihad - Terakki devri gençliğini Türk, 
O sağı yetiştirmişlerdir. O derecede mükemmel 
yetiştirmiştir ki, cephede kumandanlar çoğu 
zaman bize Türkocağı zabitlerinden gönderin 
diye İsrar etmişlerdir. Mükemmel bir gençlik 
yetiştirmiştir. Bundan sonra Türkiye'de onun 
yerini almak üzere halkevleri açılmıştır. Fa
kat bu halkevleri bir partinin içinde açıldığı 
ve çok partili devreye girildiği zaman da o 
partinin içerisinde devam etmesi dolayısiyle ve 
kanaatimizce yanlış bir takdirle kapatılmıştır. 
Bundan sonra bu iki ocağın yerini alacak bir 
kuruluş Türkiye'de kurulamamıştır. 

Arkadaşlarım konuyu Almanya'nın Hassen 
eyaletinde incelerken ki kanaatimce, yeryü
zünde en güzel teşkilât kurmuş bölgelerden biri
sidir, fevkalâde güzel bir kuruluşla karşılaştık. 
Gerek tahsil içi, gerekse tahsil dışı gençliğin 
yetiştirilmesi için çok güzel tertipler alınmış, 
boş samanlar güzel değerlendirilmişti. Merak 
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ettim ben sordum, dedim ki; «siyasi partiler 
veya politikacılar bu ocakların, bu teşekkülle
rin içerisine girmezler mi? Hassen eyaletinin 
Dahiliye Vekili bana aynen şöyle söyledi «Şim
diye kadar hiçbir parti, hiçbir politikacı bu te
şekkülleri ele geçirmek veya maksadına göre 
kullanmak istemedi, bu haysiyeti gösterdiler» 
Komisyonumuzdaki umumi kanaat ki, müzake
renin siklet merkezidir. Millî Eğitim Komisyo
nu olarak bu tarafta cereyan etmiştir, bu ted
bir bizim menfi savunma sistemi dediğimiz bir 
sitem. Menfi tarafı tıkamak ama, müspet tara
fa hiçbir kapı açmamak şeklinde bir tekliftir 
•bu, ve tekrar Hükümete defalarca Komisyon 
adına bir arzu olarak belirtilmiştir ki; süratle 
gençlik ocakları açmak zorundayız. Gençlik 
ocakları açılmadıkça, her türlü politik arzuların 
dışında, her türlü politik istismarın dışında, 
başına bir politikacının gelip oturduğu teşek
küller değil, fakat politikanın dışında gençlik 
ocakları açılmadıkça, gençliği- sokaktan ve kö
tü yerlerden kurtarıp, burada müsbet istika
mete sevk etmedikçe Ceza Kanununa getirece
ğiniz maddeler ne kadar ağır olursa olsun, ne 
kadar sıkı tutarsanız tutun bu işi, menfi yol
dan önlemek mümkün değildir. Şu halde Ko
misyonunuzun birinci kanaati odur ki; gençlik 
ocakları açılmadıkça, müspet istikamete, genç
liğin boş zamanları ve enerjisi kanalize edil
medikçe bu konuya halletmek mümkün değildir 
ve bunun için Komisyon bilhassa Hükümet
ten istirham etmiştir. 

Bakacağımız ikinci açı da sudur: Bilhas
sa tahsil içi gençliğini, çift tedrisattan fayda
lanmak suretiyle boş kalan zamanlarında kendi 
salonlarına çekip, orada kumar oynatan ve böy
lelikle gençliği kötü yollara sevk eden birtakım 
yerler açılmış ve fakat bunların kapatılması 
mevcut mevzuat içerisinde mümkün olmamış
tır. Biz Millî Eğitim Komisyonu olarak şu ka
naatteyiz ki, bu kanım, bu yerler için kâfi mü
eyyide getirmektedir. Bilhassa Millî Eğitim Ko
misyonunun eklediği «bir daha açılmamak üze
re kaptılır hükmü» bunlar için ağır bir hüküm
dür ve tesirini göstereceği kanaatindeyim. 
Ayrıca, bu aletlerin müsadere edilmesi, bir hay
li pahalı olan bu aletlerin müsadere edilmesi 
de yine kanaatimizce yeteri ölçüde bir ceza 
vermektedir. 
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Arkadaşlarımız Hukuk tekniği bakanından 
metni tenkid ettiler. Çok faydalandık, teşok-
kür ederim. Ancak, arkadaşlar biz Anayasa ve 
Adalet Komisyonundan geçmiş bir metni otu
rup hukuk tekniği bakimin dan incelemeyi doğ
ru bulmadık, Ve Millî Eğitim Komisyonunuz 
acaba hukuk tekniği bakımında şöyle mi ol
sun, 567 nci madde mi tadil edilsin, yoksa beyle 

! müstakil bir metin mi getirilsin,. İtiraf edelim 
ki bu mevzu üzerinde durmamıştır, Oüukü Cum
huriyet Senatosunun bu mevzuda tamamen mü
tehassıs bir Adalet ve Anayasa Komisyonu var
dır ve metin bu komisyondan geçtikten sonra 
Millî Eğitim. Komisyonumuza gelmiştir. Şu hal
de biz sıklet merkezi İtibariyle daha çok 
eğitim yönünden işin üzerinde durmuş ve fakat 
hukuk tekniği bakımından Anayasa ve Adalet 
Komisyonumuzun takdirine itibar etmişizdir. 
Eu arada, Hükümetin yaptığı izahlar da bizi 
tatmin etmiştir. Komisy emim muka şu eerıdar 
bilhassa ortaya getirilmiştir «peki kulludur ne 
olacak» dernekler ne olacak? Arkadaşlarım hiç 
saklanacak tarafı yok ki, bugün Türkiye'de şe
hir kulübü, kulüp, fakın dernek, şu, bu; açıldığı 
zaman bir iki ay normal işlemekte, onum dışın
da süratle bir kumarhane haline gelmektedir. 
Ve bugün ben gabyan böyle yerlere devam et
mem ama, duyduğuma göre kulaktan iştiiğime 
göre, Türkiye'de kumar oyuatrmyan dernek, 
Türkiye'de kumar oynatuuyan kulüp yok, Eaugi 
şehre gitseniz, şehir kulübü, tüccar kulübü, şu 
kulübü, bu kulübü adı altında bir hayli kulüp, 
ve bunlarda bir hayli kumar eyrmlılmakiadne 
Şu halde bunların çaresi ne? Otuıkü, arkadaş
larım kumar sosyal bir iptiludır. Her iptilâ 
gibi, kumar insan ruhunu tahribeder. Bir fare 
gibi kumar insan ruhunu kemirir ve kumarbaz 
mutlaka sonunda ahlâksızdır. Eir ineanın hem 
kumarbaz hem de ahlâklı olması mümkün değil
dir. Bir insanın ruhunun, kumar karşıcında te
miz kalması mümkün değildir. Bu âfeti orta
dan kaldırmak için tedbir nedir? Bize bunun 
karşısında Hükümet demiştir ki; bunla-mı hep-
el Cemiyetler Kanununa tabidir, Dernekler Ka
nununa tabidir. Ben yakıu bir zamanda Der
nekler Kanununu yeniden getireceğim., işte o 
seman bu dernekler îruuum-uda kel kelerde ye 
buna benzer umuma acık cluuyeu yerlerde oy
nanan kumarı önliyeeek tedbiri getireceğim. 
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Bis komisyon olarak Hükümetin bu sözüne 
itibar etmiş ve böylelikle bu metnin içerisine 
ayrıca kulüpleri ve umuma mahsus olmıyan yer
lerde oynanan kumar meselesini koymamışın
dır. 

Efendim cezalara gelince: Arkadaşlarımız 
cezaları hafif buldular. Şahsi kanaatim odur ki; 
cezalar ne kadar ağır olsa ben o kadar memnun 
olurum. Ancak, bize mütehassıs arkadaşlar ifa
de ettiler ki, Türk Ceza Kanununun 567 nci 
maddesindeki cezalara paralel hükümler kon
muştur. Burada daha ağır veya daha hafif ce
zalar konması, oradaki paralelliği kaldırır. Biz 
komisyon olarak bu kanaate de itibar etmiş ve 
böylelikle 587 nci maddenin koyduğu müeyyi
delere, paralel müeyyidelere dokunmamışızdır. 
Şu hale göre arkadaşlarım Millî Eğitim Komis
yonunuz olarak biz, sadece cezai tedbirlerle, ka
nunlarla gençliğin bu gibi fena yerlerden kur
tarılmasının mümkün olmadığı kanısındayız. 
Hükümet va'dinde eğer durursa veya bizim ko
misyonumuzun istirhamları yerine gelirse, sü
ratle politika dışında kalacak, basma idare he
yetine, şurasına, burasma politikacıların gelip 
çörekienmiyeceği gençlik ocakları mutlaka ku
rulmalıdır. içerisinde de sporu ile, kütüphanesi 
ise, basit oyun salonları ile mutlaka gençlik 
ocakları kurulmalıdır. Yabancı memleketler 
bunları çoktan kurmuşlardır ve faydalarını da 
görmüşlerdir açıktır. Şu halde asıl alınacak ted
bir bu tedbirdir. Olumlu yönden alınacak ted
bir, en esaslı tedbirdir. Geriye kalıyor bugün 
âdeta mantar gibi etrafta biten ve geniş ölçü
de tahsil gençliğini içerisine çeken langırt, tilt 
salonlarını süratle kapatabilmek için Millî Eği
tim Komisyonunuz olarak biz bu metni yeterli 
bulmuşuzdur, komisyon adına hepinizi hürmet
le selâmlarını. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Özgüneş. Sa
yın Alpaslan'ın bir sorulan var. 

Buyurun Sayın Alpaslan. 

FSHMi ALPASLAN (Artvin) — Sayın Ko
misyon sözcüsünün bu mevzuda arz ettiği teh
likeye uygun bir şekilde komisyonlarının eğil
diğini söylemeleri karşısında birşey sormak is
terim. Şimdi umuma açık veya umumi yerler
de olmıyacak ama ister derneklerde ister kulüp
lerde olsun bu hareketin karşısında olduğu söy
lendiğine göre, bu langırt gibi sair aletleri mil

lî bünye içinde o derece zararlı gören komisyon 
bu aletlerin tüm olarak yasak alet şeklinde, 
nerde bulunursa bulunsun müsaderesi cihetini 
hiç düşünmediler mi? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU ADINA 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Sayın Al
paslan'a sorularından dolayı teşekkür ederim. 
Daha evvel de arz ettiğim gibi, Hükümet bir 
cemiyetler kanunu getirecekmiş, Hükümetin 
va'di ve ifadesi budur. Oradaki hükümlerle bu 
gibi yerlerde tamamen yasak edilecek ve bu 
gibi aletler müsadere edilecek. Binaenaleyh, 
bunun karşısında biz komisyon olarak yeni bir 
metin tedvin ederek bu şekilde nerede bulunur
sa bunlar müsadere edilir, şeklinde bir hükmü 
lüzumlu görmedik. Çünkü komisyonumuz, bu 
gibi hukukî problemlerde kendisini salahiyetli 
saymamıştır. Bir Millî Eğitim Komisyonu ola
rak bizim anavazifemiz millî eğitim açısından 
ele almaktır. Sanıyorum M, ben, eğer Türkiye'
de langırt tilt ve buna benzer aletlerin müsade
re edilmesi gerekiyorsa bu hususa ait maddele
ri tedvin edecek bizden daha salahiyetli olan 
komisyonlar vardır, bu metni getirmeyi o ko
misyonlara bırakarak, avrıca da Hükümetin 
Dernekler Kanununda bu hükmü getireceği va'-
dine de inanarak böyle bir şey koymamışızdır. 

BAŞKAN — Siz buyurun Sayın özgüneş. 
Başka söz istiyen? Sayın Aydıner söz istediniz 
her halde, Sayın Tuna var. Sayın Tuna buyu-

' run. 
AHMET NUSEET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar, konuşan arkadaşlarımız 
mevzuun ehemmiyetine temas buyurdular. Ben 
şimdi tekrar bu mevzuu dönecek değilim. Bu 
teklif komisyonumuzdan da geçti, bâzı arka
daşlarımın dermeyan ettikleri itirazlara kısmen 
de cevap arz etmiş olacağım. Şimdi arkadaşlar 
rulet, tilt, langırt ve saire gibi yeni bir kumar 
şeklinin meydana geldiği, genç yavrularımızı 
başına toplayıp, onları istismar ettiği bir vakıa 
olarak gözükmektedir. .Cemiyetin ezeli ve ebedi 
bir derdi vardır, kumar ve kumarbazlık. Fakat 
yeni bir şekli doğdu. Şimdi, kumar hakkındaki 
hükümlerimiz Türk Ceza Kanununda var ve 
ne kadar büyük tahribat yaptığını da her gün 
hepimiz müşahede etmekteyiz. Bu kanunların 
yasak ettiği kumarın yanında, yeni bir şekil 
doğdu. Bu rulet, şöyle bir masa var, orada bir 
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top tepiliyor ve saire... Sonra bir kancalı bir 
şey var, oradan sig'ara, migara alıyor... Muh
terem arkadaşlar,maalesef şunu ifadeye mecbu
rum, bu kumar çok ince bir mevzudur. Ne ku
mardır, yani, hukuk dili bakımından, kumar ga
yet basit gibi görünüyor. Fakat, hukuk dili 
bakımından kumarın tesbiti pek çok ahvalde, 
pek çok şeyin tesbitinden çok daha sor bir şey. 
Şimdi bu aletler buraya geldi. Bunlar oynan
maya başlandı. Bunlar kumar telâkki edilmedi. 
İşin hususiyeti oradan doğuyor. Salonlar açıl
dı, oynanmaktadır. Bu kumar telâkki edilmedi. 
Çünkü kumarın unsurlarını, ilmî unsurlarını an
latarak zamanınızı alacak değilim, yalnız bunlar 
kumar camiasına dâhil olan hareketler değildir. 
Serbestçe başladı. Baktık M, bir felâket, çocuk
lar etrafına toplanıyor, mektebine, medresesine 
devam etmiyor, aman dedik, bu kumar gibi 
gözükmüyor ama, bunu muhakkak bu fiilleri 
bir cezai müeyyide altına almak lâzımdır. Niye?. 
İçtimai zararı var. İşin hususiyeti buradan 
ileri geliyor. Devlet Şûrası bir kararında rulet 
kumardır, diye karar verdi. Bu kararın arka
sından adliye mahkemeleri, hayır rulet kura ar 
değildir, dediler. Diğer tilt ve langırtın kumar 
oyunu olduğuna dair halen bir karar da mev
cut değildir. İlmî içtihatlar bunun bilâkis l ir 
kumar olmadığı merkezindedir. Bilmem mev
zua girebildim mi? Cemiyetin bir derdi var 
kumar ve bu kumarı yasaklıyan hükümler Türk 
Ceza Kanununun 567 nci maddesinde ya^Iı 
Cezası azdır, çoktur bu felâket başımızda ona 
elbet bir şey yapılacak. Fakat kumar olmayarak 
gelen bu nesneler cemiyette büyük tahribat yap
maya başladı, işte bunun yaptığı tahribat 
üzerine kumar ile bunu tecziye edemezdik. Çün.-
kü arz ettiğim şekilde adlî içtihatlar, Dev? ot 
Şûrası içtihatları bunların bir kısmını kumar 
kabul ediyor. Yalnız ruleti, adlî mahkemeler 
bilhassa kabul etti. Bunu kumar olarak gördü 
fakat tilt, langırt gibi şeyler var, bunlar:n ku
mar olduğuna dair bir karar çıkmadı. 

Muhterem Obuz arkadaşım güzel itirazlarda. 
bulundular. Bu itirazların menşei buradan 
neş'et ediyor. Cemiyette belâ olan kumar var, 
bir de ilmin kumar olarak kabul etmediği 
fakat, cemiyeti hakikaten kemirmeye baslıyan 
bir hareket var. Şu iki hareketi ki, bunlardan 
rulet kumar olarak kabul edilmiş, onun için 
567 nci maddeye bir el uzatma vardır, fakat di-
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ger oyanlar kumar olarak kabul edilmemiş, ak
sine ilmî içtihatların bunu kumar olarak telâk
ki etmediği meydanda. Fakat cemiyeti tahri-
bettiği için bunu cezai bir müeyyide altına 
almak lâzım. Bu zaruretle metin bu şekilde gel
miş, Ne diyor metin? «Türk Ceza Kanununun 
567 nci maddesinin kapsamı dışında kalsa bile» 
evet, rulet için bir içtihat vardır, tilt ve lan
gırt için yok, diğer benzeri oyun aletleri için, 
o çengelli oyun ve saire için yoktur. Ne diyor, 
onu içine almak için; «Türk Ceza Kanununun 
567 nci maddesinin kapsamı dışında kalsa bile, 
umuma mahsus veya umuma açık yerlerdeki 
kumara ait hükümden alınmış her ne ad altında 
olursa olsun, kazanç kastiyle oynanmasa dahi, 
rulet, tilt, langırt ve benzeri baht ve talihe bağ
lı veya maharet istiyen, otomatik, yarı otoma
tik, el veya ayak işletmeleriyle...» 

Şimdi muhterem arkadaşlar, görülüyor ki 
bu hareketlerin bir kısmı içtihatla da kumar 
olarak gözükebiliyor; diğerleri kumar olarak 
gözükmüyor, fakat, hepimizin müşahede ettiği 
hal şudur ki; bu yavrularımızı etrafına topladı 
ve her halde onları istismar etmesi de, bu fiil
leri cezai bir müeyyide altına alma zaruretini 
ve metnin bu şekilde yazılmasını zaruri kılmış
tır. 

Bunun başka türlü yapılması da mümkün 
değildir. Şimdi arkadaslarımm şikâyetlerini 
anlıyorum, bu kumardaki madde meydana çık
tığı için, buradaki cezalar, kumardaki cezala-
Î::Ü aynidir. Şimdi kumardaki cezalar meydana 
çıktığı için, hakikaten cemiyeti kemiren büyük 
bir hastalık olması dolayısiyle buna ait müeyyi
deler noksandır, denmektedir. Bu Ceza Kanunu
nun tetkikatı sırasında ele alınacak bir mevzu
dur. Bubün meydana çıkmış, artık cemiyeti ke
mirmeye dört taraftan başlamış olan bir mev-
suun üzerine yürümektedir. Bununla ilgili el
bette kumar maddeleri var, bununla ilgili el
bette Cemiyetler Kanunu var, daha bununla il
gili bir çok mevzular var. Bir mevzuun içinde 
bunların hepsinin birden ele alınması kanun 
tekniğine uygun olmuyor. Yalnız, o zaman Mil
lî Eğitim Komisyonunda bu iş mevzuubahsedil-
diği gibi, bizim komisyonumuzda da bahsedildi. 
Şimdi, bu kürsüye konuşmaya çıkmadan evvel 
bir arkadaşımdan öğrendiğime göre, Cemiyetler 
Kanunu ile ilgili hükümler Meclise sevk edil-
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mh âuvuîii-daâır. Şimdi arkadaşlar, bugünkü 
ha!i.yls bu kulüpler lıepinıiain, malûmudur, hü
nerleri malûmdur. Fakat, şöyle bir kanun içe
risinde kuIUpbr nebr yapabilir, neler yapamaz? 
Kirşler gksbiür, kimler giremez. O zaman komp-
İ3 bir l;a:v;;n çıkarmak lasımgelir, olmaz. Bu 
kulüplerin faaliyet mevzularını içine alan ana-
kanun Csmiyetler Kanunudur. Bu Cemiyetler 
Kanunu içerisinde kulüplere ait hükümler esas
lı bir tetkika tabi tutulmuş v& bizim komisyo-
numusa bilgi v&ren Dâhiliye Vekâletine men
sup niömur arkadaşlarımızın bildirdiğine göre 
hakikaten kulüp namı altında, bir çatının altına 
girip, her türlü kanun dışı hareketlerin yapıl-
m a r r a i s k â n vernıiyecek tedbirlerin alındığı 
ifade edildi. Biz de bu tedbirleri memnuniyetle 
müşahede ettik, Şimdi arkadaşlarımın ileri sür
düğü bu kulüp hakkındaki fikirlerine aynen iş
tirak eliyoruz. Fakat bununla ilgili kanun, bu
gün Bîeok;:3 verilmiş bulunmaktadır. 

Cezalar çok hafiftir buyuru!du. Şimdi ar
kadaşlarım. metni izah etmek için söylediğim 
za'-na;?.. da ifade ettiğim gibi, elde bir cemiyetin 
an aha;, L-alığı olan kumar hakkında bir metin 
var. Kumar oymyaniar, yüz binlerce lirayla 
banla,', han Umanlar söndüren kumar için kon
muş bir ce*a var. Şu ceza 567 nci madde de gös
teriliyor. Onun yanında, ifade ettiğim veçhile 
kum ar olarak başlamamış, memlekete kumar 
olarak girmemiş, bugüne kadar kumar olarak 
kabul edilmemiş, fakat cemiyet içerisinde tahri
bat yapmaya başladığı için kumar gibi ceza
landırılması icabeden fiiller gözükmüş. Şimdi 
banları, hanûmarlan yıkan büyük kumar için 
verilen cesa ile 25 - 30 kuruşluk bir oyunla oy
nanan kumara - elbet küçümsemiyorum bunu -
verilen altı aydan bir seneye kadar hapis ce-
za--:ı hv.kv.k tekniğine sığmaz. Yüzbinlerce lira 
ile re3t çekilerek oynanan yerdeki cezası bu 
kadar, bu makina ile işliyen oyunlardaki ceza 
bundan daha fazla, bu hukuk tekniğine uyma
dığı için komisyonumuz da kabul etmiştir. Ama, 
kumar hakkındaki gerekli tedbirler alınsın, şu 
kumarın tahribatına muvazi cezalar alınsın, bu 
da ona muvazi olarak elbet istikametini bula
caktır. Şu hususu ifade etmek istiyorum; ceza
ları hafif Iralan arkadaşlarımız bizim komisyon
da da olein fakat, kumar olan ve büyük hâdise
ler meydana getiren fiiller için daha az ceza

lar varken, kumar olup olmadığı münakaşa edi
len bu mevzu için daha ağır cezayı komisyonu
muz isabetli görmedi. 

Muhterem arkadaşlarım, burada konuşan ar
kadaşlarımızın izhar ettiği endişelerin hepsi 
varittir. Hakikaten yavrularımızı bu belâdan 
kurtarmak için mutlaka âcil bir tedbir almaya 
mecburuz. Bu âcil tedbiri elinize gelmiş olan 
kanunu geri göndermek suretiyle değil, en kı
sa bir zamanda bu kanunu yürürlüğe koymakta 
bulduk. Cemiyetler Kanunu tadili verilmiştir. 
Klüp maskesi altında yapılacak her türlü kanun 
dışı hareketlerin önlenmesi için tedbirler alın
maktadır. Bu itibarla teklifin kabulünün isa
betli olduğu kanaatindeyim. 

Bâzı arkadaşlarımızdan hükümet bunu ne
den böyle yaptı ve saire diye hükümette de 
birtakım çatmalar oldu. Arkadaşlar, bu kanuü 
tasarısı değil, kanun teklifidir. Elbette hükü
met temsilcileri bir kanun teklifinin karşısında 
olmayacaklardır. Onlar da şu metin karşısında 
ilmî mütalâalarını bildirmişlerdir. Mehmet Ali 
Demir ve arkadaşlarının yaptığı bir teklif oldu
ğunu da son söz olarak ifade etmek isterim. 

Netice itibariyle, komisyonlarda daha başka 
bir revizyona tabi tutulmıyacaktır, kül olarak 
mevzuatın içerisinde bunun geciktirilmesi fay

dalı olmaz. Kanun, gelen metinlerin itibariyle şu 
beliren felâketi önliyecek kudrettedir, iltifat 
buyurulmasını istirham etmekteyim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır, oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, müzakerenin kifayeti

ne karar verilmesini arz ve teklif ederim. 
istanbul 

Osman Grümüşoğlu 

BAŞKAN — Daha İM sayın üye söz iste
miştir. Altı sayın üye konuşmuştur. Komisyon 
konuşmuştur. Yeterlik aleyhinde Sayın Kılıç, 
buyurunuz. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar, görülüyor ki hukukçu arkadaşlar 
arasında bâzı görüş ayrılıkları vardır. Bu gö
rüş ayrılıkları sarihtir. O kadar ki, meselâ ben 
hükümeti şu veya bu noktadan tenkid ediyorum, 
Sayın Tuna Hükümet üyesi imiş gibi, Hü
kümet sözcüsü imiş gibi hükümeti müda-
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faa ediyor. Hükümet burada arkadaşlar. 
Elbette Anayasa ve Adalet Komisyonu üyasi 
böyle düşünmez ama herhalde bir sürçülisan ile 
böyle konuştular. 

AHMET NUSRET TUK A (Kastamonu) — 
Şahsım adına konuştum. 

MUHİTTİN KILIÇ (Devamla) — Şahsınız 
adma Hükümeti müdafaa edemezsiniz. Hükü
met burada, bakınız İçişleri Bakanı pekâlâ mü
dafaa eder, fikirlerini söyler. 

BAŞKAN — Sayın Tuna müdahale etmeyin, 
siz de Sayın Kılıç şahsa' hitabetmeyin. 

MUHİTTİN KILIÇ (Devamla) — Böyledir 
arkadaşlar, alıştığımız usul budur bizim. Gör
düğümüz de budur, teamül de budur. Hükü
met kendini müdafaa eder, pekâlâ liyakatli
dir, müdafaa eder. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin. 

MUHİTTİN KILIÇ (Devamla) — Beyefen
di bizim de Hükümetimiz canım, hemen biz 
burada başka münakaşaya dökmiyelim işi. El
bette ki sizin de Hükümetiniz, bizim de Hükü
metimiz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, fikirdir, 
fikrini söyler orada, izin verin fikrini söylesin, 

MUHİTTİN KILIÇ (Devamla) — Sayın Te-
vetoğlu, canım bırak artık, bırak artık bu ye
rinden sataşmaları. Herkese yapma bunu. Biraz 
daha itidalle yap. 

Şimdi aramızda bir ihtilâf var diye anlatı
yorum bunu arkadaşlar. Meselâ bu arkadaşımız 
öyle söylüyor, ben böyle söylüyorum. Bende
niz diyorum ki; bu cezalar azdır. Bâzı arka
daşlar da diyorlar ki bu cezalar azdır. Şimdi 
Sayın Tuna gelip diyor ki; «Efendim, 567 nci 
maddedeki ceza azdır onu geçemeyiz.» Ben de 
diyorum ki; 567 nci madde ile birlikte müta
lâa et de o cezayı da yükselt, sen de kumar 
âfettir diyorsun, ben de âfettir, diyorum, Hü
kümet de âfettir, diyor. O maddeyi de ağırlaş-
tıralım, bunu da ağırlaştıralım, diyorum. Bun
lar münakaşasız burada halledilebilir mi? Bu 
kifayet takriri burada kabul edilebilir mi? di
yorum. Bu hususta Hükümet hiçbir noktai na
zar da serd etmedi. Ne diyor? Arkadaşlar, gel
di, liyakatle geldi, vukufla geldi belki bir şey
ler söyliyecek. Benim de sözlerime cevap vere
ceklerdir. Onu da dinliyelim, hepsini dinliye-
lim, ona göre kifayeti kabul edelim. Ben çok 
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1 rica ediyorum, anlar anlamaz yerinden böyle 
| sanki Senatoya hükmediyormuş gibi de yerin-
I den müdahale etmiyelim. Saygılarımı sunarım. 
j 
| BAŞKAN — Altı sayın üye konuşmuştur, 
| yeterlik verilmiştir, yeterlik aleyhinde bir sa-
! yın üye de konuşmuştur. Yeterliği oylarınıza 
I sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka-
| bul edilmiştir. 
I Tümü ile ilgili üç önerge vardır, okutuyorum. 

Senato Başkanlığına 

Arz ettiğim sebeplerle 1093 sayılı tasarının 
Anayasa ve Adalet Komisyonuna iade edilme
sini saygı ile arz ve teklif ederim. 

Konya 
Muhtitin Kılıç 

S 
! 
I Yüksek Başkanlığa 

j 1093 S. Sayılı Rulet, tilt, langırt ve benzeri 
[ oyun, âlet ve makinaları hakkındaki kanun 
| teklifinin, şifahen arz ettiğim sebepler dola-

yısiyle, komisyona iadesini arz ve teklif ederim. 
Yozgat 

Sadık Artukmaç 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin içişleri, 
| Dışişleri ve Turizm ve Millî Eğitim ve Anaya-
j sa ve Adalet komisyonlarından seçilecek ikişer 

üye ile teşkil olunacak bir karma komisyonda 
yeniden görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Konya 
Muammer Obuz 

BAŞKAN — Üç önerge okundu. En aykırısı 
Saym Oğuz'un. İçişleri, Dışişleri, Turizm, Millî 
Eğitim ve Anayasa, Adalet Komisyonundan se
çilecek ikişer kişiden kurulu bir karma *komis-
yon denmiştir. Bu geçici komisyondur. Geçici 
komisyon olarak düzeltiyorum. Bir geçici komis
yonda görüşülmesini istiyen Sayın Obuz'un, 
ikincisi, Sayın Kılıç'm, Anayasa, Adalet Komis
yonuna, üçüncüsü de son raporu görüşen Millî 
Eğitim Komisyonuna havalesini istemektedir. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Saym 
Obuz'un takririne iltihak ediyorum. 

BAŞKAN — Yani geçici komisyona, O hal
de iki. En aykırısı olan Sayın Obuz'un, yeniden 
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kurulacak bir geçici komisyona havalesini isti-
yen önergesi. Komisyon katılıyor mu? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Geçici bir komisyona havalesini istiyen 
önergeyi kabul edenler... Etmiyenler... Birbirine 
çok yakındır sonuçlar. Bu sebeple Sayın Obuz'-
un ve Sayın Artukmaç'm geçici bir komisyona 
havalesini istiyen teklifini kabul eden sayın üye
ler lütfen ayağa kalksınlar... Etmiyenler... 25 e 
karşı 28 oyla kabul edilmemiştir. 

Sayın Muhittin Kılıç Anayasa ve Adalet Ko
misyonuna havalesini istemektedir. Komisyon? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Zaten 
Anayasa ve Adalet Komisyonundan geçmiştir. 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Anayasa ve Adalet Komisyo
nuna havalesini istiyenkr lütfen işaret buyur
sunlar... İstemiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Önergede ivedilik vardır. İvedilik hususunu 
oyların?.za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi okutuyorum. 
Rulet, tilt, langırt ve benzeri oyun alet ve ma-

kinaları hakkında kanun teklifi 
Madde 1. — Türk Ceza Kanununun 567 nci 

maddesinin kapsamı dışında kalsa bile umuma 
mahsus veya umuma açık yerlerde her ne ad al
tında olursa olsun kazanç kasdiyle oynanmasa 
dahi rulet, tilt, langırt ve benzeri baht ve talihe 
bağlı veya maharet istiyen, otomatik yarı oto
matik el veya ayakla kullanılan oyun alet veya 
makinalan ile benzerlerini bulundurmak veya 
çalıştırmak yasaktır. . 

Ancak 7470 sayılı T. C. Turizm Bankası Ka
nununun 18 nci maddesi hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Buyurun, Sayın Obuz. 

MUAMMER OBUZ (Konya) — Aziz arka
daşlarım, heyeti umumiyesi üzerinde görüşürken 
tasarının 1 nci maddesine oldukça teferruatla 
değinmiş bulunuyordum. Burada maddenin un
surlarını Komisyona ve Hükümete sual tevcih 
eder mahiyette tahlil etmek istiyorum. Dikkat

le okuyalım; «Madde 1. — Türk Ceza Kanunu
nun 567 nci maddesinin kapsamı dışında kalsa 
bile umuma mahsus veya umuma açık yerlerde 
ne ad altında olursa olsun kazanç kasdiyle oy
nanmasa dahi (bu kelimeler mühimdir)» her ne 
ad altında olursa olsun kazanç kasdı ile oynan
masa dahi rulet, tilt, langırt ve benzeri baht ve 
talihe bağlı veya maharet istiyen makina ve alet
ler»... Birinci kısımdaki makina ve aletler o hal
de şöyle oluyor : «Umuma mahsus veya umuma 
açık yerlerde her ne ad altında olursa olsun, 
kazanç kasdiyle oynanmasa dahi rulet, tilt, lan
gırt ve benzeri baht ve talihe bağlı veya maha
ret istiyen...» Birinci grup. İkincisi; «veya ma
haret istiyen, otomatik, yarı otomatik el veya 
ayakla kullanılan oyun alet veya makinalan ile 
benzerleri...» 

Şimdi kanun teklifinin başlığını da alırsanız, 
birbirine benziyen, birbirine müşabehetle birbi
rine benzetilen birtakım oyun ve aletler gay-
rimuayyen unsurlarla birbirine bağlanıyor. -
İçinden çıkılacak gibi değil -. Şunun cevabını 
lütfen komisyon ve Hükümetten soruyorum : 
«Talihe bağlı o'lan lângırt, tilt, rulet ve em
sali aletlerin bulundurulması ve çalıştırılması, 
umuma mahsus ve umuma aşık yerlerde ya
sak» Bu bir. Veya «maharet istiyen.. Şimdi bi
risi bahta bağlı, talihe bağlı oyunlar, lângırt v.s. 
Bunu mütaakiben «maharet istiyen otomatik ve 
yarı otomatik ve yarı otomatik el veya ayakla 
kullanılan oyun alet ve makinalarla bonzer-
leri...» Bunlar da hususij^t, talihe bağlı değil, 
maharet istiyor. Tilt, lângırt ve benzerleri... 
talihe bağlı, bir nevi kumar oluyor. Bunlar ku
mar. 567 nci maddeyle menedersinis, böyle ka
bul ederseniz bu kanunda. 567 nci maddenin 
içine girdiniz talihe bağüı demekle. Hata 
burada. Hukuken, özür dilerim ne söyliyece-
ğimi bilemiyorum, anlamıyorum, affedersiniz. 
Şimdi, maharet istiyecek de bunlar : «Otoma
tik, yarı otomatik el veya a.yr.îda kullanılan 
oyun alet veya makinalan» Bunlarda kumar 
unsuru yok. Mümarese V3 maharet ktiyor. 
Çocuk bisiklete binecek bahçede, maharet is
ter. Tek tekerlek bisiklete bhryor; oyun 
aleti. Parkta biniyor; umuma a?ık mahal. 
Çocuğu menedeesksiniz, kim bindiriyor? An
nesi bindiriyor. Tamamen bu, madde bu. Efen
dim bu maksatla kaleme almadık. Maksat bu. 
Şimdi bu iki tip de tarif edilen talihe bağlı 
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maharet istiyeıı tasnifine tabi tutulan aletler
den birincinin misalleri sayılmış ikinciye mi
sal lütfetsinler. Mehmaemken arkadaşım - ka
leme alıyor, Burada hasırlanacak şekilde bir 
madde tadil teklifi hasırlıyorum. Kabulünü is
tirham ediyorum. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Öztskin buyurun. 
Çalışma müddeti bitmek üzeredir. Bir sayın 

üyenin, bu kanun tasarısının görüşülmesinin so
nuna değin görüşmelere devam edilmesine 
dair önergesi vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Çalışma müddeti saat i9,00 da bitmekte olup 

görüşülmekte bulunan kanun tasarısı bitin
ceye kadar çalışma müddetinin uzatılmasını arz 
ve teklif ederim, 

Eskişehir 
Ömer Ucuza! 

BAŞKAN — Çalışmaların bu kanun tasarısı 
hitamına kadar uzatılmasını oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Bir dakika Saym Öziekln. 

İstiklâl Madalyalı verilmiş bulunanlara 
vatani h:zmet tertibinden şeref aylığı bağ
lanması hakkındaki kanım tasarısı üzerinde 
137 sayın üye oy kullanmış; İ36 kabul, 1 ço-
kinser oy tesbit edilmiş tasarı kanunlaşmıştır, 

1967 yılı Bütçe kar ununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasan 
sına 114 sayın üye oy kullanmış; 114 kabul, 
cyu tesbit edilmiş; şali çoğunluk sağlanmıştır. 

Devlet Su İsleri Genel Müdürlüğü 1967 
yılı bütçesine 3k ödenek verilmesi hakkındaki 
kanun tasarısına 115 sayın üye oy kullan
mış; 115 kabul, oyu tesbit edilmiş, salt çoğun
luk sağlanmıştır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1987 yılı büt
çesine ek ödenek verilmesi hakkındaki kanun 
tasarısına 127 ?ayın üye oy kullanmış; 126 
kabul 1 çekinir oyu tesbit edilnr's salt ço
ğunluk sağlanmıştır. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı bütçesine 
ek ödenek verilmesi hakkındaki kanun tasarısı
nın açık oylamasına 124 saym üye iştirak et
miş; 123 kabul, 1 ret oyu tesbit edilmiş, saltço-
ğunluk sağlanmıştır. 

Buyurun Sayın öztekin. 

MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — Saym 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, ben kanunun 
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maddeleri üzerinde söz almayacaktım. Tümünün 
tekrar komisyona iadesi ümidi içinde idim. Bu 
da olmadığına göre maddelerde bâzı teklifler 
arz edeceğim, iltifat görürse, tahmin ediyorum 
ki, kanunun matluba muvafık bir şekilde ve 
idari tatbikatta da birtakım yanlışlıklara bir
takım müşküllere sebebiyet vermeden daha iyi 
bir tatbikat görür kanısındayım. Bendeniz ida
rede uzun seneler vazife görmüş bir kimse ola
rak şunu arz etmek isterim; umuma mahsus ve 
umuma açak yerlerde bir türlü izahına ve hal 
şeklini bulmamıştar. Bendeniz idarenin, özür di-
liyerek arz ediyorum, nahiye müdürlüğü, kay
makamlık, müfettişlik kademelerinde uzun se
neler vazife gördüm. 25 seneye yakın bir türlü 
umuma mahsus yer, umuma açık yer hususi 
yerler belirtilememiştir. Mütemadiyen Temyiz 
Mahkemesinin içtihatları, Devlet Şûrasının bâ
zı tefsirleri ve neticede yine bu münakaşa de
vam etmiş gelmiştir. 

Binaenaleyh, bu kanunda yine umuma mah
sus ve umuma açık yerler, dışında kalanlar 
oyun tahdidine tabi tutuluyor. 

Benim, maruzatım şu olacak; bu münakaşa
ları bir sona bağlamak amaciyle kanatimce 
langırt, rulet makinası gibi şeylerin oynatılma
sı bugün Türk cemiyetinde, bilhassa genç yaş
taki çocuklar için, çünkü ileri yaştaki insanlar 
bu kabil yerlere pek iltifat etmezler, daha ziya
de bu kabil yerlerin işleticileri, sermayedarları 
yaşla kimselerdir, müdavimleri ve bu yerlere il
tifat edenler de genç çocuklardır. Sebebi de çok 
cüzi paralarla buralarda kumar ihtiyacının tat
min edilmiş olmasıdır. 25 kuruşa bir langırt 
oyunu oynayabilirsiniz. Binaenaleyh, çocuklaran 
gittiği bir yerdir. Sosyal yapımızdaki rahnesi 
de bu bakımdan büyük oluyor. Sonra arkadaş
lar, umuma mahsus yerler, umuma açık yerler
de zaten bu oynanmayor aletlerle, umuma mah
sus, umuma açık yerler; kahvehaneler, oteller, 
kıraathaneler bu kabil yerlerdir. Bu yerlere za
ten bu alet edevat konmuyor. Bu işi, yapanlar, 
kanun yapıcılarından daha kurnaz hareket et
tikleri için umuma mahsus tâbirinin dışında me
selâ; bir klüp levhası altında, bir lokal levha
sı altında, bir dernek levhası altında bu yeri 
rahatlıkla açabiliyorlar. Ve önümüze gelen ka
nun teklifi de bunu önlemiş değil. Pekâlâ bir 
oyun derneği tabiî oyun derneği demiyorlar, fi-



C Senatosu B : 35 

kir derneği diyorlar levhanın üstüne - açılabile- j 
cek ve içinde her türlü oyunlar da cereyan ede
cektir. Buna polis te mani olamaz. Kanaatimce 
şöyle bir şekil şu maddenin son kısmına ilâve 
edilirse kanundan ümicededilen maksat da hâ
sıl olur. Maddenin son fıkrasında şu ibare var. | 
«Makinalarla benzerlerini bulundurmak veya 
çalıştırılmak yasaktır.» Buraya şunu eklememiz 
iyi olur, zannediyorum. «... veya ithal edilmek 
ya da imâl edilmek.» 

Arkadaşlar, bu makinaların basit olanları, 
langırt gibi olanları memlekette imal ediliyor 
ve çok basit olarak yapılıyor. Bir kısmı da it
hal edilir. Çünkü, tekniktir. Bilmem gördünüz 
mü, biz idarede gördük, bunların içerisinde 
manyetik ve elektronik olanları vardır, insani 
hakikaten bilhassa genç çocukları cezbedici 
orjinal oyunları var, vinç tertibatı ile işliyenle-
ri var, Bunlar Türkiye'de yapılmıyor ve dışa
rıdan ithal ediliyor. Biz idarede bunlara mani 
olmak istediğimiz zaman, bunları ithal eden bir
çok tüccar bize gelip şunu söylediler; madem 
ki, bir suçtur. Biz bunu gümrükten geçirdik, iş- j 
te buyurun gümrük resmini de ödedik. Bina- I 
enaleyh, Türkiye'ye girdikten sonra buna mani 
olamazsınız. G-ayet tabiî Anayasanın bâzı hü- I 
kümlerini de iltifat görür, görmez ileri sürüyor
lar «ticaret serbesttir biz de bunu yapacağız» 
gibi. Teklifim şudur; lir tatbikatçı olarak; it
halini ve imalini menedici bir hüküm getirirsek I 
tahmin ediyorum bir sosyal yara kökten radi
kal bir tedbirle halledilmiş olur. Maruzatım 
bundan ibarettir. I 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde iki öner
ge vardır. Okutuyorum. I 

Sayın Başkanlığa 

Birinci maddenin aşağıda yazılı şekle geti- I 
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Konya 
Muammer Obuz 

Madde 1. — Umuma mahsus veya umuma I 
açık yerlerde otomatik, yarı otomatik ve meha-
ret istemekle beraber talih ve bahta da yer ve- I 
ren rulet, tilt, langırt ve benzerleri oyun alet 
ve vasıtalarının para veya birşey karşılığı kul
landırılmaları veya eğlence maksadiyle oynatıl- I 
maları veya oynatmaları yasaktır. Spor klüple- | 

oı 
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i ri, gençlik teşekkül ve dernekleri bu maddenin 
uygulanmasında umuma açık yer sayılır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Rulet, tilt, langırt ve benzeri oyun alet ve 
I makinalan hakkında kanun teklifi madde 1 in 

altında «benzerlerini bulundurmak» ibaresinden 
sonra, «veya ithal etmek ya da imal etmek ve
ya çalıştırmak yasaktır» ibaresinin tadilen ek
lenmesini arz eylerim. 

Adana 
Mukadder öztekin 

BAŞKAN — Saym öztekin ve Sayın Obuz'-
un önergeleri okundu. Sayın Obuz 1 nci mad
deyi tamamen değiştirir şekilde bir önerge ver
mekte ve Sayın Mukadder öztekin ise 1 nci 
maddeye bir fıkra eklenmesini istemektedir. 
Saym Batur burada 1 nci maddenin sonuna ay
rıca «dernekler maddesinin uygulanmasında 
umuma mahsus açık yerler sayılır» demektedir. 
Sayın Batur ve Sayın ötzekin'in önergeleri aşa-

I ğı - yukarı aynı. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Hayır. 

BAŞKAN — Muammer Obuz'un teklifinin 
sonunda «spor kulüpleri, gençlik teşekkülleri ve 
dernekleri bu maddenin uygulanmasında umu
ma mahsus açık yerler sayılır. 

Sizinki «dernekler bu maddenin» farkı o. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Var efendim, o 
umumidir. 

BAŞKAN — Evet farkı o. 

Şimdi Sayın Obuz 1 nci maddenin tümünü 
değiştirmekte ve şu hale sokmaktadır. «Umu-

I ma mahsus veya umuma açık yerlerde otoma-
I tik, yarı otomatik ve maharet istemekle bera

ber, talih ve bahta da yer veren rulet, tilt, lan-
I gırt ve benzeri oyun alet ve vasıtalarının para 

veya birşey karşılığı kullanmaları ve eğlence 
I maksadiyle oynatılmaları yasaktır. Spor kulüp

leri, gençlik teşekkülleri ve dernekleri bu mad
denin uygulanmasında umuma açık yerler sayı
lır. 

I Komisyon? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî üye) — Son kıs-
I mma katılıyoruz. Umuma açık yer olmasına ka-
I tılıyoruz. 

m — 
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BAŞKAN —• Yani, spor kulüpleri, gençlik ı 
dernekleri, teşekkülleri bu maddenin uygulan
masında umuma açık yer sayılır. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Müsaade eder
seniz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Batur. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Sayın Obuz'un 

önergesindeki derneklere ben de katılırım. 
BAŞKAN — Şöyle diyor, Sayın Muammer 

Obuz; spor kulüpleri, gençlik teşekkülleri ve 
dernekleri... 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Ve dernekleri, 
derse katılırım. 

BAŞKAN — Diyor işte dikkat edin, okuyo
rum. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Dernekleri mu
af tutuyor. 

BAŞKAN — Spor kulüpleri gençlik teşek-
küleri ve dernekleri diyor. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Ama dernekleri 
muaf tutuyor. 

BAŞKAN — Sayın Obuz, siz bu şekilde tas
hih ediyor musunuz9 Spor kulüpleri gençlik te
şekkülleri ve dernekleri... Buradaki (i) harfi
ni kaldırmak suretiyle, «dernekleri» kelimesin
deki «i» harfini kaldırmak suretiyle yani, «spor 
kulüpleri, gençlik teşekkülleri ve dernekler, bu 
maddenin uygulanmasında umuma açık yerler 
sayılır» şeklinde olursa Sayın Batur da önerge
sini geri alıyor. 

Komisyon? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî üye) — Son fık- I 
rasma katılıyoruz. 

BAŞKAN — Değiştirmeye değil, fıkra ola
rak katılmaktadır. Komisyon Sayın Obuz 1 nci 
maddedeki değişiklik olarak gösterdiğiniz birin
ci fıkradan vazgeçip «Spor kulüpleri, gençlik 
teşekkülleri ve dernekler bu maddenin uygulan
masında umuma açık yer sayılır» şeklinde be
nimsemeyi kabul ediyor musunuz, yoksa ısrar 
mı ediyorsunuz? 

MUAMMER OBUZ (Konya) — Kabul edi
yorum. 

BAŞKAN — O halde maddeyi değiştirme 
teklifiniz şu şekild.e olacaktır. Birinci fıkra ay
nen kalacak, ikinci fıkra aynen kalacak, üçün
cü fıkra olarak, «Spor kulüpleri, gençlik teşek
külleri ve dernekler bu maddenin uygulanma
sında umuma açık yer sayılır.» j 
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öyle mi Sayın Komisyon? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
Obuz'un teklifine katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Adalı. 
ERDOĞAN ADAUI (İstanbul) — Efendim, 

bütün arkadaşlarımızın da düşündüğü gibi ka
tı olarak bu maddenin en geniş şekilde tatbiki
ni sağlamak hepimizin gayesidir. Bu mevzuda 
uzun uzun konuşmak istemiyorum. Yani eroin
den de berbat bir şeydir bu. Bunun tatbikçisi 
olan Hükümet bu takrir mevzuunda beyanda 
bulunsun, Heyeti Umunıiyenin arzusunu tatmin 
edecek şekilde beyanda bulunsun. Çünkü bu 
dernekleri mevzuunda, bunların cezai mesuliye
ti var mıdır, yok mudur? Bir karışık durum 
vardır, buna meydan verilmesin ve Hükümet de 
konuşsun, bu mevzuda. 

BAŞKAN — Şimdi dediğiniz şekilde halle
deceğiz, dikkate alınıp, alınmaması hususunu 
oylıyacağım ve ondan sonra Sayın Mukadder 
Öz tekin'in önergesini de aynı şekilde muamele
ye tabi tutacağım. Hükümet isterse söz verece
ğim. 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Oylama
dan evvel. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Komisyonun tema
yülü şu Sayın Bakan; «spor kulüpleri, gençlik 
teşekkülleri ve dernekler bu maddenin uygulan
masında umuma açık yer sayılır» ilâvesine ka
tılmaktadır. Bir ve ikinci fıkradan sonra üçün
cü bir fıkra olarak bunun kabulü istenmekte
dir. 

Sayın öztekin ise İnci maddenin altına ay
rıca bir fıkra olarak, «benzerlerini bulundur
mak» ibaresinden sonra, birinci fıkra içinde 
«veya ithal etmek veya imal etmek veya çalış
tırmak yasaktır,» şeklinde eklenerek değiştiril
mesini istemektedir. Komisyon? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Yasak 
şeylerin ithali yapılamıyacağına göre, ithali ora
da haşivdir, imali yasaktır fikrine katılıyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya Milletvekili) — Efendim ithali de yasaktır. 
Onun için bu ithalin çıkarılmasına, imalâtın 
konulmasına Hükümet olarak iştirak ediyoruz. 
(«İkisi de bulunsun» sesleri) 

-< .' A A 
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Teyidi mahiyetindedir, bulunabilir, hiçbir 

itirazım yok. Diğer maddelerde de mutabıkım, 
en geniş mânasiyle tatbik edilmesinde fayda var
dır. («Bravo» sesleri ve alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın öztekin'in önergesi de 
dikkate almıyor, komisyonca. 

1 nci maddeyi Sayın öztekin'in ve Sayın 
Obuz'un önergeleri muvacehesinde hemen ted
vini için Komisyona veriyorum, Komisyon he
men tedvin edip verecek. 

2 nci maddeye geçiyoruz; maddeyi okutu
yorum. 

Madde 2. — Bu kanuna aykırı hareket 
edenler bir aydan altı aya kadar hafif hapis 
ve 250 liradan 500 liraya kadar hafif para ceza
sına mahkûm edilir. 

Ele geçirilen alet, nıakina ve paralar zapt 
ve müsadere edilir. 

Bu gibi oyun oynanan yerler bir daha açıl
mamak kaydiyle kapatılır. Tekerrürü halinde 
cezalar bir misli artırılır. 

BAŞKAN — S?yın Ösden. 
EKREM ÖSDEN (İstanbul) — Srym Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, görülüyor ki bu 
kanun yzrÂ bir suç ortaya geik^yor. Saj7i:ı TU-
I?.?, mesele burada müzakere edilirken Türk Ce-
sa Kanununun 3 ncü babının ahlâki uiııuııiyıye 
müfaallik kabahatlerin birinci fadır dahi kuma
ra taallûk eden oo>7 rci maddesiyle karşılaştırdı 
ve o maddede nasıl bir cc?a terdbedilmis iş? bu 
cemiyette rcruzır olduğa pon zamanlar:1a, ahlâki 
umumiyeye de fena bir iedr yaptığı anlaşılan 
bu meselelerin ds suç mahiyetini iktieabettiği 
için bunun da bir ceza raileyyidesiyle karşılaş
tırılman ve meuedilme-i fikri doğduğunu ve 
binaenaleyh, Türk Ceza Kanununun 567 ıı-ti 
maddesindeki cezalardan daha fazla bir ce^a 
verilmesinin uygun olmadığı kanaatini de iz
har buyurdular. Ben bu kanaatte değilim, siz
ler de galiba bu kanaatte değilsini^, Günkü 
eğer böyle bir kanaat olsaydı 1 nci maddeyi ol
duğu gibi kabul ederdiniz. 1 nci maddenin üze
rinde gayet titizlikle durdunuz, hattâ bunun 
ithalini ve imalini dahi uygun görmediniz, 
men ettiniz, haşiv de oba ithalini men etmek 
lâzımgelir. Kulüplerde, spor kulüplerinde, der
neklerde oynatılmasının yeri bıılunmıyacağmı 
hem Hükümet kabul etti, hem de komisyon ka
bul etti, Şimdi de komisyon aynı maddeyi bu 
izhar buyurduğunuz fikirler muvacehesinde ye

men yasıp u-^vaım 
-1 A .~-bu ceza mad 

eden c* 
arkadaşlar. Div 

ıntısa ışeîırceeii 
ızme taallûk eden f 
•z görüyorum, çok 

ki, bu kanuna 

'İr. Şimdi bsn 
•illere tekabül 
ıs görüyorum 

avkırı hare-
kot eden 

O i-, Oı 

bir aydan s i 
ı;-yr,^o« Kar» ^ 

aya kadar hafif ha
pis ve D̂U liradan 5üü liraya kad^r hafif para 
cezasiyle mahkûm olunur, ele geçirilen alet ve 
nıakina ve paralar zapt ve müsadere edilir.» 
Şimdi bu 3 ncü fjkra Millet Meclisinden geldi
ği şekilde değildir, değiştirilmiştir. 

Sayın Tana diyor ki; aynen kabul edilmiş
ti. Şimdi bunun Mille i Meclisine gidip de ge
tirmek güc -olur, bunu ayn.-n kabul edin filân 
demişti, Bu da, böyle değil, Cumhuriyet Sena
tosu Millî Bğtim Komieyanuaun kabul ettiği 
metin da bu maddecin ücikıcü fıkrası su şekil
de tadil edilmiştir; <:Eu gibi ey un oynanan yer
ler, Lir daha aşılamamak kaydiyle kapatılır, te
kerrürü halinde assalar bir misli artırılır.» Şim
di arkadaşlar hafif pa^'a cezası Türk Cem Ka
nununun 24 ncü. maddesine göre; üç liradan 
bin liraya kadardır. Ağır para cezası, yine 
Türk Ceza Kanununun 10 neu madesine göre; 
10 liradan 25 bin lir?ya kadardır. Bu esaslar 
dairesi-:».ile his bu maddede bir değişiklik yapıl-
maaun arza ediyoruz, Ti:a aşağı, hiç olmazsa ceza 

'. Bilhassa çıkar ıkğıras cezala-
ıd, lütfen gidiniz de istanbul'-
;vv neler döndüğünü görün, 
\ şimdi ceea yeriliyor arkadaş
ın cemiyette görmüyor. Suçlu 
3i ehven bir .şeydir. Gider nıah-
e tevhit e her ceza verecek, para 
ediür, para cefasını ödedi mi 
aaz. famii bu yapacağınız ka-

fer böyle bir madde telvin ederseniz, 
edilir, hafif hapis 

akı ay 
rm imi 
da n ele 
Yani, b 

cimalıeır 
21 SİGvCra 

ir suçlı-y.: 
hr , suçlu ceaau: 
olmak " 
kemeye 
eezasn; 
oh.,, m 
rıunua 
bu da 
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, mahkem 
ı tahvil . 
;ssİ3 kain 
eğer boy] 
para ce/yj t . f i ' l 

cezası para cezaımıa tahvil edilir, hiç içeri de 
glremer,, Hiç kimse langırt oynattı diye içeri 
almmryacaktrr bur/e ere':ı olun. Buna altı ay, 
hattâ altı aydan fazla derseniz, ben korktum 
kabul etmezsiniz diye, ben biraz eczacıyım, faz
la kabul etmezsiniz diye, altı ay tuttum. İs
terseniz siz başka bir takrir verip bir sene ol
sun dersiniz ona da ben reyimi veririm. Şim-

Ka-r^-J 
l a i l U Ü . ) lar, bu kumar maddesi Türk T ^ ' Î - rs^-

vamunun demin arz ettiğim 5G7 nci maddesin
de :lir ve kumar oynatanlar burada ceza görü-

, c-vi.ny; 
5Ü9 ne 

ırdar ıcır. Vz3 nci madaede ceza var 
i maddeci de kumarı tarif ediyor. 
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Şimdi siz yeni bir kanunla, yeni bir suç ortaya 
getiriyorsunuz, bu suçu niçin kabul ediyorsu
nuz? Bunun suç olduğunu çocuklarımızı zehir
lemekte yani, bir arkadaşımızın dediği gibi ero
in gibi bir şey olduğundan. Şimdi kâmil insan-
nm, aklı başında bir insanın oynadığı, veya 
oynattığı bir meseleyi ki ben cezayı da çok ha
fif görüyorum, ceza vereceksiniz bundan dolayı 
takibatını yapacaksınız da, küçük çocukları 
zehirliyenleri niye hafife alıyorsunuz? Ben bu
nu anlamıyorum. Diyorsunuz ki kumar, büyük 
bir istir. Peki çocukları oynatan küçük bir iş 
midir? Ben bunun cevabım istiyorum. Ben ar
kadaşlar bunu küçük bir mesele telâkki etmi
yorum. Büylik kumar için daha hafif ceza varken, 
kumara benziyen bu teklifin büyük kumar, o 
Türk Ceza Kanununun 567 nci maddesindeki, 
Muhterem Tuna'nm anlattığı büyük kumar olu
yor, bu küçük kumar oluyor. Benim bunları 
kabul etmeme imkân yok. Büyük kumar, küçük 
kumar diye bir şey ortada görmüyorum. Be
nim gördüğüm; Türk Ceza Kanununun kumar 
maddeleri vardır, oynıyan, oynatanları madde 
tarif etmiştir, maddeler sarihtir. Bir de bunun 
haricinde lângırt ve saire oynatan adamlara 
verilecek ceza vardır ki, bu yeni bir suç geti
riyor, yeni bir maddedir bu. Bu maddeye bir 
ceza tertibedeceksinis. öteki kanunla niçin mu
kayese ediyorsunuz bunun cezasını? Bunun 
mukayesesini doğru buluyorum. Bu itibarla 
bir takrir verdim; cezaların arz ettiğim şekil
de hem para cezasının, hem hapis cezasının hap
se tahvil edilerek bunun altı aydan başlamak 
suretiyle cezanın tertibini istirham ettim, bu 

verdiğim takrire oy vermenizi hassatsıı istir
ham ederim arkadaşlar, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 1 nci 
maddeyi komisyona vermiş bulunuyoruz, önem
li değişiklik ihtiva eden ve komisyonla, Hükü
met tarafından kabul edilen hususlar vardır. 
2 nci madde üzerinde de daha 3 sayın üye söz 
almış ve 3 önerge verilmiştir. Bu önergeler 
para cezalarının artırılmasını, hapis cezalarının 
artırılmasını ve para cezasına tahvili için 647 sa
yılı Kanunun tatbik edilmemesini istivan çok 
önemli hükümleri taşımaktadırlar. Şimdi eğer 
Yüksek Heyet izin verir ve komisyon ve Hü
kümet de kabul ederse bu değişiklikler için 
2 nci maddeyi de komisyona vereceğim, I vci 
maddeyi zaten komisyon tedvin için geri al
mıştır. İyi bir metnin burada alelacele, hemen 
şurada sıra üzerindeki hazırlanması daima ta
mam olmuyor, nakıs oluyor. Bu sebeple gün
demde kalmak, Perşembe günü görüşülmesine 
devam etmek kayıt ve şartı ile isterse komis
yon ikinci maddeyi de geri alsın. Böylelikle 
2 nci maddeyi de komisyona iade edelim, gö
rüşülmesi geri kalsın, gündemde de görüşüie-

| cek başka bir şey olmadığı için birleşime son 
I verelim. 
I 
I MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU ADINA 
j MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Alıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — 22 Şubat Perşembe günü saat 

15,00 te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 19,23 

B) YAZILI SORULAR YE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi fmdan yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla rica ederim. 

A) Mevzuu: Tarımımızın en önemli ihti
yaç maddelerinden biri olan suni gübrelerin, 
yurt içinde istihsalini sağlamak amaciyle, bü
yük kapasiteli kimyevi gübre fabrikaları kurul
ması kararlaştırlmıştır. Bu meyanda yabancı 

Yi. Hal âl; Berkol'un, kurulması kararlaştırılan 
kimyevi gübre fabrikasına dair sorusu ve Başba
kan Süleyman DemireUin yazılı cevabı (7/355) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların Sayın Başbakan tara-
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ve yerli mütehassıslardan meydana gelen heyet
çe, genişliğine ve derinliğine yapılan uzun sü
reli çalışma ve tetkikler sonunda tanzim edilen 
bir raporla Akdeniz Bölgesinde, Mersin'de, bir 
Akdeniz kimyevi gübre kopleksinin kurulması 
uygun bulunmuştur. 

Kalkınma Plânı hedef ve stratejisinde», ge
niş bir organizasyonu, üstün teknolojileri ve bü
yük sermayeyi gerektiren stratejik yatırımların 
yapılması gerekmektedir. Türk toplumunun be
nimsediği karma ekonomi kuralları içinde, bu 
alanda, doğrudan doğruya yatırımcı olarak, ka
mu sektörüne büyük görevler düşmektedir.» 
denilmektedir. Bu prensibe uygun olarak bu 
yatırımın yüzde yüz sermayesi kamuya ait bir 
İktisadi Devlet Tevekkülü olan, Azat Sanayii 
T. A. Ş. nce yürütülmesi münasip görülmüş ve 
kurulacak tesisin kapasite, istihsal, teknoloji 
ve organizasyonu da mütehassıslarca, en son 
teknoloji ve inkişaflara göre tesbit ve tanzim 
olunmuştur. 

Bu durumdan sonra, muhtar bir kamu ku
ruluşu olan Azot Sanayii T. A. Ş., tesisi kur
durmak üzere çok sayıda yabancı firmadan tek
lif almıştır. Bu teklifler incelenerek nihai iha
le kararma varılmak üzere iken bir Kuveyt 
firmasının, Kuveytte mevcut ve yeniden tevsii 
edecekleri tesisten Türkiye'ye yarı marnûl it
hal edilmek suretiyle, kimyevi gübre yapıl
masını öngören bir teklifi ile karşılaşılmıştır. 

B) Cevaplandırılması istenen hususlar : 
1. Kuveyt firması teklifinin getirdiği de

ğişik sistem ve istihsal teknolojisinin yerli mü
tehassıslarca incelenerek, gerek sistem gerek
se ilk tesis ve işletme maliyetleri bakımından 
ve ayrıca elde edilecek gübrenin nakli ve de
polanması açılarından, mütehassıslarca karar-
laştırlan orjinal sisteme göre kurulması gere
ken tesisinkine nazaran, mühim mahzur ve 
zararlar getirdiğinin raporla belirtildiği doğru 
mudur? 

2. Yerli mütehassıslarca tanzim edilen bu 
raporla iktifa edilmiyerek aynı konuyu ince
lemek üzere yabancı uzmanların Türkiye'ye 
celbedildiği, konuyla ilgili olarak bu uzmanlar
ca da tanzim edilen raporun yerli uzmanlarmki-
ne muvazi bir görüşle, Kuveyt projesinde aynı 
sakınca ve zararların mevcudiyetini belirttiği 
varit midir? 

j 3. A) Kuveyt firması teklifinin iktisadi 
ve teknik sakıncalarının bu. şekilde belirmesi 
üzerine, sistem ve teknoloji değişikliğinin dış 
finasman kredisi temini güçlüklerine bina edil
mek istendiği, 

B) Avrupa Yatırımlar Bankasının orjinal 
projesinin finansmanına müspet ilgi göster
diği, 

C) Türkiye'ye gelen bu banka ilgililerine 
veya bankaya muhatap dış temsilcilerimize 
Akdeniz Gübre kompleksinin finansmanı ile il
gilenmemelerinin tevhinı olunduğu, 

doğru mudur? 
4. Kuveyt firmasının teklif ettiği ima

lât tarzını ve teknolojiyi Türkiye'ye tavsiye 
eden ve Kuveyt firmasında ticari çıkarı oldu
ğu söylenen bir yabancı müşavir firmanın, Ku
veyt'te kurulacak yeni bir kimyevi gübre tesi
si için, Türkiye'ye tavsiyesinin aksine, Azot 
Sanayii T. A. Ş. nin orjinal ihale şartlarına 
uygun imalât teknolojisinin benzerini tavsiye 
ettiğinin araştırılıp araştırılmadığı? 

5. Bundan takriben 3 - 4 yıl önce iki ya
bancı firmanın Kuveyt için bir amonyak tesisi 
kurdukları, bu tesirin, pazar bulunmayışı ve 
teknik kusurlar sebebiyle % 50 kapasite altın
da çalışabildiği; pazar temini için bu firmaların 
önce Hindistan'a ve sonra da Pakistan'a ısrarlı 
tekliflerde bulundukları, her iki memleketin de 
bu teklifleri reddettiği ve bilâhara Türkiye'ye 
yöneldikleri söylenmektedir. Bu hususlar tah
kik edilmiş midir? 

6. Kuveyt firmasının çok kısa bir mazisi 
olduğu anlaşılmaktadır. Bu firmanın malî gücü, 
organizasyon durumu ve teknik bilgi ve meleke 
seviyesi dikkatli bir tetkike tabi tutulmuş mu
dur? 

7. Yabancı sermaye kabulü gerekçesi kay
nak sağlamaktan daha ziyade ileri teknoloji ve 
teknik bilgi ithali husularına dayanmaktadır. 
Sanayileşmiş memleketler dururken bu iki hu
susun Memleketimizden de daha az gelişmiş bir 
ülke olan Kuveytten sağlanması hangi gerek
çeyle muhik görülmektedir? 

8. Muhtar bir kamu kuruluşu olan Azot 
Sanayii T. A. Ş. nin 440 sayjlı Kanun hüküm-
brine göre, teknik ve ticari kararlarını, kendi
sinin alması gerekmektedir. Filhakika bu hu-

l sus kendilerine «uygulama safhasındaki karar-
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lar, teşekküllerin ilgili organlarına aittir ve ge
rekli çabaların gösterilmemesinden ya da karar
ların zamanında alınmamasından dolayı ilgili 
mercilere karsı bu organlar sorumludur» seklin
deki tamimlerle duyurulmuştur. Buna rağmen 
Azot Sanayii T. Â. Ş. bu kabil kararlarını başka 
mercilere götürmek yolunu ihtiyar etmiş midir 
veya sorumluluğu dağıtmak gayesiyle bu mer
cilerin müdahalelerini teşvik ve davet etmiş 
midir? 

9. Yukarıda sözü edilen yarı mamulün müs-
ternirren ve uzun sürede Kuveyt'ten ithali ka
rarı ki, Kuveyt teklifinin temelini teşkil etmek
tedir, dış ticaret rejimimizin lâfzı ve ruhuyla 
ne öleüdo kabili teliftir? 

10. Yerli ve yabancı uzmanların seneleri 
bulan tetkiklerinin neticesinde elde edilen ra
pora göre Azot Sanayii T. A. Ş. nin ihale şart
larını tssbit ettiği bir vakıadır. Bu şartların 
ilânından ve buna göre tekliflerin almışından 
sonra, gerek şekil gerekse teknik sistem bakı
mından değişik bir mahiyet arz eden Kuveyt 
teklifinin müzakereye konu olmasının başka se
bepleri var mıdır? Bunlar nelerdir? 

M. Halûk Berkol 
istanbul Senatörü 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77 - 248/1313 
19 . 2 . 1988 

Konu : Cumhuriyet Senatosu 
İstanbul Üyesi M. Halûk Ber
kol'un yazılı soru önergesi. 

19 . 2 . 1988 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi : 1.11.1067 tarih ve 8545/7 - 335/05707 
sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi M. 
Halûk Berkorun «Kurulması kararlaştırılan 
kimyevi gübre fabrikalarına» dair Başbakan
lığa yöneltip Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğına vermiş olduğu yazılı soru önergesinin ce
vabı, üç nüsha olarak, eklice sunulmuştur. 

Arz ederim, 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

20 . 2 . 1968 ' 0 : 1 

| Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyssi M. Halûk 
Berkol'un «Kurulması kararlaştırılan kinı-

ı yevî gübre fabrikası» hakkındaki vasılı 
j soru önergesi cevabıdır. 

1. Kuveyt firmasının iştirakiyle teşekkül 
eden şirketin kuracağı Mersin Kimyevi Güb-

j re Fabrikasının, daha önce ihaleye çıkarılan te
sise nazaran, maliyetlerinin her yünden yüksek 

| olduğuna ve bu sebeple önemli zararlar meyda
na geleceğine dair Azot Sanayii T. A. Ş. Genel 
Müdürlüğüne verilmiş her hangi bir rapor yok
tur. 

2. Bu konuda inceleme yapmak üzere ya-
I bancı uzman davet edilmemiştir. 

3. a) Sistem ve teknoloji değişikliği di-
| ye bir şey bahis konusu değildir. Mesele, sade

ce bugün Dünya'da modern teknoloji ile yapıl
makta olan kimyevi gübrelerden Türkiye'nin 

I şartlarına en uygun ve iktisadi olanının geçil
mesidir. 

b) Avrupa Yatırım Bankasının birinci pro-
r jeye kargı müsbet ilgi gösterdiğine dair resmî 

bir bilgimiz yoktur. 

c) Yatırım Bankasının mensuplarına her 
zaman ve her hususta gereken ilgi gösterilmiş-

I tir. Nitekim Samsun projesi! le ilgili olarak ha
len de son derece olumlu ilişkiler devam et-

i inektedir. 
4. Kuveyt'in şartlan Türkiye'ye benzeme

mektedir. Sira Kuveyt hammaddesi son derece 
| düşük maliyet gideri yapılmasını gerektiren 

bir amonyak müstahsili ve gübre ihraç nıemle-
I ketidir, Buna karşılık, yurdumuz gübre üretimi 
| için birinci projede hammadde olarak kulla-
j nılması öngörülen naftayı tonu 200 liradan ithal 

etmek zorunda kalacaktı. Bundan baıka imal 
edeceğimiz gübrelerin tüketici hüviyet taşıyan 

I memlektimiz şartlarına da uygun olması ge
reklidir. Nitekim Avrupa Yatırım Bankasınca 

i da ürenin Türkiye şartlarına uyup uymıyaca-
ğınm şüpheli bulunduğu ifade olunmuştur. 

| Bu bakımdan müşavir firmanın Kuveyt'e 
I ilk projemisdeki imalât tarzım tavsiye etmesi 
| sadece menfaat mülâhazasiyle izah edilemez, 

| 5. Kuveyt'in amonyak tesislerini isle tan 
ı şirketin sermayesinin % 20 sinin Amerikan 
j Guîf, % 20 sinin de B. P. gibi tanınmış iki bü-
j yük firmaya ait bulunması, bu tesislerin ku-
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surlu olup olmadığı hususunda her hangi bir 
soruşturma yapılmasına ihtiyaç hissettirmemiş-
tir. 

6, 7. Kuveyt firması sadece bir finansman 
müessesesi olarak yurdumuza gelmektedir. Bu 
sebeple teknik bilgi ve tecrübesinin incelenmesi
ne lüzum görülmemiştir. Teknoloji ve teknik 
bilgi için sanayileşmiş ülkeler muhatap seçil
miştir. 

8. Azot Sanayii T. A. Ş. teknik ve ticari ka
rarlarını kendi organlarınca ittihaz etmiştir ve 
etmektedir, önemli meselelerini süratle sonuç
landırmak amaciyle ilgili her merci ve makamla 
temas etmesi normal bir hareket tarzıdır. Bu 
tutumun sorumluluk dağıtmak düşüncesiyle il
gisi yoktur. 

9. Kuveyt'ten dünyanın en ucuz fiyatı 
ile tonu 35 dolara amonyak almayı memleke
timizin menfaatine uygun bulduğumuz, bundan 
daha kârlı başka bir teklif de olmadığı için 
uzun vadeli bağlantı yapılmasında sakınca 
görülmemiştir. Bu suretle yapılacak ithalâtın 
memleketimizin ekonomik gelişmesine sağlıya-
cağı fayda dikkate alınırsa Dış, Ticaret Rejimi
mizin lâfzı ve ruhuna aykırı bir işlemin bulun
madığı da kolaylıkla anlaşılr. 

10. ikinci proje, birinciye nazaran gerek 
kuruluş, gerek işletme maliyetleri bakımından 
daha uygun bulunduğu için ilk projeden vaz
geçilmiştir. 

Kuveyt'le işbirliği yapılmasında başka bir 
sebep mevcut değildir. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

2. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Nev
zat Özerdemli'nin, ilâç sorunlarına dair sorusu 
ve Başbakan Süleyman Demirel'in yazılı cevabı 
(7/377) 

1 . 11 . 1967 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların Sayın Başbakan tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ede
rim. 

Son zamanlarda ilâç sorunları gerek basında 
ve gerekse Parlâmentoda çok geniş ölçüde yer 
almış ve hattâ konu bir Meclis araştırması ya
pılmasını gerektirecek derecede önem kazanmış 
bulunmaktadır. 

Diğer taraftan Sosyal Sigortalar Kurumu
nun 506 sayılı Kanunun 123 ncü maddesini ken
di anlayışına göre uygulamakta şiddetle ısrar 
etmesi, halk sağlığının ilâçla ilgili veçhesinde 
büyük etkiler doğurmaktadır. Şimdilik Sosyal 
Sigortalar Kurumu ile meslek teşekkülleri ara
sında bir ihtilâf ölçüsü dâhilinde gözüken bu 
konu aslında büyük bir mâna ve önem taşımak
tadır. 

Bu olay mahiyeti ve çapı itibariyle iktidar 
partisinin daha kuruluşta kabullendiği, Hükü
metin ise programlarına alarak yürütmekte ol
duğu karma ekonomiye dayanan demokratik si
yaseti zedeliyecek ve hattâ bu siyasetin samimi
yeti hususunda haklı şüpheleri doğurabilecek 
bir istikamette yönelmiş bulunmakta ve bu yön
deki süratli inkişaf endişe ile izlenmektedir. 

Hâdiseyi sadece bir eczacılık meselesi olarak 
mütalâa etmeyip bir memleket problemi niteli
ğinde eleştirmemizde ve bu konu üzerinde bu öl
çüde durmamızda fayda ve hattâ zorunluluk 
vardır. 

1. Bütün dünyada olduğu gibi yurdumuzda 
da eczacılık yüksek tahsili gerektiren bir bilim
sel sanat dalıdır... Bugün adedi ikibine varan bir 
eczacı topluluğu onbeş yıllık tahsil sonucu hak 
sahibi oldukları sanatlarını icra etmekte ve halk 
sağlığı hizmetindeki görevlerini ifa etmektedir
ler. 

2. Devlet sektörü veya diğer teşekîkülleri 
dışında mesleki icra eden eczacılar birer serbest 
meslek erbabı oldukları halde diğer hiçbir ser
best sahada benzeri olmadık şekilde bâzı kısıtla
malara ve mükellefiyetlere tabi kılınmışlardır. 
îmal ettikleri veya sattıkları ilâcın fiyatının di
ğer hiçbir emtiaya tatbik edilmiyen bir sistem
le Hükümetçe tâyin ve tesbiti, hiçbir maddi kar
şılık beklemeden gece ve tatil günleri nöbet tut
mak suretiyle yirmi dört saat vatandaşa hizmet 
arzı mecburiyeti, seyahat ve işyerinden ayrılma 
hürriyetlerinin kısıtlanması, sahibi olduğu mü-
esssesenin açılma ve kapanmasını dahi denetli-
yen ve kısıtlıyan ve hattâ miras hakkına dahi 
bâzı koşullar koyan yükümler, 6197 sayılı Ecza
cılık ve eczaneler hakkındaki Kanunla eczacıla
ra tahmil edilmiş bulunmasıdır. 

3. Bütün bu mükellefiyetlere karşılık aynı 
kanun eczacılık müessesesini koruyucu ve ser
best eczacılığın bekasını temin edici hükümler 
de getirmiş ve yukarda kısaca sıraladığımız mü-
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kellefiyetlerle çalışma zorunda bulunan serbest 
eczacılığın bulunduğu yerlerde Devletin veya 
diğer tüzel kişilerin veya kuruluşların eczacılık 
yapmasını da aynı ölçüde kısıtlamıştır. 6197 sa
yılı Kanunun 14 ncü maddesinin (a) bendi has
tane ve buna benzer müesseselerin sadece için
deki hastalara ilâç vereceğini hükme bağlamış, 
gerek bu mdadenm diğer bendleri ve gerekse 
mütaakıp maddeler serbest eczanenin hayat sa
hasını açıkça çizerek bu sahada devletin reka
betini kesinlikle önlemiştir. 

4. Mevzuatta aranan birinci vasfın hak ve 
adalet unsuru olduğu bilmen bir gerçektir. 6197 
sayılı Kanunun bu konuda tesis ettiği denge 
5502 sayılı Hastalık ve Analık Sigortası Kanu
nunun 30 ncu maddesi ile bozulmuş ve îşçi Si
gortaları Kurumuna 6197 sayılı Kanuna aykırı 
eczane tesisi yetkisi tanınmıştır. Bu yetkiye da
yanan kurum, dilediği yerde eczane açmış ve 
6197 sayılı Kanunun 14 ncü maddesine aykırı 
ilâç dağıtımına koyulmuştur. 

5. 17 . 7 . 1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 123 ncü maddesi ile bu 
haksız ve adaletsiz duruma son verildiğini ve iki 
kanunun arasındaki açık mübayenetin giderildi
ğini görüyoruz. 123 ncü maddenin aylar süren 
ve parlâmentoyu uzun süre işgal eden tartışma
ları henüz hafızalarımızdan silinmemiştir. Teşriî 
organın bu kadar üzerinde durduğu olayın sade
ce eczacıları ilgilendiren bir çapta olamayacağı 
tabiîdir. Yapılan çetin tartışmaların âdeta hk 
doktrin münakaşa ve münazarası niteliğinde ol
duğu zabıtların tetkikinden kolayca anlaşılacak
tır. Neticede 5502 sayılı Kanunun 30 ncu mad
desinin sebebolduğu haksız durum 506 sayılı 
Kanunun 123 ncü maddesi ile giderilmiş ve Sos
yal Sigortalar Kurumunun eczane açması 6197 
sayılı Kanunim 14 ncü maddesi paraleline sokul
muş ve bu suretle kanunda aranan niteliğe uy
gun bir denge yeniden kurulabilmiştir. 

6. 506 sayılı Kanunun 123 ncü maddesinin 
bu şekilde kabulüne karşı sonsuz bir gayret gös
terdikleri halde gayelerine erişemiyenlerin mü
cadelelerini kanuna rağmen devam ettirdiklerini 
ve konuyu birtakım tefsir mecralarına sürükli-
yerek dilediklerince hareket ettiklerini esefle 
görüyoruz. Sosyal Sigortalar Kurumunun bu
günkü durum ve tutumunu buna açık bir misal 
olarak gösterebiliriz. Kurum tamamen keyfî ve 
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indî bir anlayışla yataksız sağlık tesislerindeki 
eczanelerini, orada serbest eczane olmasına rağ-
m&n kapatmamakta ve 123 ncü maddenin tâyin 
ettiği intibak süresi sona erdiği halde mevcut 
eczanelerinden ayakta tedavi görenlere de ilâç 

[ vor^neye devam etmektedir. 

7. Hükümetimiz halk sağlık problemlerine 
lâyık olduğu önemi vermekte ve gerek sosyali
zasyon tatbikatı ve gerekse sağlık sigortası gibi 
tedbirlerle halkın ilâç tüketiminde halka yar-
ch-acı olma prensibini gütmektedir. Diğer taraf-

I t ^ yeni İş Kanunu da bütün çalışmaları kapsa-
r-n^a almakta ve onlara sosyal konularda yar
dımcı olma esprisindedir. Bunların her biri ayrı 
- yrı birer kıymetli teşebbüstür ve her türlü tak-
'"'v ve tebrike lâyıktır. 

Ancak alman kararların değeri, onların en 
I verimli ve en âdil şekilde uygulayabilmekle öl

çülür. 

Sosyal hizmetlerin en iyi şekilde yürütülme
si, Sosyal Sigortalar Kurumunun benimsediği ve 
takibettiği yol ile mümkün değildir. Bu açık ve 

| f.:3çik sonuca varmak için sağlık hizmetlerini ta
mamen sosyalize eden devletlerin bu işi nasıl or-

j ganize ettiklerini tetkik etmek kâfidir. Medeni 
dünyasının halka ilâç dağıtımının sadece serbest 

ı eczaneler kanaliyle yapılabileceği en iyi sağlık 
hizmetinin bu prensip dâhilinde yürütülebilece
ği şeklindeki tecrübeye müstenit uygulamaları-
7;i reddetmek ve tam aksi yönde bir yol tuttur-
rıak hangi haklı ve mâkûl bir sebebe dayanabi-

I )'r? 

8. Anayasanın 11 nci maddesi kanunun ka
mu yararı, kamu düzeni, sosyal adalet gibi se
beplerle de olsa bir hakkın ve hürriyetin özüne 
dokunamıyacağını 40 ncı maddesi herkesin dile-

I -diği alanda çalışma hürriyetine sahibolduğunu 
ifade etmektedir. Oysa ki eczacıların ayrikanu-

I ni bir takibat doîayısiyle kendi mesleklerinde 
"~ Ihmakta dolaylı olarak alıkonuldukları ve 
7 ı !unun kendiler'ne tanıdığı eczacıbk icrası 
•"c hürmetlerini engellediği bir vakıadır. Tek 
r;l"ıınm ve hattâ bütün vatandaşların sağdık 
sigortalarına tâbi tutulması istikametindeki 
bir tatbikata ilâçların serbest eczanede değil, 
Sosyal Sigortalar Kurumu ve emsali teşekkül
lerde verilmesi olayını başka türlü tefsire 

I imkân yoktur. Bütün hayat sahası elinden 
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alındıktan sonra eczacılar kendi mesleklerin
de çalışma bak ve hürriyetlerini ne yolda kulla
nabileceklerdir ? 

Sonuç : 
Sosyal Sigortalar Kurumu ve dolayısiyle 

Çalışma Bakanlığı Hükümetin karma ekono
miye dayanan siyeseti ile hiç de bağdaşmıya-
cak bir yoldadır. 

Hiçbir medeni memlekette benzeri olmı-
yan bu tatbikat dolayısiyle Türk Eczacılığı 
tamamen yok olmaya, halk sağlığı da güdümlü 
ve kısıtlı tababet ve tedavi uygulamasının 
beklenen sonucuna doğru itilmektedir. 

Her türlü vatandaş gibi eczacıların da 
kendilerini bakliyen istikbâlden haberdar ol
maları en tabiî haklarıdır. 

Sayın Barbakan ve Hükümetin bu konuda 
ne düşündüklerinin açıklanmasını, bu memle
kette serbest eczacılığa lüzum olup olmadığı
nın da sarih olarak bildirilmesini ve yukarı
da açıkladığım kanun dışı uygulamalar karşı-
sm-da ne gibi karar ve tedbirlere gidileceğinin 
de belirtilmesini arz ve rica ederim. 

İzmir Senatörü 
Ecz. Nevzat Özerdemli 

T. C. 
Başbakanlık 19 . 2 . 19G8 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77 -171/1312 
Konu : Cumhuriyet Senatosu İzmir 
Üyesi Nevzat Özerdemli'nin yazılı soru 
önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığıma 
İlgi : 3 . 11 . 1967 tarih ve 7/377 - 8607/5725 

sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Nevzat 

Özerdemli'nin «İRç sorunlarına» dair Başba
kanlığa yöneltip Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığına vermiş olduğu 1 . 11 . 1967 tarihli 
yazılı soru önergesinin cevabı, üç nüsha olarak, 
eklice sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Süleyman Demire! 

Başbakan 

Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Nevzat 
Özerdemli'nin «İlâç sorunları» hakkındaki yazılı 

soru önergesi cevabıdır 
506 say.lı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu

nunun 123 ncü maddesinin uygulama şekliyle 

20 2 . 1968 O : 1 

ilgili olarak Türk Eczacılar Birliği tarafından 
Danıştaya başvurulmuş ve 12 nci Dairenin 
966/989, 967/103 esas dosya numaralı iki dâva 
açılmıştır. 

Danıştayca bu konuda verilecek karar 506 
sayılı Kanunun 123 ncü maddesinin mâna ve 
şümulünü tâyin edecek, bu konudaki tered
dütlere son verecektir. 

Süleyman Demire! 
Başbakan 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, Karayolları Genel Müdürlüğü Büt
çesi ile il, ilçe ve köy yolları hakkında Bayındır
lık ve Köy İsleri bakanlıklarından sorusu ve Ba
yındırlık Bakanı Orhan Alp'in yazılı cevabı 
(7/419) (1) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Bayındırlık Bakanı ve 
Köy işleri Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına delâletlerinizi saygılarımla 
rica ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

1. Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 yılı 
Bütçesi 21.000 bölümünde 29 510 727 lira etüt 
ve proje giderleri olarak bilfiil ödenmiş, yapı, 
tesis ve büyük onarım olarak 22.000 bölümün
de 543 749 804 lira bilfiil ödenmiş, makina, 
teçhizat ve taşıt alımları için 245 187 767 lira 
bilfiil ödenmiş bulunmaktadır. Yatırım harca
maları olarak yıl içinde bilfiil ödenen yatırım 
harcamaları toplam tutarı 818 448 298 lira ol
muştur. Aynı yıl personel giderleri, yönetim 
giderleri, hizmet giderleri ve çeşitli giderler 
bölümlerindeki bilfiil harcamalar toplamı 
293 544 866 lira olmuştur. Her ne kadar (A/2) 
yatırım harcamaları içinde alınmışsa da 
21.542 nci maddedeki personel ücretleri, 21.543 
ncü maddedeki teknik personel geçici yollukları, 
21.562, 21.563, 21.572, 21.573, 22.542, 22.543, 
22.563, 22.572, 22.573, 22.612, 22.613, 23.543, 
23.544, 23.563, 23.564, 23.573, 23. 574 ncü mad
delerdeki personelle ilgili harcamaların, yatı-

(1) Not : Soru ile ilgili cetveller Kanunlar 
Müdürlüğü dosyasındadır. 
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rım harcamalarından tenzili ile cari harcama
lara ilâvesinden sonra, doğrudan doğruya etüt 
proje, yapı, tesis, onarım, makina, teçhizat ve 
taşıt alım ve onarımları için bilfiil harcama ne 
kadar olmuştur? 

1986 yılı içinde hangi il, ilçe ve köy yol
larında yeni yol inşası ve hangi il ve ilçelerde 
yol onarımı yapılmıştır? Bu yeniden inşa ve 
onarım ve köprü yapım ve onarımı hangi ta
rihte ihale edilmiş yahut işe başlanmış ,yılı 
içinde ne ka,darı ve hangileri ikmal edilmiştir? 

Cari harcamalar ve yatırım harcamaları 
toplamı ile kilometre başına yol inşası yahut 
onarım için kaç lira isabet etmektedir? 

Cari harcamalar ve cari harcamalar niteli
ğinde olan harcamalar çıktıktan sonra inşa -
onarım olarak yol ve köprülerin kilometre ya
hut metre maliyeti ne olmuştur? 

2. Birinci maddede tasrih edilen hususlar 
için 1967 yılında da aynı şekilde bilgi lûtf edil
mesi, 

3. 1966, 1967 yılları içinde hangi illerde, 
kaç köyün yolu yapılmıştır? Her il ayrı ayrı 
olmak üzere hangi köyün il yahut ilçesini ve
ya bucakla başka bir mahalle bağlayan yolu, 
hangi tarihte işe başlanmış, hangi tarihte bi
tirilmiştir ve kilometresi ne kadar olmuştur? 
inşa edilenler ve onarılanlar ayrı ayrı gösteril
mek üzere her köy yolu için halktan ne mik
tar yardım görülmüştür? 

4. 1968 yılı için 1, 2 ve 3 ncü maddedeki 
sorular çerçevesinde Hükümetçe teklif edilen 
giderlerle nelerin yapılacağına dair hazırlan
mış bir program var mıdır? 

5. Devlet yolları, il ve köy yolları için 
1967 yılı Aralık ayı başı esas olmak üzere yol, 
köprü inşa ve imaline yarar her türlü araç 
miktarı her ilde ayrı ayrı gösterilmek üzere 
ne kadardır? Ve bu araçların hizmete giriş 
tarihleri ile işe yarama nitelikleri nasıldır? 

6. 1956 - 1966 yılları kış mevsiminde bü
tün illerimiz esas olmak üzere hangi illerimiz
de bütün yıl tabi âfet ve arıza hesaba katıl
maksızın ilçeleri arasında trafik açıklığı var
dır? Hangi illerimizde hangi ilçe ve bucakları 
ile kış aylarında motorlu araç seferi yapılma
maktadır? Hangi illerimizde ilçeleri ve bucak
ları arasın kış mevsiminde aralıklı olarak yol
lar seferlere açılabilmektedir? 

1965 ve 1966 yıllarında tam yahut geçici 
olarak hangi illerin, hangi bucak ve ilçeleri 
arasında kar, çamur fırtına yüzünden kaçar 
gün yolları kapalı kalmıştır? 

T.C. 
Bayındırlık Bakanlığı 19.2.1968 

Bakan 
69 - 3901 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 9.1.1968 gün, Kanunlar Müdürlüğü 
7-419/8818-6231 sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
1?y'ın yazılı sorusu aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Yazılı soru önergesinin Bakanlığımla ilgili, 
1, 2, 4 ve 6 ncı maddelerinin cevapları ekli dos
yada mevcut listelerde verilmiştir. 

5 nci maddede Karayolları Genel Müdürlü
ğünün makina durumu sorulmaktadır. 

Adı geçen Genel Müdürlükte bulunan ma
kina ve teçhizat illere değil, bu teşkilâtın ku
ruluş esasına göre, bölge müdürlüklerine dağı
tılmış bulunmaktadır. Makinaların yerleri, teş
kilâtın iş durumuna göre zamanca bölge içinde 
veya bölgeler arasında değiştirilmektedir. 5 nci 
maddeye cevap teşkil eden makina park duru
munu gösterir liste eklidir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Orhan Alp 

Bayındırlık Bakanı 

T.C. 
Köy İşleri Bakanlığı 23.2.1968 

Sayı : 574/02530 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay'm yazılı soru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

îlgi : 9.1..1968 tarih ve Genel Sekreterlik Ka-
*vr\lar Müdnrlüoü 7/419-6231 sayılı yazı. 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
7vr'm Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesi ile 
il, ilce ve köy yolları hakkında, Bayındırlık Ba
kanlığı ile Bakanlığıma yönelttiği yazılı soru 
önergesinin Bakanlığımı ilgilendiren kısmına ait 
cevabı ile ekleri ilişikte sunulmuştur. Arz ede
rim. 

H. Turgut Toker 
Köy İşleri Bakanı 
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Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay'ın Karayolları Genel Müdürlüğü, il, ilçe ve 
köy yolları hakkında Bayındırlık Bakanlığı ile 
Bakanlığıma yönelttiği yazılı soru önergesi ce
vabıdır. 

1. Köy yolları ile ilgi1 i olarak bütçeden il
lere yapılan Bakanlık yardımı, özel idare ve 
halk katılmalarından 1966 ve 1967 yıl1 arında 
(1.12.1967 tarihine kadar) yapılan harcamalar, 
köy yolları ve onarımlar (tablo : 1) de göste
rilmiştir. Burada telmik personel giderleri ve 
sanat sınıfı giderleri yatırım içinde gösteril
miştir. 

Cari harcamalar ve yatırım harcamaları kar
şılığı Km. tul basma maliyetler miktarları ile, 
keza cari harcamalar ve cari harcamalar nite
lisinde olan harcamalar çıktıktan sonra yanım 
onarım olarak yolların Km. maliveti (ta-b'o : 2) 
de, köprülerin metretul maliyeti de (tablo : 3) 
te mevcuttur. 

2. 1967 vılma, ait bilgiler de (1) ve (2) No.lu 
tablolarda gösterilmiştir. 

3. Köv yollarının yapım, bakını ve onarım 
isleri: il genel meclislerinin «Köy yolları yapım, 
bakım yönetmeliği» esaslarına göre kabul ve 
Bakanlığımızın tasvibinden gecen programları
na sröre vürütülmektedir. Program çalışmaları, 
bütün yıl boyunca devam etmektedir. Ancak 
kövlülerce taahhüdedüen akar yakıt bedeli ve 
imece yardımlarının yerine getirilememesi ve 
arazi i h t i l â f ı n dolavısiyle bazan inkıtalı olarak 
devam etmektedir ki; bu sebeplerle illerdeki 
her köv yolunun ne zaman başlayıp ne zaman 
bitti Si kesin olarak bilinmemektedir. Pn neden -
lerle her ilin yılı içindeki faaliyetleri özetlenerek 
halk katılımı da dâhil (tablo : 1) de gösteril
miştir. 

4. 1968 vıh nrogram teklifleri henüz vilâ-
y@t,l<v»v»e "R,o'kfiır<h(rvrr\\7,x, intikal. pttiHl-^^mi^tir. 

ikinci Pes VıllıTç Plânın birinci dilimi olan 
1968 vıimda 3 100 Km. yeni köv volu yapımı, 
31 000 Km. köy yolu bakımı. 500 Km. köv yolu 
onarımı üe 50 aded köprü (1 500 M. tûl) yapı
mı öng-örülmüş, bu esaslara göre program ha
zırlanması için ilgililere talimat verilmiştir. 

5. 1967 yılı başı esas olnmk üzere vol. köp
rü inşa ve imaline yarar makina parkı listesi ile 
ise yarama niteliklerini gösterir (4 ve 4 a) No.lu 
listeler eklidir. 

4, —• Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'in, Kayseri Asliye Hukuk mahke
melerine dair, sorusu ve Adalet Bakam Hasan 
Dincer'in yazılı cevabı (7/432) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Adalet Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile 
rica ederim. 

Mehmet özgüneş 

Soru 1. — Kayseri'de halen kaç Asliye Hu
kuk Lıahkemesi vardır? 

Soru 2. — Kayseri Asliye Hukuk Mahkeme
lerinin 1D67 yılı iş hacmi nedir? 

Soru 3. — Orta - Anadolu'nun bir ticaret ve 
sanayi morkezi olan Kayseri ilimiz için mevcut 
Asliye Hukuk mahkemeleri yeterli midir? 

Oorıı 4. — Kayseri'ye yeni bir Asliye Hukuk 
Ivlalıkemesi kurulması düşünülüyor mu? Düşünü
lüyorsa ne zaman kurulacaktır? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 19.2.1968 

Zatigleri Gene! Müdürlüğü 
Sayı 940 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi: 13 . 2 . 1968 tarihli ve 8549/7-432/ 
G529 sayılı yazıları : 

Gıımlrıriyet Senatosu Tabiî üyesi Mehmet 
csjünss'in Kayseri .asliye Hukuk mahkemeleri
ne dair yazılı soru önergesinin cevapları ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Gereğine delâletlerini saygı ile arz ederim. 
Hasan Dinçer 

Adalet Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 

özgüneş'in Kayseri Asliye Hukuk mahkemeleri 
ile ilgili soru önergesinin cevabıdır : 

1. Kayseri'de halen üç Asliye Hukuk Mah
kemesi mevcudolup, bunlardan biri iş dâvalarını 
müsteırirren rüiyet etmektedir. 

2. Kayseri Asliye Hukuk Mahkemelerine 
1967 yılı içerisinde yeni gelen iş sayısı : 

1 nci Asliye Hukuka 863 
2 » » » 1 346 
3 ncû » » 860 tır. 
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3. Bakanlık Müdürler Eurulunsa tesbit edil
miş bulunan esaslara göre, Müstakil Asliye Hu
kuk mahkemeleri için 1 000 işe kadar normal 
bulunmakt a dır. 

Üç Asliye Hukuk Mahkemesine 1967 yılı 
içinde gelen iş sayısı 3 069 olup, bir mahkeme
ye isabet eden iş sayısı 1 023 olacağından Kay
seri Asliye Hukuk mahkemeleri yotsrli sayılmak
tadır. 

Nitekim emsal durumda olan Asliye Hukuk 
mahkemeleri arasında en fasla r i olan 2 nci 

Asliye Hukuk 26 nci sırada bulunmaktadır ki, 
iş sayısı tekaddünı eden yerlerin kadroları tak
viye edilebildiği takdirde, sıra Kayseri'ye gelebi
lir. 

4. Kayseri'de bugün için (3) numarada açık
lanan nedenle, yeni Asliye Hukuk Mahkemesi 
kurulması düşünülmemektedir. 

ileride kadro ve eleman imkânı hâsıl olduğu 
veya iş durumunda değişiklik vukubulduğu tak
dirde konu yeniden incelenecektir. 

5. — DÜZELTİŞ 

20 . 2 . 1968 tarihli 35 nci Birleşim tutanağı sonuna ekli basmayazılarda aşağıdaki düzeltiş-
ler yapılacaktır. 

S. 
Sayısı Sayfa Sütün Madde Satır Yanlış Doğru 

1094 
1095 
1096 

3 
3 
3 

2 
1 
1 

2 5 Maddesinin maddesinden 
1 5 gelirleri maddesine gelirleri) maddesine 
i Badik sine ek önedek sine ek ödenek 

»®<ı 
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İstiklâl Madalyası verilmiş bulunanlara vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlanması 
hakkındaki kamm tasarı sına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüııeş 
Selâlmttin Özgür 
M. Şükran Ozkaya 
Ha y d a r T u n e k a n at 
Muza f i e r Yurdakul e r 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mele 
Mukadder öztekin 
Mehmet Ünal di 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım IGu-aağaçh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şeuocak 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bckata 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Man sur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

"Üye s 
Oy ver 

Kabul ed 

ayısı : 183 
inler : .137 
uıler : 136 

Reddedenler : 0 
Çekins 

Oya katılmıy; 
erler : 1 
ınlar : 43 

Acık üyelikler : 3 

[Kabul 

ARTVİ N 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Salın Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Sırrı Uzmıhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Çere E Kayalar 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nnhit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
S ali m Ha zerdağlı 

ERZURUM 
Snkıp Hatun oğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuza! 

edenler] 

Gavsi Uça gök 
GAZİANTEP 

Zeki İslâm 
Nizamertin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip (")/.dolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksolcy 
Şi'vket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkeine 

İZMİR 
Ömer Tjûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Eteni Erdinç 

MALATYA 
Xüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

. NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Ilüsevin Avni Göktürk 

111 
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ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Fahri Özdilek 
Ahmet Yıldız 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (Bşk. V.) 

ANKARA 
tsmail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin (I. Â.) 

AYDİN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

SİİRT 
Abdurra hm an Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumenoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntas 

Zihni Betil 
TRABZON 

Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zal oğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UEFA 
İ. Etcm Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmae 

[Çekinser] 

BURSA 
Cahit Ortaç 

[Oya katûmıy anlar] 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Rahmi Arı kan 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
(B.) 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay soy 

ERZITIUM 
Osman Alihoeagil 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Â.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muammer Obuz 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

[Açık üyelikler] 

Balıkesir 
Bitlis 
İzmir 

İsmail Yeşilyurt 
ZONGFLLMK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadk 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Ragıp Ün er 

MUJLA 
Haldun Menteşeoğhı 
(B.) 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağnn 
(Başkan) 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

TRABZON 
Ali Şakır Ağanoğlu 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Ömer Er gün 
Sadi Koeaş 
Cemal Madaııoğlu (İ.) 
Nadir Nadi 
Zerin Tüzün 
Âdil ÜnJü 
Suad Hayri Ürgüplü 

Yekûn 
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1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısına 
verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünal di 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 114 

Kabul edenler : 114 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 66 

Açık üyelikler : 3 

[Kabul 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğru 

BURDUR 
0. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somnnoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

— 14" 

edenler] 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

L3 — 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Tşıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batu: 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylıemezoğlu 
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TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 
TOKAT 

Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
^îefet Aksoyoğhı 
Mucip Ataklı 
Emaııullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Ahmet Yıldız 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin (İ. Â.) 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

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

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

Reşat Zaloğlu 
TUNCELİ 

Arslan Bora 
URFA 

Hasan Oral 
UŞAK 

Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmae 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

[Oya katılmıyanlar] 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
(B.) 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Şeyh-m (İ..Â.) 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

[Açık ü 

Balıkesir 
Bitl-'s 
İzmir 

İSTANBUL 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

y elikler] 

1 
1 
1 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydmer 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Ragıp Ün er 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki A ta sağun 
(Başkan) 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

C UMIIURB AŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Amil Artus 
Ömer Ergün 
Sadi Koeaş 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu (İ.) 
Nadir Nadi 
Zerin T üzün 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

Yekûn 



C. Senatosu B : 35 20 . 2 . 1968 O 

Devlet Su îşleri Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi hakkındaki kanun 
tasarısına verilen oylann sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.; 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Selâhattin Ö zgur 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunekanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünal di 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Nejat Sarbcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 115 

Kabul edenler : 115 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılnııyanlar : 65 

Acık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 

BOLlî 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Sel âhattin Cizrelioğl u 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Ueagök 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Haılûık Bcnkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligili 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYrA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bay han 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
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Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Huligi Söyhemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betü 

TABU ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Fahri Özdilek 
Mehmet özigüneş 
Ahmet Yıldız 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin (I. Â.) 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

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

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

TRABZON 
ö. Lûtfi Hoeaoğlu 
Re§at Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arsl&n Bora 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

[Oya kattlrmy anlar] 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
(B.) 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
ihsan Topal oğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Â.) 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

[Açık ü 

Balıkesir 
Bitlis 
İzmir 

İSTANBUL 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumrah 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
M. Zeki Tulunaj 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MUĞLA 
İlyas KaraÖz 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

yetikler] 

1 
1 
1 

Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydmer 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Ragıp Üner 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Âmil Artus 
Ömer Er gün 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu (I.) 
Nadir Nadi 
Zerin Tüzün 
Adil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

Yekûn 

^ • » 
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Karayolları Genel Müdürlüğü 1967 yılı bütçesine ek ödenek verilmesi hakkındaki kanun tasarı
sına verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakul er 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder üztekin 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçla-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şcnocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit. Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgölli' 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Nejat Sarlıcalı 

Üye sayısı : 182 
Oy verenler : 127 

Kabul edenler : 126 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 55 

Açık üyelikler : :> 

[Kabul edenler] 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç, 
Saffet Ur al 

ÇANAKKALE 
Nah it Alt an 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazmı Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğiu 
Edip Samunoğiu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürck 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçinc 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza. Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 

Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
î. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDB 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
O. Meedi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
TL Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 
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SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumeuoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdü ek 
Mehmet Öz güneş 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (Bşk. V 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Beka t a 
İsmail Y<îtiş 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

G. Senatosu 

Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Z al oğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

B : 35 20 . 2 . 1968 t 

UEFA 
İ. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yesilvurt 

[Çekinser] 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
İ. Sabri Oağlayaııgil (B 

CORUM 
Safa Yaleuk 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğiu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihoengil 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

[Oya kaiıhnıy anlar] 

İhsan Topal oğlu 
HAKKARİ 

Necip Seyhan (İ. A.; 
İSPARTA 

Mustafa Gülcügil 
İZMİR 

Cahit Okurcr 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.; 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KOCAELİ 
Lûtıi Tokoğlu 

KONYA 
Muammer Obuz 
Muhittin Kılıe 

MALATYA 
M. Zeki Tuhmay 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MUĞLA 
I İlyas Karaöz 

[Açık üyelikler] 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadh 
Hidayet Aydmer 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Ragıp Üner 

Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Balkan) 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

TRABZON 
Ali Şakir Ağan oğlu 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Aeıkalm 
Âmil Artus 
Ömer Ergim 
Sadi KoeaŞj 
Osman Koksal 
Cemal MacL*rn<oğ]u (İ.) 
Nadir Nadi 
Zerin T üzün 
Âdil Ünlü 
Suacl Hayri Ürgüplü 

Balıkesir 
Bitlis 
İzmir 

Yekûn 3 
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Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi hakkındaki kanun tasarısına 
verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekr»oı Acuner 
Vohbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
KfcMİl Karavelioğlu 
Satru Küçük 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran üzkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Kara yiğit 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turgut Cebo 
Turhan Kapanh 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Nejat Sariıcalı 

Üye sayısı 
Oy verenler : 

Kabul edenler 
Reddedenler : 

Çekinserler : 
Oya katılmıyanlar : 

Açık üyelikler : 

[Kabul edenler] 

183 
124 
123 

1 
ü 

56 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BTTRDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çerm 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Er tuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Sakıp Hatunoğlıı 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GCMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
0. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin. Arıburun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkcine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lfıtfi Bozealı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligiİ! 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusrnan 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdu r rahman B ayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
.sa Hisan Bingöl 

NÎĞDI3 
vudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürlı 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
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SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SÎVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Öz güneş 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (BşkV.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 

ANTALYA 
Akif Tekin (İ. Â) 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
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Hulusi Söylemezoğlu 
TEKİRDAĞ 

Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Mi Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

20 . 2 . 1968 O : 1 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAEİ 
Mehmet Faik Ataynrt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

[Reddeden] 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

[Oya katılmıyanlar] 

Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLÜ 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
i. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Â.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İZMİR 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Ha zer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç. 
Muammer Obuz 

MALATYA 
M. "^eki Tulunay 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MUĞLA 
Jyas Karaöz 
Taldun Menteşeoğlu 

(B.) 
NEVŞEHİR 

î Şevki Atasağun 
(Başkan) 

[Açık üyelikler] 

Balıkesir 1 
Bitlis 1 
İzmir 1 

Yekûn 3 

ZONGULDAK 
Tırık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadh 
Hidayet Aydmer 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Ragıp Ün er 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SİNOP 
Suphi Batur 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHUKBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Âmil Artus 
Ömer Ererün 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu (İ.) 
Nadir Nadi 
Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

35 NCÎ BİRLEŞİM 

20 . 2 . 1968 Sah 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA SUNULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 

Hıfzı Oğuz Bekata'nm, Kıbrıs meselesine dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/443) 

2. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Erdoğan Adal'ının, Büyükada'da Tarım Bakan
lığı Bütçesinden yapılan piknik yerine dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/449) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kâ
mil Karayelioğlu'nun, ilâçlı buğdayların zarar
larına dair Başbakandan sözlü sözlü (6/479) 

4. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, dış ülkelerde yaşıyan ve
ya Türkiye'ye gelen vatandaşlarımıza dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/482) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in Beykoz ilçe merkezine yapıla
cak otomatik telefon santraline da'r Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/463) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, ihracatımızın artmasına dair, 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/465) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, açılacak ilköğretmen okul
larına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/453) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, erat harçlıklarının artı
rılmasına dair Millî Savunma Bakanından söz
lü sorusu. (6/454) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, Sincan (Ankara) Lisesi 
ile coğrafya öğretmenlerine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/486) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, Millî Eğitim Bakanlığına 

bağlı orta dereceli okullarda uygulanmak üze
re yayınlanan sınıf geçme ve imtihan yönet
meliğine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/487) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç'm , kaymakamların görev ma
hallerine dair içişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/488) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Veh
bi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 22 . 5 . 1965 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyon raporu (Cumhu
riyet Senatosu i 74) (S. Sayısı : 784 e ek), 
[Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1968] 

2. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı Bütçe Karma Komisyon raporu, 
(Millet Meclisi 1/468; Cumhuriyet Senatosu 
1/882) (S. Sayısı : 1094) [Dağıtma tarihi : 
15 . 2 . 1968] 

3. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1967 yılı bütçesine ek ödenek verilmesi hakkın
da kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu. (Millet Meclisi 1/469; Cumhuriyet Se
natosu 1/883) (S. Sayısı : 1095) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 2 . 1968] 

X 4. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1967 
yılı bütçesine ek ödenek verilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru. (Millet Meclisi 1/470); Cumhuriyet Se
natosu 1/884) (S. Sayısı : 1096) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 2 . 1968] 



X 5. — Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı Büt
çesine ek ödenek verilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Mil
let Meclisi 1/474; Cumhuriyet Senatosu 1/885) 
(S. Sayısı: 1079) [Dağıtma tarihi : 15 . 2 .1968] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Rulet, tilt, langırt ve benzeri oyun alet 
ve makinaları hakkındaki kanun teklifinin Mil

let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu içişleri, Dışişleriı Turizm ve Ta
nıtma, Anayasa ve Adalet ve Millî Eğitim ko
misyonları raporları. (Millet Meclisi 2/301; 
Cumhuriyet Senatosu 2/234) (S. Sayısı : 1093) 
[Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1968] 

X 2. — İstiklâl madalyası verilmiş bulunan
lara vatanî hizmet tertibinden Şeref aylığı bağ
lanması hakkındaki kanun tasrısınm Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Millî Savunma ve Geçici Komisyon 
raporları. (Millet Meclisi 1/372; Cumhuriyet 
Senatosu 1/881) (S. Sayısı : 1098) [Da
ğıtma tarihi : 16 . 2 . 1968] 

• . .»> . . . >m< 



Toplantı : 7 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Rulet, tilt, langırt ve benzeri oyun alet ve makinalan hakkın
daki kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Ana

yasa ve Adalet ve Millî Eğitim komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 2 / 3 0 1 ; Cumhuriyet Senatosu 2 /234) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 307) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 26 . 12 .1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2/301 - 2002 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 25 . 12 . 1967 tarihli 21 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işa-
ri oy ile kabul edilen, rulet, tilt, langırt ve benzeri oyun alet ve makinaları hakkında kanun teklifi 
dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not: Bu teklif 9.5. 1966 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 22 ve 25 . 12 . 1967 tarihli 20 ve 21 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı: 307) 

içişleri Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri Komisyonu 28 . 12 . 1967 

Esas No: 2/234 
Karar No: 3 

Yüksek Başkanlığa 

Rulet, tilt, langırt ve benzeri oyun alet ve makinalan hakkında kanun teklifi Komisyonumuzun 
28 Aralık 1967 tarihli birleşiminde ilgili Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde incelen
di ve görüşüldü. 

Kanun teklifinin gerekçesi uygun mütalâa edildiğinden, teklif Komisyonumuzca da benimsen
miş ve aynen kabul edilmiştir. 
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Havalesi gereğince Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan ve bu raporda 
Sözcü 
Sivas 

Ziya Önder 

Bursa 
Cahit Ortaç 

Kâtip 
•İzmir 

Muhalefet eklidir 
Ö. Lûtfi Bozcah 

İzmir 
İzzet Birand 

Siirt 
Abdurrahman Kavak 

Tabiî Üye 
Mucip Atahh 

Konya 

Tabiî Üy* 
Refet Aksoyoğlu 

Ordu 
Muhalefetim eklidir Söz hakkını mahfuzdur 

Muhittin K%hç 

Taka* 
Ali Altuntas 

Zeki Kumruht 

Muhittin Kılıç ve Ö. Lûtfi Bozcah'nın muhalefet şerhi 

2 nci maddedeki cezalar azdır. Kaldı ki, 647 sayılı Kanuna göre para cezasına tahvili mümkün
dür. Bu itibarla kanunun maksadı temin edilemez. Bundan başka tekerrür halinde ruhsatın geri 
alınması ve kapatma cezası verilmek gerekir. Tümüne muhalifiz. 

Konya İzmir 
Muhittin Kılıç Ö. Lûtfi Bozcalt 

Dışişleri. Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışi§leri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 

Esas No. : 2/234 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 
Rulet, tüt, langırt ve benzeri oyun âlet ve makinalan hakkında kanun teklifi. Komisyonu

muzun 9 . 1 . 1968 günkü toplantısında ilgili Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde 
incelendi ve görüşüldü. 

Kanun teklifinin gerekçesi Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden teklif, Millet Mec
lisinden gelen şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

İhtisas konusu olan cezai hükümlerin, ilgili ihtisas komisyonlarında çok dikkatli bir tetkike 
tabi tutulmaları temenniye şayan görülerek teklif havalesi gereğince Anayasa ve Adalet Komisyo
nuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Kanunda Sözcü 
Samsun Tekirdağ 

F. Tevctoğlu C. Tarlan 

Sinop Ankara 
Söz hakkım mahfuzdur. İmzada bulunamadı 

8. Batur H. 0. Bekata 

Ankara l 
M. Vural S. 

Manisa 
F. Alpiskender 

Konya 
Metne muhalif 

Söz hakkı mahfuz 
M. Obuz 

Çorum 
Yolcuk 

Tabiî 
A. 

Üye 
Yıldız 

İstanbul 
T. Ariburun 

Ağrı 
S. Türkmen 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1093) 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 17 . 1 . 1968 

Esas No. : 2/234 
Karar No. : 10 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 25.12.1967 tarihli 21 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari oy 
ile kabul edilen ,Rulet, tilt, lângırt ve benzeri oyun alet ve makinaları hakkında kanun teklifi. Millet 
Meclisi Başkanlığının 26.12.1967 tarihli ve 2002 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı
na gönderilmekle, Komisyonumuzun 17.1.1968 tarihli Birleşiminde, ilgili Hükümet temsilcileri de 
hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Millet Meclisi metni, T. C. Kanununun 567 nci maddesinin kapsamı dışında da olsa, umuma 
mahsus veya umuma açık yerlerde rulet, tilt, lângırt ve benzeri oyun alet ve makinalarının bulun
durulmasını ve çalıştırılmasını yasak etmekte; buna aykırı hareketlerin cezalandırılmasını öngör
mektedir. 

Son yıllarda, rulet, lângırt, tilt ve benzeri baht ve talihe bağlı oyun alet ve makinalarının salgın 
halinde bütün yurt sathına yayıldığı bilinmektedir. Bu durum, gerek yetişme çağında bulunan 
çocuklarda, gerekse yetişkin nesillerde, birçok kötü alışkanlıkların doğmasına ve kökleşmesine yol 
açmakta, ve netice olarak da cemiyetimizin bünyesinde derin bir tahribatın meydana gelmesine se-
beiboîmaktadır. 

Çoğu aile sorumluluğu taşıyan ve cemiyet hayatında belirli hizmetler görmekle mükellef bulu
nan bâzı yetişkin kimseler, söz konusu oyunların cazibesine kapılarak, işlerini ve vazifelerini ihmal 
etmekte, vakitlerini ve ailelerinin nafakalarını karşılıksız hevesler uğrunda harcamakta ve bu suretle 
aile sarsıntıları ve bedbinlikler ortaya çıkmaktadır. 

Diğer taraftan, bu baht ve talih oyunları, özellikle ilk ve orta dereceli okullara devam eden kü
çük bünyelerde, ileride tedavisi ve telâfisi güç olan birçok kötülüklerin yerleşmesi sebebiyle daha 
da büyük bir tahribata yol açmaktadır. Zira, vücutça ve moralce gelişme çağında bulunan gençler, 
1>u çeşit mahallere devam etmekle, derslerini ihmal etmekte, gereken sağlık şartlarını taşımıyan sa
lonlarda ve bodrum, katlarında sağlıklarını kaybetmekte, büyüklere özenerek kötü alışkanlıklara ka
pılmakta, bulaşıcı mevsim hastalıklarına yakalanmakta, ayrıca, zamanlarını israf ettikten başka, 
kolay ve tesadüflere bağlı kazançlar peşinde koşmaya alıştıklarından, kendilerine çalışma ve irade 
terbiyesi vermek imkânları azalmakta, harçlıklarım bu gibi yerlerde sarf ederek borca alışmakta
dırlar. 

Söz konusu oyun âlet ve makinalarının büyük kısmının yurt dışından ithal edilmesi de, zaruri 
maddeler için muhtaç bulunduğumuz dövizin kötü maksatlar uğruna harcanmasına sebebiyet ver
mektedir. 

Rulet, tilt, lângırt ve benzeri oyun âletlerinin yasaklanması suretiyle, yukarda belirtilen mah
zurları bertaraf etmeyi öngören teklif, Komisyonumuzca uygun mütalâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

I I - Millet Meclisince kabul edilen 1, 2, 3, 4. 5 ve 6 nci maddeler Komisyonumuzca da aynen ka
bul edilmiştir. 
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Havalesi gereğince Milli Eğitim Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 

sunulur. 

ÎBu raporda Başkan 
ve Sözcü 

Kastamonu Tekirdağ Tabiî Üye 
A. N. Tuna H. Mumcuoğlu 8. O'Kan 

Diyarbakır 
S. Cizrelioğlu 

Kâtip 
Tekirdağ 

H. Mumcuoğlu 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Â. Artus 

Kırşehir 
A. R. TJlusman 

Rize 
O. M. Agun 

Samsun 
B. Rended 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Sakarya 
M. T%ğh 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim 
Komisyonu 

Esas No. : 2/234 
Karar No. : 11 

8 . 2 . 1968 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 25 . 12 . 1967 tarihli 21 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, rulet, tilt, lângırt ve benzeri oyun alet ve makinaları hakkında kanun tek
lifi, Millet Meclisi Başkanlığının 26 . 12 . 1967 tarih ve 2002 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığına gönderilmekle komisyonumuzun 8 . 2 . 1967 tarihli Birleşiminde ilgili Bakan
lık temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Millet Meclisi metni, T. C. Kanununun 657 nci maddesince kapsanmıyan umuma mahsus ya
hut umuma açık yerlerde rulet, tilt, lângırt ve benzeri oyun alet ve makinalarınm bulundurul
masını, çalıştırılmasını yasak etmekte ve buna aykırı hareketlerin cezalandırılmasını öngörmek
tedir. 

Mâlüm olduğu üzere yukarıda isimleri ifade olunan baht ve talihe bağlı oyun alet ve makina
larınm bir salgın halinde gençlik arasında yayıldığı, gerek yetişme çağındaki gençlerimizde ve 
gerekse yetişmiş gençlerimizde kötü alışkanlıklara sebebolduğu ve bunun ya cemiyetimizin bün
yesinde derin yaralar açacağı bir gerçektir. Bu salgının özellikle eğitim çağındaki gençlerimizi 
etkisi altına alması ve bunların eğitime devamı büyük ölçüde aksatması üzerinde hassasiyetle 
durulacak problemlerin meydana gelmesine sebebolmuştur. 

Bu sosyal hastalığın tedavisinin birinci merhalesi olarak adı geçen oyun alet ve makinalarınm 
her ne ad altında olursa olsun yasaklanması faydalı mütalâa edilmiş ve teklif komisyonumuzca 
da benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1, 3, 4, 5 ve 6 nci maddeleri komisyonumuzca da a}rnen kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci maddesi komisyonumuzca da esas itibariyle benimsen
diği halde; teklifin 2 nci madesinde bulunup da Millet Meclisince metinden çıkartılan (Bu gibi 
oyun oynanan yerler bir daha açılmamak kaydiyle kapatılır) hükmü teklifin kanunlaşması halin -
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«deki tatbikata kuvvet kazandıracağı ve birtakım suiistimalleri önliyebileceğa. mülâhazası ile mad
denin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi olarak yeniden metne ilâve edilmiştir. 

I I I - Teklifin Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulma
dı da kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
İzmir 

C. Okurer 

Üye 
Ankara 

Söz hakkım mahfuzdur 
T. Cebe 

Sözcü 
Tabiî Üye 
M. Özgüneş 

Üye 
Çankırı 
H. Dağlı 

Üye 
Tabiî Üye 

K. Karavelioğlu 

Üye 
İzmir 

Ö. L. Bozcah 

Üy* 
Kırklareli 

A. N. An 

Üye 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Z. Tüzün 

Üye 
İzmir 

S. Turan 
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Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

Rulet, tüt, lângırt ve benzeri 
oyun alet ve makinaları hak

kında kanun teklifi 
MADDE 1. — Türk Ceza Ka

nununun 567 nci maddesinin 
kapsamı dışında kalsa bile umu
ma mahsus veya umuma açık 
yerlerde her ne ad altında olur
sa olsun kazanç kasdiyle oynan-
masa dahi rai et, tilt, langırt ve 
benzeri baht ve talihe bağlı ve
ya maharet istiyeıı, otomatik 
yan otomatik el veya ayakla 
kullanılan oyun alet veya ma
kinaları ile benzerlerini bulun
durmak veya çalıştırmak yasak
tır. 

Ancak 7470 sayılı T. C. Tu
rizm Bankası Kanununun 18 
nci maddesi hükümleri' saklı
dır. 

MADDE 2. — Bu kanuna ay
kırı hareket edenler bir aydan 
altı aya kadar hafif hapis ve 
250 liradan 500 liraya kadar 
hafif para cezasına mahkûm 
edilir. 

Ele geçirilen alet, makimi, ve 
paralar zapt ve müsadere edi
lir. 

Tekerrürü halinde cezalar bir 
misli artırılır. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
kapsamına giren suçlardan do
layı zaman ve mekân kaydına 
bakıirafik^zıu 3005 sryıh Ka
nun hükümleri tatbik edilir. 

MADDE 4. — Bu kanuna gö
re açılan dâvalara sulh ceza 
mahkemeleri bakar. 

MADDE 5. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

MADDE 6. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

— 6 — 

İçişleri Komisyonunun kabul 
ettiği metin 

Rulet, tilt, langırt ve benzeri 
oyun alet ve makinaları hak

kında kanun teklifi 
MADDE 1. — Millet Mecli

since kabul edilen 1 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci mad
de aynen kabul edilin isti1!-. 

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

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

MADDE 5. — Millet Mecli
since kabul edilen 5 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

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

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma-
Komisyonunun kabul ettiği 

metin 
Rulet, tilt, lângırt ve benzeri' 
oyun alet ve makinaları hak

kında kanun teklifi 
MADDE 1. — Millet Mecli

since kabul edilen 1 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

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

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

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

MADDE 5. — Millet Mecli
since kabul edilen 5 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Mecli
since kabul edilen 6 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 
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Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonunun kabul ettiği metin 

Rulet, tüt, langırt ve benzeri oyun, alet ve 
makinaları hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edi
len 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi
len 2 ncd madde aynen kabul edilmiiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edi
len 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edi
len 5 ncd madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edi
len 6 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim Komisyonu
nun kabul ettiği metin 

Rulet, tüt, langırt ve benzeri oyun, âlet ve 
makinaları hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nei 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanuna aykırı hareket 
edenler bir aydan altı aya kadar hafif hapis 
ve 250 liradan 500 liraya kadar hafif para ceza
sına mahkûm edilir. 

Ele geçirilen âlet, makina ve paralar zapt ve 
müsadere edilir. 

Bu gibi oyun oynanan yerler bir daha açıl
mamak kaydiyle kapatılır. Tekerrürü halinde 
cezalar bir misli artırlıır. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştür. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştür. 

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

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

*t*m 
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Toplantı : 7 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 

Meclisi 1/468; Cumhuriyet Senatosu 1/882) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 31 . 1 . 1968 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-681/706 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
29 . 1 . 1968 tarihinde kararlaştırılan «1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun taşansa» ve gerekçesi ile eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demire! 

Başbakan 

GEREKÇE 

Birinci Madde : 
Devilelt İstatistik Enistitüısü 1967 yılı bütçesinin (ıD) ıcetveli ıkadriolarınua 970 sayılı Kanunum 

4 ooıcü ımaddesi ile (210 >aded kadro lefcleınnıiş ve 7 'aylık Ikarşılığı bu enstitü Ibütçeskıin 14.542 nci 
(ıS ayını ve aniket ıgiderleri) tertibinden 1 312 476 lira ıdüişüıleretk, 

1)2.150 nıci '((819 sayılı 'Kanun gereğince yapılacak ödemeler) ımaJddesine 120 365 lira-, 

12.2110 uncu (Hiamietliler ücreti) (maddesine 1 119 353 lira, 

12.370 nci (Emefeli (keseneği ıkamşıllıikları) maddesine 72 758 lira ilâve edilmiş. ibuluomaiktadır. 

Halbuiki; 'Temmuz 1967 tarihinde 7 aylık hesaba ıgör-e sunulan ikamın tasarısı 28 . 12 . 1967 
tarihinde lyürürilüğe ıgirmiş ve 5 aylılk ibir tasarrufla (lD) cetveli 'kadrolarının ımıalî portesi yıl 
karnına Ikaidar 431 i240 'liraya düşmüş bulunmaktadır. 'Buna ikartşılıık düşülme (yapılan â4.542 nci 
maddeden ihizmıet ıgarıen <YQ (D) loetveliınıe alınacak yevmiyeliler ücretlerini Aırabk 1967 >ayı Isonu-
na Ikadar ibu tertipten almakta devam etmişlerdir. 

Netice 'olarak, mezkûr ıkanunun ı5 ay ıgeçikmiş dlmaisı iselbelbiyle, fazla aiktanimış olan ödeneğin, 
hizmetin İbu 15 ay ızarfında ikartşılanımış, olduğu 14.1542 cnei maddeye iadesini teminen gerekli ak
tarma tasHıibimin yapıllması zaruri igıörülm/üştür. 
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ikinci Madde : 

ıBiölüm Madde Eklenen İzahat 

(A/3) 
Maliye Bakanlığı 

34.000 34Jİ17 13 000 '000 Köy yollarıınm yapımı ive (köy dıçme (sularında 'kullanılmak üzere, 
34.119 12 000 000 Karayolları Genel Müdürlüğü ile Devlet *Su İşleri Genel Müdür

lüğü ıcari (yıl bütçelerinin ilgili ıtertiplerine 'ek ödenek verilmesi 
hakkında hazırlanan (kanun tasarıları (sevk .edilmiş bulunmakta-
dır. Gerekli ek 'ödeneğin temini ımaksadiyle Hazine yardımı ola
rak Karayolları Genel Müdürlüğüne 13 000 OOO, Devlet Sn İşleri 
Genel Müdürlüğüne de ill2 000 000 lira olmak üzîere, teem'aıı 
25 000 000 liranın ieıklenımelsin'e ızamreft Ihâsıll (olmuştur. 

Bu ek lödeıııelk ibütçeden yıl içinde (yapılacak tasarrufla kar
şılanacaktır. 

Üçüncü Madde : 

Çeşitli (teadül ve Teşkilât Ikanıunları ile diğer kanunlarda ımevcut 'aylık vıe ücret ''tutarlarının değiş
tirilmesi hakkındaki 7244 (sayılı Kanunun '5 nci (maddesinin (tadiline dair kanun 14 «Aralık 1967 ta
rihinde yürürlüğe (girmiş (bulunmaktadır. 

Mezikûr (kanunla, .asgari kadro ücretleri 250 liraya ıçıkarltılmış (olduğundan, (gıereken yükselt
meyi ve ödemeyi sağlamak üzere, (bu maddenin konulması lüzumlu (görülmüştür. 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 14 . 2 . 1968 

Esas No. : 1/468 
Karar No. : 116 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan (1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı) ilgililer ve Malliye Bakanlığı temsilcilerinin de katılması ile 
incelendi ve görüşüldü : 

970 sayılı Kanunla Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının (D) cetveline ilâve edilen kadro
ların karşılığını temin etmek maksadiyle İstatistik Enstitüsünün 1967 yılı Bütçesinin 14.542 nci 
maddesinden düşülen 1 312 476 liranın, adı geçen kanun 28 . 12 . 1967 tariihinde yürürlüğe girdiği 
için fazla aktarılmış bulunan miktarın ilişik cetvelde yazılı tertiplerinden düşülerek esas madde
sine iadesini, köy yollarının yapımı ve köy içme sularının teminini! sağlamak amacı ile Karayol
ları ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüklerime Hazine yardımı olarak 25 000 000 liralık ek ödene
ğin verilmesini, 934 sayılı Kanunla asgari kadroların 250 liraya çıkarılmasını öngören tasarının 
görüşülmesi sırasında Komisyonumuz, Mahallî İdare seçimlerinin ertelenmesi sebebiyle Adalet Ba
kanlığı 1967 yılı Bütçesinin ilgili tertibinden tasarruf edilen 1 000 000 liranın ceza evlerinin 
zaruri giderlerini karşılamak üzere ilgüli tertibine aynı miktarın aktarılmasını, Maliye Bakanlığı 
1967 yılı bütçesinin de tasarrufu mümkün görülen tertibinden 625 000 lira düşülerek kasa tazminat
larının ödenmesini sağlamak amacı ile ilgüli maddesine aynı miktarın aktarılmasını öngören mad-
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deyi tasarının 1 nci maddesi ve bağlı cetvelini de (1) sayılı cetvel olarak kabul etmiştir. Bu su
retle tasarının 1 nci maddesi 2 nci madde, bağlı (1) sayılı cetveli de (2) sayılı cetvel olarak, 
2 ncli maddesi 3 ncü madde, bağlı (2) sayılı cetveli (3) sayılı cetvel olarak, 3 ncü maddesi 4 ncü, 
4 ncü maddesi 5 nci, 5 nci maddesi de 6 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Öncelik ve (ivedilikle görüşülmek ve G-enel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

1. Sezgin 
Ankara 

Söz hakkını mahfuz 
/. S. Hatipoğlu 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
R. Ün er 

Eskişehir 
/. Angı 

İstanbul 
M. Güven 

Rize 
E. Y. Akçal 

Başkan V. 
Aydın 

. 1. Cenap Ege 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Çanakkale 
Söz hakkım mahfuzdur 

$. İnan 
Gümüşane 
S. Savacı 

İzmir 
t. Gürsan 

Samsun 
Y. AJcal 
Trabzon 

A. R. TJzuner 

Sözcü 
Sakarya 

N. Bayar 
Aydın 

Söz hakkım mahfuzdur 
M. Ş. Koç 

Elâzığ 
K. Nedimoğlu 

İstanbul 
Söz hakkım mahfuzdur 

S. Aren 
Kayseri 

A. Hacıpaşaoğlu 
Samsun 
S. Kılıç 

Uşak 
M. F. Atayurt 

Kâtip 
Bolu 

H. İ. Cop 
Burdur 

1. H. Boyacıoğlu 

Erzurum 
C. Önder 

İstanbul 
İV. Eroğan 

Niğde 
K. Baykan 

Trabzon 
A. î. Birincioğlu 

HÜKÜMET TASARISI 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1967 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
ki 970 sayılı Kanunla Devlet İstatistik Enstitü
sü 1967 yılı Bütçesinin 14.542 nci (Sayım ve an
ketler giderleri) maddesinden düşülen 1 312 476 
liradan 881 236 lirası ilişik (2) sayılı cetvelde 
yazılı maddelerden düşülmek suretiyle, tertibi
ne iade edilmiştir. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/ l ) işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı cetvel
de yazılı tertipleri arasında 1 625 000 Liralık 
aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2. — 1967 yılı Bütçe Kanunu-.a 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
ki 970 sayılı Kanunla Devlet İstatistik Enstitü
sü 1967 yılı Bütçesinin 14.542 nci (Sayıı*. "e 
anketler giderleri) maddesinin düşülen 1 312 470 
liradan 881 236 lirası ilişik (2) sayılı cetvelde 
yazılı maddelerden düşülmek suretiyle, terkibi
ne iade edilmiştir. 
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(Hükümetin tasarısı) 

MADDE 2. — 1967 yılı (Bütçe Kanununa 
bağlı (A/3) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı 
kısmının ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı tertiple
rine 25 000 000 liralık ıek ödenek verilmiştir. 

MADDE 3. — Genel ve katana bütçeli daire
lerin (D) işaretli cetvellerine dâhil olup 7244 
sayılı Kanunun 5 mıei maddesini değiştiren ve 
14 . 12 . 1967 tarihinde yürürlüğe giren 934 
sayılı Kanunla asgari ikadro ücretleri 250 lira
ya çıkartılmış olan hizmetlilerin, bu ücretleri 
sözü geçen kanunun yürürlüğü tarihinden iti
baren ödenir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı (tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

29 . 1 . 1968 

Başbakan 
S. Demirci 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
S. T. Müftüoğlu 

Millî Savununa Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Balkan V. 
F. Sükan 

Millî Eğitim Bakanı 
/ . Ertem 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/ . Tekin 

Ulaştırma Bakanı 
S. Bilgiç 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Kürşad 

Devlet Bakanı 
S. öztürk 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
C. Bügehan 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Tarım Bakanı 
B. Bağdaş 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
B. Sezgin 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

(Bütçe Karma Komisyonunun değiıştirişi) 

MADDE 3. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/3) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kıs
mının ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 
25 000 000 liralık ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 3 ncü maddesi 4 ncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 4 ncü maddesi 5 ne i 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 5 nci maddesi 6 ncı 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Köy İşleri Bakanı 
T. Toker 
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(Hükümet tasarısına bağlı cetveller) 

[1] SAYILI CETVEL 
Eklenen 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira 

(A / l ) 
Devlet İstatistik Enstitüsü 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR 
12.150 819 sayılı kanun gereğince yapılacak ödemeler 

ÜCRETLER 
12.210 Hizmetliler ücreti 

SOSYAL YARDIMLAR 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 

[2] SAYILI CETVEL 

(A/3) 
Maliye Bakanlığı 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölüm toplamı 25 000 000 

Bölüm 'toplamı 881 236 

80 817 

751 567 

48 852 

KATMA BÜTÇELİ İDARELERE HAZİNE YARDIMLARI 
34.117 5539 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 5 nci fıkrası gereğince Ka

rayolları Genel Müdürlüğüne 13 000 000 
34.119 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 12 000 000 

(Bütçe Karma Komisyonunun değistirişi ve bağlı cetveller) 

[1] SAYILI CETVEL 
Düşülen Eklenen 

Bölüm Manîde Ödeneğin çeşidi Lira Lira 

(A / l ) 
Adalet Bakanlığı 

14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölüm toplamı 1 000 000 

ÇEŞİTLİ HİZMET GİDERLERİ 
Seçim işleri giderleri 

14.940 Seçim giderleri 1 000 000 
15.000 KURUM GİDERLERİ Bölüm toplamı 1 00 000 

^ 
ADALET KURUMLARI GİDERLERİ 
Ceza ve tevkif evleri 

15.121 Büro giderleri 1 000 000 

Cumhuriyet 'Senatosu ('S. Sayısı : 1094) 



Bölüm Madde 
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ödeneğin çeşidi 

12.000 

14.000 

Maliye Bakanlığı 
PERSONEL GİDERLERİ Bölüm toplamı 

TAZMİNATLAR 
12.520 Kasa tazminatı 

HİZMET GİDERLERİ Bölüm toplamı 

MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDERLER 
Diğer malî hizmetlerle ilgili giderler 

14.493 Bina ve arazi tahriri ile ilgili giderler 

Düşülen 
Lira 

625 000 

625 000 

Eklenen 
Lira 

625 000 

625 000 

Toplam 1 625 000 1 625 000 

Bölüm Madde 

[2] SAYILI CETVEL 

ödeneğin çeşidi 

12.000 

(A/ l ) 
Devlet istatistik Enstitüsü 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler 

ÜCRETLER 
12.210 Hizmetliler ücreti 

SOSYAL YARDIMLAR 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 

Eklenen 
Lira 

Bölüm toplamı 881 236 

80 817 

751 567 

48 852 

34.000 

[3] SAYILI CETVEL 

(A/3) 
Maliye Bakanlığı 

MALİ TRANSFERLER Bölüm toplamı 25 000 000 

KATMA BÜTÇELİ İDARELERE HAZİNE YARDIMLARI 
34.117 5539 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 5 noi fıkrası gereğince Ka

rayolları Genel Müdürlüğüne 13 000 000 
34.119 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne . 12 000 000 
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Toplantı : 7 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçesine ek ödenek ¥e 
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 

(Millet Meclisi 1/469; Cumhuriyet Senatosu 1/883) 

T. C. 
Başbakanlık 31 . 1 . 1963 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 680/705 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türlüye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
29 . 1 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1967 yılı bütçesine 
ek ödenek verilmesi hakkındaki kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Birinci Madde : 
Köy içme suyu konusunun halk sağlığı ile olan yakın ilgisi yanında memleket şümul olması 

ve halk tarafından tamamen benimsenmiş bulunması dolayısiyle, köylü vatandaşların daimî taz
yiki altında kaimmiş ve halkın Devlet yardımına büyük ölçüde iştiraki programın çok üstünde 
iş yapılmasını zaruri kılmıştır. 

Diğer taraftan, gelecek yıla sâri olarak konan işlerde köylüler tarafından açılan kanallar 
kapanmadan boru ferşinin yapılması, sel ve deprem gibi tabiî afetler sonunda susuz kalan köy
lerin içme suyuna kavuşturulması amaciylc Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1967 yılı bütçesi
nin 22.G11 nci (Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) maddesine 12 000 000 liranın eklenmesi
ne zaruret hâsıl olmuştur. 

İkinci Madde : 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1967 yılı bütçesinin 22.611 nci maddesine verilen 12 000 000 

liralık ek ödeınek Hazine yardımı ile karşılanacağından, adı geçen genel müdürlük cari yıl bütçe 
kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 72.000 nci (Özel gelirler) bölümünün 72.100 ııcü (Hazine 
yardımı) maddesine eklenmesi gerekmektedir. 
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Bütçe Karma Komisyonu rapora 

T. B. M. 31. 
Bütçe Karma Komisyonu 14 . 2 . 1968 

Esas No. : 1/469 
Karar No. : 117 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Komsyonumuza havale edilen «Devlet Su İsleri Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçesine ek öde
nek verilmesi hakkında kanun tasarısı» ilgililer ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katılması 
ile incelendi ve görüşüldü : 

Koy İçme suyu Kanunu, halk sağlığı ile yakîııen ilgili olduğundan, memleketin muhtelif yer
lerinde yapılmakta olan işlere, halkın da Devletin yanında yer alması sayesinde programların üs
tünde iş yapmak imkânını vermektedir. Köylüler tarafından açılan kanalların kapanmadan bora
ların yerleştirilmesini, deprem ve tabiî âfetler sebebiyle susuz kalan köylerin biran önce içme 
suyuna kavuşturulmasını teminen istenen ek ödeneğin vcrilm'esini ve bu ödeneğin Hazine yardımı 
ile karşılanmasını sağlamak amacı ile Devlet Su İşleri Genci Müdürlüğü 1967 yılı bütçesinin (B) 
işaretli cetvelinde mevcut (72,100) ncü maddeye eklenmesini öngören tasarı, aynen kabul edil
miştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan 
Aydın-

î. Sezgin 
Ankara 

Söz hakkım mahfuzdur 
1. S. IIa:ipoğlu 

Cumhurbaşkanınca S. 
R. Üncr 

Eskişehir 
t> Angı 

istanbul 
M. Güven 

Rize 
E. Y. Akçal 

Ü. 

Başkan T. 
Aydın 

î. C. Ege 
Ankara 

M. E. Yılmaz 

Çanakkale 
Söz hakkım mahfuz 

Ş. İnan 
Gümüşano 
S. Savacı 

İzmir 
/, Gür san 
Sam s mı 
Ir. Al:al 
Trabzon 

A. B. TJzuner 

Sözcü 
Sakarya 

AT. Bay ar 
Aydın 

Söz hakkım mahfuzdur 
M. S. Koç 

Elâzığ 
dur A', Nedimoğlu 

İstanbul 
Söz hakkını mahfuzdur 

S. Ar en 
Kayseri 

A. Ilacroamoğlu 
Samsun 
S. Kılıç 

T > k 
M. F. Atayurt 

1. 

A 

Kâtip 
Bolu 

H. 1. Cop 
Burdur 

11. Boyaeıoğl 

Erzurum 
C. önder 

İstanbul 
N. Eroğan 

Niğde 
K. Baykan 

Trabzon 
. /. Birincioğl 

Cumhuriyet Senatosu (S Sayısı : 1095) 
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HÜKÜMET TASAKISI 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
Bütçesine ek ödenek verilmesi hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Sn İşleri Genel Müdür
lüğü 1967 yılı Bütçesine bağlı (A/2) işaretli 
cetvelin 22.000 nci (Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümünün 22.611 nci (Yapı, tesis ve 
büyük onarım giderleri maddesine 12 000 000 
liralık ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) 
işaretli cetvelin 72.000 nci (Özel gelirler) bö
lümünün 72.100 ncü (Hazine yardımı) maddesi
ne 12 000 000 lira eklenmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanları yürütür, 

29 . 1 . 1968 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakam 
S. T. Müftüoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı V. 
F. Sükan 

Millî Eğitim Bakanı 
/ . Ertem 

Devlet Bakanı 
S. Öztürk 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Adalet Bakanı 
II. Dinçer 

İçişleri Bakam 
F. Sükan 

Maliye Bakam 
C. Bilgehan 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

BÜTÇE KAKMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1967 yılı Büt
çesine ek ödenek verilmesi hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/ . Tekin 

Ulaştırma Bakanı 
S. Bilgiç 

Sanayi Bakanı 
3/. Turgut 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Kürşad 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Tarım Bakanı 
B. Dağdaş 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
B. Sezgin 

İmar ve İskân Bakam 
H. Menteşeoğlu 

Köy İşleri Bakanı 
T. Toker 

>>»<< .«..-
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Toplantı : 7 I A Q f t 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : I U ö U 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçesine ek ödenek 
rilmesi hakkında kamın tasarısı ve Eütçe Karma Komisyonu rap: 

(Millet Meclisi 1/470; Cumhuriyet Senatosu 1/884) 

T. C. 
Başbakanlık 31 . 1 . 1963 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 679/704 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arşı Bakanlar Kurulunca 
29 . 1 . 1968 tarihinde kararlaştırılan «Karayolları Genel Müdürlüğü 1967 yılı bütçesine ek öcb-
nek verilmesi hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ile eld cetvel ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirci 

Başbakan 

G E R E K Ç E 
Birinci madde : 

Bölüm Madde Eklenen Açıklama 

22.571 
22.574 

23.571 

2 000 000 ) 
8 000 000 ) 

) 
3 000 000 ) 

22.000 22.571 2 000 000 ) 1967 yılı programında 2 000 Km. yeni yol yapımı ile 1 030 Km. 
yolun onarımının yapılması esas alınarak bütçe ile 150 milyon li ;• ı 
verilmiş ve bunun 36 milyon lirası makina proje kredilerine tr'v 

23.000 23.571 3 000 000 ) sis edilerek, yatırımlara ancak 111 milyon lira tefrik cdibbi'lm:%s 
tir. 
Diğer taraftan, vilâletlerde çalışan makina işçi giderleri ve inşa:.•::•-
lar için lüzumlu malzemelerin ve dağ köylerinde çalışan makina".a-
rm akar yakıtlarını karşılamak mümkün olamamıştır. 
Ayrıca bu yıl ilerde yeniden tanzim edilen toplu sözleşmeler el (ba
yisiyle 20 milyon liralık bir ödemeyle karşı karşıya kalınmışt r. 
Buna ilâveten 1966 yılında Muş, Bingöl ve Erzurum illerinde va-
kubulan deprem dolayısiylc tesıiycsi yapılmış olan 577 Km. y d a 
sarf edilen paraların heder olmaması için bu yolların program dı
şında stabilize malzeme ile kaplanması zarureti, ilâve ödenek sar
fını mucib olmuştur. 
1967 yılı içinde vukubulan Adapazarı ve Pülübür'deki deprem
ler dolayısiyle 90 Km. köy yolunun yapımı da munzam bir harca
mayı icabettirmiştir. 
Bunların dışında 1967 programında mubayaası öngörülen makim» 
ların imzalanan mukavelelerine göre kısmi teslimatları cari y i 
içerisinde yapılacağından, bu yıla ait navlun ve gümrük matrah
ları ödenmesi mecburidir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1096) 
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Bölüm Madde Eklenen Açıklama 

Bu itibarla; yukarıda yazılı tertiplerin hizalarında gösterilen mik
tarların eklenmesine zaruret bulunmaktadır. 

ikinci madde : 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1967 yılı bütçesinin muhtelif tertiplerine verilen cem'an 
13 000 000 liralık ek ödenek Hazine yardımı ile karşılanacağından, adı geçen Genel Müdürlük 
cari yıl Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 72.000 nci (Özel gelirler) bölümünün 72.100 
ncü (Hazine yardımı) maddesine eklenmesi gerekmektedir. 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu 14 . 2 . 1968 
Esas No. : 1/470 
Karar No. : 118 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilen «Karayolları Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçesine ek ödenek ve
rilmesi hakkında kanun tasarısı» ilgililer ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katılması ile 
incelendi ve görüşüldü : 

1967 yılı programları 'gereğince yapılması ve onarılması gereken yollarla aynı yıl içinde 
deprem ^bölgelerinde program dışı yapılması gereken yolların bitirilmesi, diğer taraftan çalı
şan makinaların alkar yakıt ihtiyacını karşılamak ve mubayaa edilmiş olan makinalarm tes
limlerinde ödenmesi zaruri olan navlun ve ıgünırük giderlerini karşılamak, ıaynı zamanda toplu 
sözleşmelerden doğan 'giderleri yerine (getirmek için ilişik cetvelde yazılı tertiplere hizalarında 
gösterilen ek ödeneğin verilmesi, ibu ek ödeneğin Hazine yardımı iîe karşılanması icabecleceğinden 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçesinin (B) işaretli cetvelinde mevcut (72.100) ncü 
maddeye eklenmesini öngören kanun tasarısı aynen kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle ıgömişülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

î. Sezgin 
Ankara 

Soz hakkım mahfuzdur. 
1. 8. Hatipoğlu 

iumhurbaşkanmca S. Ü. 
R. Uner 

Eskişehir 
1. Angı 

istanbul 
M. Güven 

Bize 
E. Y. Akçal 

Başkan V. 
Aydın 

î. C. Ege 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Çanakkale 
Söz hakkım mahfuzdur. 

Ş. İnan 
Gümüşane 
8. Savacı 

îzmir 
/ . Gürsan 

Samsun 
Y. Akal 
Trabzon 

A. R. Uzuner 

Sözcü 
Sakarya 
N. Boyar 

Aydın 
Söz hakkım mahfuzdur 

M. Ş. Koç 
Elâzığ 

K. Nedimoğlu 

İstanbul 
Söz hakkım mahfuzdur 

S. Aren 
Kayseri 

A. Hacıpaşaoğlu 
Samsun 
S. Kılıç 

Uşak 
31. F. Atayurt 

Kâtip 
Bolu 

/ / . î. Cop 
Burdur 

/. E. Boyacıoğlu 

Erzurum 
C. önder 

İstanbul 
N. Eroğan 

Niğde 
K. Baykan 

Trabzon 
A. t. Birincioğlu 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1096) 
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HÜKÜMET TASARISI 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe
sine ek önedek verilmesi hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1967 yılı Bütçesine bağlı (A/2) işaretli cetve
lin ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 13 000 000 
liralık eik ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Karayolları Genel Müdürlü
ğü 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli 
cetvelin 72 000 nci (özel gelirler) bölümü
nün 72.100 ncü (Hazine yardımı) maddesine 
13 000 000 lira eklenmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık bakanları yürütür. 

Başbakan 
S. Demirci 

Devlet Bakanı 
/ / . Atabeyli 

Devlet Bakanı 
S. T. Müftüoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topdloğlu 

Dışişleri Bakanı V. 
F. Sükan 

Millî Eğitim Bakanı 
/. Ertem 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Güm. ve Tekel Bakam 
1. Tekin 

Ulaştırma Bakanı 
S. Bilgiç 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Turizm ve Ta. Bakanı 
Ar. Kürşad 

29 . 1 . 1968 

Devlet Bakanı 
S. öztürk 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Adalet Bakanı 
/ / . Dinçer 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Bayındırlık Bakam 
O. Alp 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Tarım Bakanı 
B. Bağdaş 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
R. Sezgin 

îmar ve İskân Bakanı 
/ / . Mente§eoğlu 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçesi
ne ek ödenek verilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. —• Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Köy İşleri Bakanı 
T. ToUr 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1096) 



Bölüm Madde 

(Hükümet tasarısına bağlı cetvel) 

ödeneğin çeşidi 
Eklenen 

Lira 

22.000 

(A/2) 

Karayolları Genel Müdürlüğü 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GtDERLERÎ Bölüm toplamı 10 000 000 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ 
Köy yolları 

22.571 Yol, köprü, tesis yapımı ve büyük onarım giderleri 2 000 000 
i 22.574 Köy yolları yapımı (Dağıtım şekli aynî ve nakit olarak Köy İşleri 

Bakanlığınca tesbit edilir) 8 000 000 
23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE ONARIMLARI 

Bölüm toplamı 3 000 000 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ 
Köy yolları 

23.571 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları (36 000 000 liralık 
kısmı proje kredisinden temin edilecek makina ve teçhizatın karşı
lığı olarak kabul edilmiştir. Nakden harcanamaz) • 3 000 000 

Toplam 13 000 000 

....>.. *>&<* 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1096) 



Toplantı : 7 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1037 

Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçesine ek ödenek 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 

Meclisi 1/474; Cumhuriyet Senatosu 1/885) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-685/999 

8.2. 1968 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
3 . 2 . 1968 tarihinde kararlaştırılan «Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı bütçesine ek ödenek ve
rilmesi hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi il * eki cetvel ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 
Birinci madde : 

Bölüm Madde Eklenen A e ı k 1 a m a 

(A/ l ) 
Tekel Genel Müdürlüğü 

12.000 12.340 100 000 Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçesinin bu maddesine konulan 
ödenek tamamen sarf edilmiştir. Geçen yıla nazaran hasta sayısının çok 
olması, hastalıkların çoğunu ani ve âcil vakalar teşkil etmesi, kaplıca 
tedavilerinin de bu yıl geçen yıla nazaran çok olması sebebiyle, mezkûr 
maddedeki ödenek harcanmış bulunmaktadır. Malî yılın sonuna kadar 
bu madde konusu harcamaları karşılamak ve karşılıksız borç husulüne 
meydan verilmemek için bu maddeye 100 000 liranın eklenmesine zaru
ret hâsıl olmuştur. 

12.813 330 000 Bu tertibe konulmuş bulunan ödenek tamamen sarf edilmiştir. Kadro 
ücreti 800 liraya kadar olan memur ve hizmetlilerin yevmiyelerinin 10 
liradan 15 liraya çıkarılması, tek memurlu 476 tekel idaresinde çalışan 
elemanların izinli ve hastalık dolayısiyle işlerinden ayrılmaları halinde 
yerlerinle başka mahallerden gönde'riilen vekillere verilen yollukları, 1908 
maî yılı için bu seneden yapılması lâzımgelen hazırlıkların takip ve kon
trolü. melezieme tütün tohumu, anason, biralık arpa, kablon deneme-
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Bölüm Madde Eklenen A ç ı k l a m a 

leri, burleş ve şarapçılık hususunda yeni projeler incelemek üzere, tek
nik ve kalifiye elemanların memleket sathında yapılan seyahatlere ait 
yollukları, ödenek kifayetsizliği sebebiyle karşılananıamaktadır. 

Bu itibarla, tahakkuk edenlere yıl sonuna kadar tahakkuk edecekle
rin karşılanması içini 12.813 ııcü geçici görev yolluğu maddesine 330 000 
liranın eklenmesi lüzumlu görülmüştür. 

15.000 15.719 20 000 Bu maddeye konulan 30 000 liralık ödeneğin ihtiyaca kâfi gelmediği, 
enstitüler merkez binasiylc 1 000 M2 yi mütecaviz sahanın üzerinde bu
lunan kimya iâboratuvarı, kurs binası, idare binasının 7 lâboratuvarı, 
diğer tesis ve kısımların başta ısıtılmaları olmak üzere diğer ihtiyaçları 
mevcut ödenekle karşılanamadığı cihetle, mezkûr maddeye 20 000 lira
nın eklenmesi gerekmektedir. 

(A/3) 

34.000 34.620 450 Verilmesi teklif olunan 450 000 liralık ek ödenek için 7126 sayılı Sivil 
Savunma Kanununun 37 nei maddesi gereğince bu maddeye 450 lira ek
lenmesi1 lüzumludur. 

İkinci madde : 
Eklenmesi talebolunan 450 450 liralık ek ödenek, kahve satışlarından elde edilen fazla ile karşı

lanacaktır. 
Bu itibarla; Tekel Genel Müdürlüğü cari yıl Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 52.000 

nei (Tekel gelirleri) bölümünün 52.420 nci (Tekel safi hasılatı) maddesine 450 450 liranın eklen
mesi mümkün görülmektedir. 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karına Komisyonu 14 . 2 . 1968 
Esas No. ; 1/474 
Karar No. : 119 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Komisyonumuza havale huyurulan (Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçesine ek ödenek ve
rilmesi hakkında kanun tasarısı) ilgililer ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katılması ile ince
lendi ve görüşüldü : 

Tekel Genel Müdürlüğü personelinin hastalık, sıhhi izin ve ayrılmaları sebe'biyle tedavi gider
leri, geçici görev yolluklarındaki ödeneğin yetmemesi, idare 'binası, lâlboratuvar ve diğer "büroların 
zaruri ihtiyaçlarını karşılamak üzere ilgili tertibindeki ödeneğin yetmcmesinden dolayı bu ter
tiplere 4'50 000 lira, sivil savunma 'fonu karşılığı olarak da 450 lira ki, toplanı olarak 450 450 lira 
ek ödeneği öngören tasarıya Komisyonumuzda Tekel Genel Müdürlüğü personelinden emekliye ay
rılacakların emekli ikramiyelerini ve yolluklarını karşılamak üzere 800 000 lira ve bu miktarın 
sivil savunma fonu karşılığı olarak da 300 lira ki, toiam olarak 300 300 lira daiha eklenmesi hususu 
kahul edilerek 1 nci madde 'bu değişik şekli ile, hu ilâveler Tekel Genel Müdürlüğünün kendi im
kânlarından karşılanacağı cihetle Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçesinin (B) işaretli cetve
linde mevcut 52.420 nci (Tekel safi hasılatı) maddesine eklenmek suretiyle f2 nci madde hu deği
şik şekli ile ka/bul edilmiş 3 ve 4 ncü maddeleri ise aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1007) 
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Öncelik ve ivedilikle 
lığa sunulur. 

görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan-

Başkan 
Aydın 

/ . Sezgin 

Ankara 
Söz hakkım mahfuzdur 

İ. S. Hatipoğlu 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
R. Üner 

Eskişehir 
/. Angı 

istanbul 
M. Güven 

Rize 
E. Y. Akçal 

Başkan V. 
Aydın 

/. C. Ege 

Ankara 
M. K. Yılmaz 

Çanakkale 
Söz hakkım mahfuzdur 

Ş. İnan 

Gümüşane 
S. Savacı 

îzmir 
/ . Gürsan 

Samsun 
Y. Akal 

Trabzon 
A. R. Uzuner 

Sözcü 
Sakarya 

İV. Bayar 

Aydın 
Söa hakkım mahfmödur 

M. Ş. Koç 

Elâzığ 
K. Nedimoğlu 

İstanbul 
Söz hakkım mahfuzdur 

S. Aren 

Kayseri 
A. Hacıpa.şaoğlu 

Samsun 
8. Kılıç 

Uşak 
M. F. Atayurt 

Kâtip 
Bolu 

II. t Cop 

Burdur 
/. H. Boyac-ıoğlu 

Erzurum 
C. Önder 

İstanlbul 
N. Eroğan 

Niğde 
K. Baykan 

Trabzon 
A. t. Birincioğlu 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1097) 
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HÜKÜMET TASALISI 

Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı bütçesine ek 
ödenek verilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1967 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) 
işaretli cetvellerin, ilişik cetvelde yazılı tertip
lerine 450 450 lira ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1967 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetve
lin 52.000 nci (Tekel gelirleri) bölümünün 
52.420 nci (Tekel safi hasılatı) maddesine 
450 450 lira <eMıenınİ!ştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Güm
rük ve Tekel bakanları yürütür. 

3 . 2 . 1968 
Başbakan 

8. D emir el 
Devlet Bakanı 

H. Atabeyli 
Devlet Bakanı 

S. T. Müftüoğlu 
Millî Savunma Bakanı 

A. Topaloğlu 
Dışişleri Bakanı V. 

F. Sükan 
Millî Eğitim Bakanı 

î. Ertem 
Ticaret Bakanı 

A. Türkel 
Güm. ve Tekel Bakanı 

1. Tekin 
Ulaştırma Bakanı 

8. Bilgiç 
Sanayi Bakanı 

M. Turgut 
Turizm ve Ta. Bakanı 

N. Kür§ad 

Devlet Bakanı 
S. Öztürk 

Devlet Bakanı V. 
S. Öztürk 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Tanım Bakanı 
B. Dağdaş 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
B. Sezgin 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Köy İşleri Bakanı 
T. Toker 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİSİŞİ 

Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçesine ek 
ödenek verilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1967 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) işa
retli cetvellerin, ilişik cetvelde yazılı tertipleri
ne (750 750) lira ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1967 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
52.000 nei (Tekel gelirleri) bölümünün 52.420 
nei (Tekel safi hasılatı) maddesine (750 750) 
lira eklenmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ııcü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1097) 



Bölüm Madde 

(Hükümet tasarısına bağlı cetveller) 

ödeneğin 

12.000 

15.000 

34.000 

(A/l) 

Tekel Genel Müdürlüğü 

PERSONEL GİDERLERİ 

SOSYAL YARDIMLAR 
12.340 Tedavi giderleri 

YOLLUKLAR 
Yönetim yollukları 

12.813 Geçici görev yolluğu 
KURUM GİDERLERİ 

TARIM KURUMLARI GİDERLERİ 
Tarım ve tarımsal araştırma kurumları giderleri 

15.719 Diğer alım ve giderler 

(A/3) 
HALÎ TRANSFERLER 

Bölüm toplamı 

FONLARA KATILMA. VE ÖDEMELER 
34.G20 7126 sayılı Kamımın 37 nci ma İdesi gereğince sivil savunma fonu 

karşılığı 

Eklenen 
Lira 

Bölüm toplamı 430 000 

100 000 

330 000 
20 000 

20 000 

(A/ l ) Toplamı 450 000 

Bölüm toplamı 450 

450 

Genel toplam 450 450 

(Bütçe Karma Komisyonunun dcğişîirUine bağlı cetvel) 

CETVEL 

Bölüm Madde 

12.000 

Ödeneğin çeşidi 

(A/ l ) 
Tekel Genel Müdürlüğü 

PERSONEL GİDERLERİ Bölüm toplamı 

Eklenen 
Lira 

480 000 

SOSYAL YARDIMLAR 
12.340 Tedavi gideri 

YOLLUKLAR 
Yönetim yolluğu 

12.811 Sürekli görev yolluğu 
12.813 Geçici görev yolluğu 

100 000 

50 000 
330 000 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 109i) 



Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 
Eklenen 

Lira 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

TARIM KURUMLARI GİDERLERİ 
Tarım ve tarımsal araştırma kurumları giderleri 

15.719 Diğer alım ve giderler 

Bölüm toplamı 20 000 

(A/3) 

J4.000 MALI TRANSFERLER 

FONLARA KATILMA YE ÖDEMELER 
34.620 7126 sayılı Kanunun 37 nei maddesi gereğince Sivil Savunma fonu 

karşılığı 
Î5.000 SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
35.220 Emekli ikramiyesi 

20 000 

(A/ l ) Toplamı 500 000 

Bölüm toplamı 750 

750 
Bölüm -toplamı 250 000 

250 000 

(A/3) Toplamı 250 750 

Genel toplam 750 750 

>^e« 

Chımhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1097) 



Toplantı : 7 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

İstiklâl Madalyası verilmiş bulunanlara vatani hizmet tertibinden 
Şeref aylığı bağlanması hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma ve 
Geçici Komisyon raporları (Millet Meclisi 1/372; Cumhuriyet 

Senatosu 1/881) 

<Not ; Millet Meclisi S. Sayısı : 439) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 13 . 2 . 1968 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 4478-1/372 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 12 . 2 .1968 tarihli 39 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilen, istiklâl Madalyası verilmiş bulunanlara vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlan
ması hakkındaki kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 14 . 6 . 1967 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 19, 22, 29. 1; 5, 9, 12 . 2 . 1968 tarihli 29, 30, 33, 36, 38 ve 39 ncu birleşimlerinde öncelik 
ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 439 a 1 nci ek) 

Millî Savunma Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Millî Savunma Komisyonu 14 . 2 . 1968 
Esas No. 1/881 
Karar No. 5 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 12 . 2 . 1968 tarihli 39 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
•edilen, İstiklâl Madalyası verilmiş bulunanlara vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlanması 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni, Hükümet temsilcileri ve teklif 
sahiplerinin iştirakleriyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tasarı tümü üzerinde cereyan eden müzakerelerden sonra; işbu kanun tasarısiyle: 
a) Şevkinde çok gecikilmiş de olsa, Millî Mücadeleye iştirak eden kahraman ve fedakâr ga

zilere, Devletin ve onun Hükümetinin kadirşinaslık ve vefa borcunu ifa ettiği, 
b) Keza yine bu tasarının, bir kısım gazilerin sefalet ve yoksulluk içinde bulundukları vakıa

sından hareketle, şeref aylığı nâmı altında - Malî imkânlar sebebiyle kifayetsiz de olsa - ihtiyaç sa
hiplerine cevap vereceği, 
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Cihetle, Komisyonumuzca benimsenmiş ve binnetice; Millet Meclisi metninin aynen kabulüne 

karar verilmiştir. 
Bir soru üzerine, Hükümet temsilcilerinin vâki izahatından, Millî Mücadeleye iştirak edip de 

istiklâl Madalyası almaya hak kazananların da 1 nci maddenin kapsamına dâhil oldukları anlaşıl
mış ve bu hususun rapora derci uygun görülmüştür. 

Kanun tasarısının müstaceliyeti ve özellikle, yürürlük maddesini dikkate alan komisyonumuz, 
mütaakıp komisyonlarla Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda da öncelik ve ivedilikle görüşül
mesi zımnında temenni kararı almış bulunmaktadır. 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Bu Rapor Sözcüsü Kâtip 
Balıkesir Cumhurbaşkanınca S. Ü. Samsun Bursa 
E. Aka S. Koçaş H. E. İşıklar S. TJral 

İçel Manisa Tabiî Üye 
T. Özdolay O. Süersan F. Özdilek 

Geçici Komisyon raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyon 15 . 2 . 1968 
Esas No. : 1/881 

Karar No. : 2 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 12 . 2 . 1968 tarihli 39 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilen, İstiklâl Madalyası verilmiş bulunanlara vatani hizmet tertibinden Şeref Aylığı bağ
lanması hakkında kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 13 . 2 . 1968 tarihli ve 4478 sayılı 
yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Genel Kurulun 15 . 2 . 1968 ta
rihli 34 ncü Birleşiminde ittihaz olunan karara tevfikan Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân ko
misyonlarından üçer üyenin iştiraki ile teşekkül eden Geçici Komisyonumuzun 15 Şubat 1968 ta
rihli Birleşiminde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Millet Meclisi metni; Millî Mücadeleye iştirak ederek kendilerine İstiklâl Madalyası ve
rilmiş bulunanlara, hayatta oldukları sürece, vatani hizmet tertibinden bir Şeref Aylığı olarak 
her ay üçyüz lira verilmesini ve bu eşhasın Devlet Demiryolları ve Denizcilik Bankasının iç hat
larında ücretsiz seyahat edebilmelerini, ayrıca, söz konusu kişilerin Devlet ve askerî hastaneler
de ücretsiz tedavi olunabilmelerini öngörmektedir. 

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunu temin eden, Millî Mücadeleyi gerçekleştirip zaferle sonuç
landıran İstiklâl Savaşı kahramanlarına unutulmadıklarmm ve asil Türk Milletinin kendilerine 
daima minnettar ve müteşekkir bulunduğunun bir delili telâkki edilen tasarı benimsenmiş ve 
millî kahramanlarımız bu vesileyle komisyonumuzca bir defa daha şükranla anılmışlardır. 

II - Millet Meclisince kabul edüen 1, 2, geçici, 3 ve 4 ncü maddeler, komisyonumuzca da aynen 
kabul edilmiştir. 

III - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul
ması da kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Sakarya Ankara Samsun Çanakkale İstanbul 
O. Salihoğlu Y. Köker R. Isıtan Z. Termen Ş. Akyürek 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1098) 
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Millet Meclisinin kabul 

ettiği metin 

istiklâl Madalyası verilmiş bu
lunanlara vatani hizmet terti
binden şeref aylığı bağlanması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millî Mücade
leye iştirak eden ve bu stebeple 
kendilerine İstiklâl Madalyası 
verilmiş bulunan Türk vatan
daşlarına, hayatta bulunduk
ları sürece, vatani hizmet ter
tibinden üç yüz lira aylık bağ
lanır. 

Bu kanundan önce, özel bir 
kamımla kendilerine vatani hiz
met tertibinden aylık bağlan
mış olanlar hakkında yukankî 
fıkra hükmü uygulanmaz. 

MADDE 2. — Millî Mücade
leye iştiraklerinden dolayı ken
dilerine istiklâl Madalyası ve
rilmiş olan Türk vatandaşları 
Devlet Demiryolları ve Deniz
cilik Bankasının iç hatları -va
sıtalarında subaylar I. mcvkMe 
diğerleri II. mevkide ve bele
diye vasıtalarında ücretsiz se
yahat edebilirler. Askerî ve 
Devlet hastanelerinde ücretsiz 
tedaAd edilirler. 

GEÇÎCl MADDE — Bu ka
nunun1 yürürlüğe girdiği tarih
ten önce, özel kanunlarla va
tani hizmet tertibinden; 

a) Hayatta bulundukları sü
rece kendilerine bağlanmış ay
lıklar, 

b) Kanunlarına müsteniden 
dul ve yetimlerine bağlanmış 
aylıklar toplamı (Aylık alan 
bir kişi de olsa) birinci mad
dede yazılı aylıktan az olduğu 
takdirde, bu miktara yükselti
lir. 

Cumhuriyet Senatosu Millî 
Savunma Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

İstiklâl Madalyası verilmiş bu
lunanlara vatani hizmet terti
binden şeref aylığı bağlanması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
si metninin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
si! metninin 2 nci! maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millet 
Meclisi' metninin geçici madde
si aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Geçici 
Komisyonunun kabul ettiği 

metin 

İstiklâl Madalyası verilmiş bu
lunanlara vatani hizmet terti
binden şeref aylığı bağlanması 

hakkında Kanun 

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

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

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

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1098) 



(Millet Meclisinin kabul 
ettiği metili) 

MADDE 3. — Bu kanun ya~ 
yımlandığı tarihi takiibeden 
malî yıl başından itibaren yü
rürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kamın hü
kümlerini Bakaniar Kurulu 
yürütür. 

— 4 — 
(Cumhuriyet Senatosu Millî 

Savunma Komisyonunun 
kabul ettiği metin) 

MADDE 3. — Millet Mecli
si metninin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclis 
si metninin 4 ncü maddesi ay-
nlen kabul edilmiştir. 

(Cumhuriyet Senatosu Geçici 
Komisyonunun kabul ettiği 

metin) 

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

MADDE 4. — Millet Mecli
since ka'bul edilen 4 ncü madd* 
aynien kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1098) 


