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şire ve ebelerin maaş intibak dereceleri 
hakkında kanun teklifleri ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım, İçişleri ve Bütçe 'komis
yonları raporları (2/68, 2/38) (S. Sayı
sı : 318) 329 

19. — İstanbul 'Milletvekili Hilmi , 
Oben'in Türk Silâhlı Kuvvetleri tçhiz-
met Kanununun 69 neu maddesinin (b) 
fıkrasının tadiline dair kanun teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (2/187) 
(S. Sayısı : 235) 329 

20. — 4792 sayılı İşçi Sigortaları Ku-
ramu Kanununun 6 nci maddesine fık
ralar eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Çalışma Komisyonu rapora (1/275) (8. 
Sayısı : 248) 329 

21. — Hayvan hırsızlığının men'i hak
kındaki 5617 sayılı Kanunun 14 neü mad
desinin kaldırılmasına dair kanun tasa
rısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/181) 
(S. Sayısı : 254) 329:330 

22. — İzalei Şekavet Kanununuıı yü
rürlükten kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı ve içişleri ve Adalet 'komisyonları 
raporları (1/191) (S. Sayısı : 255) 330:331 

23. — Seylâptan dolayı İrası ıhasar 
eden gayrimemluk enhası sağirenin su
reti tathiri hakkındaki 2 . 2 . 1330 ta
rihli ve 148 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı ile İç
işleri ve Adalet komisyonları raporları 
(1/199) (S. Sayısı : 315) 331 

24. — Zirai Mücadele ve Zirai Karan-

Sayfa 
tina Kanununun 62 nci maddesinin yü
rürlükten kaldırılması hakkında kanun 
tasarısı ile Tarım ve Adalet komisyonla
rı raporları (1/237) (S. Sayısı : 316) 331 

25. — Ortaköy ilçesinin Aşdoğııl »köyü 
hane 70, cilt 2 - 5, sayfa 125 - 72 de 
kayıtlı Mehmetoğlu, Katmadan doğma 
1927 doğumlu Şükrü Uzmıca'nm ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/21) (S. Sayısı : 369) 331:332 

26. — Torbalı ilçesinin Karakızlar kö
yü hane 23, cilt 16, sayfa 171 de 'kayıt
lı îsmailoğlu Gülsümden doğma/ 15 . 2 
1936 doğumlu Mustafa Karasu'nun ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
pora (3/16) (S. Sayısı : 370) 332 

27. — 6343 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesiyle 23 neü mad
desine bir fıkra eklenmesi ve 43 neü mad
desinin kaldırılması hakkında kanun ta
sarısı ve Tarım Komisyonu raporu (1/250) 
(S. Sayısı : 265) 332:333 

28. — Asker ailelerinden muhtaç-
olanlara yardım yapılması hakkındaki 
kanunun 7 nci maddesinin son fıkrası
nın kaldırılmasına dair kanun tasarısı 
ve İçişleri Komisyonu raporu (1/197) (S. 
Sayısı : 257) 333 

29. — Bâzı cürümlerden dolayı me
murlar ve şerikleri hakkında takip ve 
muhakeme usulüne dair 1609 sayılı Ka
nunun 3 neü maddesinin kaldırılması 
hakkında kanun tasarısı ile Adalet ve İç
işleri komisyonları raporları (1/175) (S. 
Sayısı : 301) 333:334 

30. — Cemiyetler Kanununa ek 8 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bir 'madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ve İçişleri Ko
misyonu raporu (1/255) ('S. Sayısı : 302) 334: 

335 
6. — Düzeltişler 336 



İ. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Erzurum Milletvekili Turhan Bilgin, Tür
kiye 'ıdıeki Füze rampalarının sökülmesi konu
sunda gündem dışı demeçte bulundu. 

izmir Milletvekili Şükrü Akkan ile 3 arka
daşının, Anayasa nizamını, Millî Güvenlik ve 
huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki 5 Mart 
1962 tarihli ve 38 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun teklifinin komisyon 
gündeminde bulunmasına ve 

C. Senatosu İdare Âmirleri Mehmet Ünaldı 
ile Nihat Pasinli'nin, C. Senatosu Teşkilât Ka
nunu teklifi ile Millet Meclisi idare Âmirleri 
Şevki Güler, Bahri Yazır ve Muslihittin Gü-
rer'in, Türkiye Büyük Mület Meclisi memur
ları teşkilâtı hakkımdaki kanun tekliflerinin 
birleştirilerek komisyon gündemine alınıp gö
rüşülmekte olduğuna dair Anayasa Komisyonu 
Başkanlığı tezkereleri okundu, bilgi edinildi. 

C. Senatosu istanbul Üyesi Rifat öztürkçi-
ne'nin, 7044 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna iki geçici madde 
ilâvesine dair olan kanun teklifinin geriveril-
mesi hakkındaki önergesi okundu, teklif ge-
riverildi. 

12 . 12 . 1962 tarihli Birleşimde açık oya su
nulup yeter sayı elde edilemediğinden bu Bir 
leşimlde yeniden oya konulacağı bildirilen, 

Ankara Üniversitesi 1958, 1959, 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

1957, 1958, 1959, 
Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 

1957, 1958, 1959, 
Yalova Kaplıcaları işletme idaresinin 1947, 

11948, İİ949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955 ve 
1956, '; • i ' 

Ege Üniversitesi 1958, 1959, 
istanbul Teknik Üniversitesi 1957, 1958, 1959 

Kesinhesap kanun tasarıları ikinci defa açık 
oya sunuldu ve tasarılar Millet Meclisince ka
bul olundu. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü ve 
Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel 

Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde, 

Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/2) işaretli cetvelde, 

I İstanbul Teknik Üniversitesi 1962 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde, 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işa
retli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında, 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde, 
Orman Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe 

Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde, 

Ege Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun taamlarının ikinci oy
lamasında yeter sayı hâsıl olduğundan tasarılar 
kanunlaştı. 

Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça'nın, 
Lcsmî liselerin öğretmen durumlarına dair so
rusuna, Millî Eğitim Bakanı Şevket Raşit Ha-
tipoğlu, 

İsparta Milletvekili Ali ihsan Balım'ın, son 
I üç yıl içinde, zabıtaya intikal etmiş, kaç ırza 

tecavüz vakası olduğuna ve 
Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nm, ma-

I halli seçimlerin hangi tarihte yapılacağına ve 
I bu hususta neler düşünüldüğüne dair sorularına, 

içişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata, 
J Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu 'nun, 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına veril
mek üzere 1962 yılı bütçesine konulan ödeneğin 

I tamamen ödenip ödenmediğine dair sorusuna da 
Maliye Bakanı Ferid Melen cevap verdiler. 

Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, Istan-
I bul, Ankara ve izmir üniversiteleri ile yüksek 
I okullarında görevli profesörlerin ders saatleri

ne ve halen kayıtlı bulunan öğrenci adedine 
I dair sorusuna cevap vermek üzere Millî Eğitim 

Bakanı <on gün mehil istedi. 
425, 426, 437, 441, 442, 447, 457, 459, 460, 

469, 470, sayılı sorular ilgili Bakanlar, 
428, 446, 448, 449, 450, 461, 465, 466, 468, 

473, 474, 477 sayılı sorular, soru sahipleri Bir-
I leşimde hazır bulunmadıklarından, 

451, 456, 462, 463, 471, 475 sayılı sorular, 
soru saihiıp'leri izinli olduklarından ve 

I 464 sayılı sioru da, soru sahibi vazife ile ts-
I itanbul'da bulunduğundan, gelecek Birleşime bı

rakıldı. 
Trabzon Milletvekili Zeki Yağmurdereli'nin 

Haydarpaşa Lisesi Edebiyat II. D. sınıfı Kim-
I ya öğretmeninin, ders saati boyunca politika-
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dan balhsettiği hakkındaki neşriyatın doğru olup 
olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından, 

Aydm Milletvekili M. Şükrü Koç'un, Na
zilli'nin Mescitli ve Yazarlı köylülerinin 22 . 8 . 
1962 tarihinde jandarmalar tarafından dövül
düklerinin doğru olup olmadığına dair, İçişleri 
Bakanından olan, sözlü soruları, soru sahipleri 
ikinci defadır hazır bulunmadıklarından, düştü. 

19 .12.1962 Çarşamba günü saat 16 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Konya 

Ferruh Bozbeyli Vefa Tanır 
Kâtip 
Ağrı 

Rıza Polat 

SORULAR 

Sözlü soru 
1. — içel Milletvekili Mazihar Arıkan'm, 

Erdemli imamı Isihak özhek'in, 1962 yılı Eplül 
ve Ekim aylarına ait, maaşlarının zamanında 

ödenip ödenmediğine dair sözlü soru önergesi, 
içişleri ve Devlet Bakanlıklarına gönderilmiş
tir. (ı6/493) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — 3 1 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir 

Vergisi Kanununun geçici 5 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı (1/355) 
(Maliye ve Plân Komisyonlarına) 

Teklifler 
2. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-

nm, 1076 ve 1111 sayılı kanunlar gereğince ih
tiyata .ayrılmış yedek subay ve erlerden yok
lamasını yaptırmamış olanların para cezaları
nın affına dair kanun teklifi (2/366) (Millî 
Savunma, Adalet ve Plân komisyonlarına) 

3. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
idareci Üyelerinin, 1962 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin T. B. M. Meclisi 
kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi (2/367) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

Raporlar 
4. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

uçucularına verilecek uçuş tazminatı hakkında 

kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/278) (S. Sayısı: 13) [Dağıtma ta
rihi•: 17.12.1962] 

5. — Devlet Personel Dairesi kurulması 
hakkındaki 160 sayılı Kanuna, iki madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/215) (ıS. Sayısı: 
14) |Dağıtma tarihi: 17.12.1962] 

6 — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 40.02 
pozisyonunun sonuna bir hüküm ilâvesine 
dair Bakamlar Kurulu 'kararnamesinin onan
ması hakkında kanun tasarısı ve Gümrük ve 
Tekel, iSanayi, Maliye ve Plân komisyonları 
raporları, (1/106) (S. Sayısı: 16) [Dağıtma 
tarihi: 17.12.1962] 

7. — ihracatı geliştirmek amacı i'le vergi
lerle iligili tokırak Hükümetçe alınacak tedbirle
re dair kanuni tasarısı ve Geçici Koımisyion ra
poru (1/303) (ıS. Sayısı: 17) [Dağıtma tarihi: 
18.12.1962] 



B Î R Î N C t OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Perruh Bozbeyli 

KÂTİPLER : Vefa Tanır (Konya), Rıza Polat (Ağrı) 

» • ' 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır, efendim. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır, görüş

melere başlıyoruz. 

AHMET OĞUZ (İstanbul) - Gündem hak
kında söz istiyorum 

BAŞKAN — Hangi husus hakkında 1 
AHMET OĞUZ (İstanbul) — Gündemin sı

rası hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET OĞUZ (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, bugünkü gündemin birinci gö
rüşmesi yapılacak işler bölümünün 32 nci mad
desinde «Servet beyannamelerinin iadesi ve ye
ni servet beyannameleri alınması» hakkında 
kanun tasarısı ve teklifleri mevcuttur. 

Yıl sonunun yaklaşmış bulunması, hesapla
rın bir neticeye bağlanması zarureti göz önün-

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Antalya Milletvekili Etem Ağva'ya izin 
verilmesi hakkında Millet Meclisi Başkanlığı tez
keresi (3/450) 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları arasında yer alan Antalya Mil
letvekili Etem Ağva'ya izin verilmesi hakkında
ki Başkanlık tezkeresini okutuyorum. 

Genel Kurula 
Antalya Milletvekili Etem Ağva'nın, hasta

lığına binaen, 12 . 12 . 1962 tarihinden itiba- ; 
ren 15 gün izinli sayılması Başkanlık Divanı- j 
mıı 17 . 12 . 1962 tarihli toplantısında kararlaş
tırılmıştır. 

I de tutularak bu kanun teklifinin öncelik ve ive
dilikle görüşülmesi Plân Komisyonu tarafından 
karar altına alınmış bulunmaktadır. Diğer ta
raftan, yüksek malûmlarınız olduğu üzere, ay
lardan beri umumi efkârı koalisyonu teşkil eden 
kanatların verdiği bir'söz icabı olarak da bu 
kanunun çıkarılması zarureti aşikârdır. Bu iti
barla bendeniz Plân Komisyonu tarafından alı
nan karara ittıba ederek, öncelik ve ivedilik
le bu kanunun gündeme ilk madde olarak alın
masını ve müzakere edilmesini arz ve teklif ede
rim. Aksi halde bu kanunla, umumi efkârın 
iş hayatından, sermaye piyasasından beklediği 
neticeler tamamen zail olacak ve Koalisyon 
Hükümetinin beraberce çalışması için ele aldığı 

[ protokoldeki bir maddeyi teşkil eden bu husus
taki gaye tahassul edemiyecektir. Karar Yük
sek Heyetinizindir. Bu husustaki takririmi 
Yüksek Heyetinize arz etmek üzereyim. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Puad Sirmen 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etıniyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Servet beyannamelerinin iadesi ve yeni 
servet beyannameleri alınması hakkında kamın 
tasarısı ve tekliflerinin, yeniden incelenmek üze
re, geriverilmesine dair Plân Komisyonu yazısı 
ile İstanbul Milletvekili Ahmet Oğuz'un, bu ta 
sarı ve tekliflerin ivedilik ve öncelikle görüşül
mesine dair önergesi. 
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BAŞKAN — Şimdi, biraz evvel konuşan Sa

yın Ahmet Oğuz'un temas ettiği ve gündemin 
32 nci sırasında bulunan «Servet beyannamele
rinin iadesi ve yeni servet beyannameleri alın
ması hakkında kanun tasarısı» nın geri alınma -
sı hususunda bir teklif vardır, önergeyi okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebeplerden dolayı gün

demin «Birinci görüşülmesi yapılacak işler» bö
lümünün 32 nci sırasındaki «Servet beyanna
melerinin iadesi ve yeni Servet beyannamele
rinin alınması hakkındaki kanun teklifimin ive
dilik ve öncelikle görüşülmesi Plân Komisyo
nunca karara bağlandığından gündemin başına 
alınmasını arz ve teklif ederim. 

istanbul 
Ahmet Oğuz 

BAŞKAN — Bir de komisyondan gelmiş 
olan yazıyı okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Gündemin 32 nci sırasında bulunan Servet 

beyannamelerinin iade edilmesi ve yenilerinin 
alınması hakkındaki kanun tasarısının yeniden 
incelenmek üzere komisyonumuza geriverilme-
sini saygıyle arz ederim. 

Plân Komisyonu Sözcüsü 
Ordu • 

Arif Hikmet Onat 

BAŞKAN — Bu mevzuda söz istiyen arka
daşımız var mı! 

Ahmet Oğuz, buyurun. 
AHMET OĞUZ (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlarım, komisyonda beraberce tezekkür et
tiğimiz ve imza ettiğimiz bu kanunun birden bi
re ne şekilde ve kimin karariyle geri alındığı
nı bendeniz bilemiyorum. Bunun elbette bir 
sebebi vardır, ancak meselenin incelik ve neza
ketini yüksek huzurunuza arz etmek mecburi
yetindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, bir gayritabiî hâ
disenin akabinde bir askerî idarenin iş ba
şında bulunduğu devrede, gayritabiî şartlar 
ve o günün ruh haleti içinde, vatandaştan is
tenen servet beyannamelerinin, ne olur ne ol
maz, belki bir Varlık Vergisi, belki bir Servet 
Vergisi şeklinde tecelli edebilir yolundaki dü-
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şüncelerin hâkim bulunduğu bu devrede is
tenen servet beyannamelerinin, zamanın şart
larına uygun olmadığı intibaını birçoklarımız 
iş hayatından fiilen bilmekteyiz. Birçoklarımız 
da malî ve ticari münasebetleri, nihayet man
tığın icabettirdiği delillerle tesbit etmiş bu
lunmaktadır. Bu arada, o devirlerde piyasada 
birden 7 - 8 yüz milyon nakdin meydandan 
kayboluşu, bankalarda mevduatın nispi bir öl
çüde düşmüş bulunması, alâkalılarca tesbit edil
diğine göre, bunun büyük bir hakikat payı 
ihtiva ettiği kanaatini meslek erbaplarında 
uyandırmıştır. 

Nihayet, iş başına gelen hükümetler, Servet 
Beyannamesinin gayritabiî şartlar altında 
alınmış olmasının mahzurlarını bertaraf etmek 
kaydiyle bunun geri alınması noktasında mu
tabakata varmışlardı. Birinci Koalisyon Hükü
meti tarafından neticeye bağlanmıyan bu husus 
ikinci Koalisyon Hükümetinin teşekkülü dev
resinde de koalisyon protokolünün esasların
dan 'birisi olarak tesbit edilmiştir. 

Bu tesbitte prensip, o günün şartları altında 
alman servet beyannamelerinin en kısa zaman
da, iado edileceği idi. Şimdi 1962 yılının so-
nundayız, 1*3 gün sonra bu yıl hesapları kapa
nacaktır. Her ne kadar servet 'beyannameleri 
iş "adamlarının bilançoları ile doğrudan doğru
ya, ilgili değilse de, birçokları işleri icabı ver
miş oldukları bilançolarla, verecekleri yeni 
gelir beyannameleriyle, doğrudan doğruya ol
masa dahi, dolayısiyle alâkalı ve ilgilidir. Bina
enaleyh, böylece iş hayatından çekilen bâzı 
nam üzerindeki hesapta bulunan veya işletil
meyen paraların yılbaşından evvel hesaplara 
intikali ile iş hayatında kredi bolluğunu sağ
lamak için bu hareketin yapılması kanundan 
beklenen neticenin elde edilmesini sağlıyacak-
tır. Ne sebebten olduğunu bilemediğim bu, 
tasarının geri alınması ile üç - beş ay encü
menlerde oyalayarak ve nihayet bütçe konuş
malarından sonra gelecek Mart tatilinde, bel
ki yazın dahi bu kanunun çıkmasını mümkün 
kılmıyaeak olan Yüksek Heyetinizin bu dav
ranışlarının ve bu tereddüdünün, sermaye, pa
ra piyasası ve iş hayatı üzerindeki doğuracağı 
aksi tesirleri lütfen göz önünde bulundurunuz. 
Biz, iktisadi hayatta huzur, memlekette huzur 
derken, iş hayatının en güzel huzurunu Bağlı
yacak bir yolu kendi elimizle tıkamakla adetâ 
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huzursuzluğu teşvik eden bir tavır takınmak
tayız. 

Bu itibarla Yüksek Heyetinizden rica edi
yorum: Bu kanunu komisyona iade etmeyin, 
Mecliste tezekkür edilsin, ivedilik ve öncelik
le Yüksek Meclisin ıttılaına arz edilsin ki, iş 
hayatı bunun meyvalarından ve memleketin 
iktisadi seyri bunun nimetlerinden istifade et
sin. Karar Yüksek Heyetinizindir. (Alkışlar? 

BAŞKAN — - Lehinde Komisyon. 
P L Â N K O M I S Y O N U S Ö Z C Ü S Ü A R Î F H I K 

M E T ONAT (Ordu) — Pek muhterem arka
daşlarım, bu tasarıyı geri istemekle, bu ta
sarıyı iptal gibi bir zihniyetin içinde değiliz. 
Yalnız bu tasarıyı, koalisyona dâhil partilerin 
imzaladığı protokol mucibince gerekli bir tadili 
yapmak üzere geri istemiş bulunmaktayız. Ko
misyondan en kısa zamanda çıkarılarak yıl 
başından evvel Yüksek Heyetinize fakdim edi
leceğini arz ederim. 

İRFAN BARAN (Konya) — Komisyon 
olarak karar aldınız mı? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ARÎF HİK
MET ONAT (Devamla) — Riyaset Divanı 
karar vermiştir. 

İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Grup adına mı söz istiyorsu
nuz) 

İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Evet efen
dim. grup adına ve önergenin aleyhinde söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA İBRA

HİM ÖKTEM (Bursa) — Muhterem arkadaş
larım, Karma Komisyon, bugün gündemimiz
de bulunan bu kanu î tasarısının geriverilmesini 
istemektedir. Anlaşılıyor ki Bütçe Komisyonu 
Divanı bu tasarı üzerinde yeniden durmak ve 
bâzı incelemeler yapmak kararma varmıştır. 

Bir hususu muhterem heyetinizin dikkatine 
arz etmek mecburiyetindeyim. 

Bugün icra durumunda bulunan, icra so
rumluluğunu yüklenen Karma Hükümet Grup
ları Kavma Hükümeti kurmadan evvel birtakım 
prensip anlaşmalarına vardılar. Bu prensip 
anlaşmasından birisini de servet beyannamesi 
konusu teşkil (itmiştir. Uzun tartışmalardan 
sonra var-ılmış bulunan bir prensip kararına 
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göre servet beyannameleri iade edilecek ve ye
nileri alınacaktır. Bunun müddeti tesbit edil
miştir. Hükümetin tasarısı anlaşmaya uygun
dur. Ancak, komisyon bu anlaşmaya biraz 
aykırı düşen bir karara varmıştır. 

İRFAN BARAN (Konya) — Hangi cihette 
aykırılık ? 

C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA İBRAHİM 
ÖKTEM (Devamla) — Bu konunun siyasi tara
fı olduğu kadar ekonomik tarafı da vardır. Ta
raflar lehinde ve aleyhinde söz söyliyebilir. 
Lütfedin, komisyonun iade talebini kabul edin. 
Tekrar Yüksek Heyetiniz 1 - 2 'gün içinde, bu 
konuyu, gündemine alma fırsatını (bulacaktır. 
((Soldan «Ooo»1 sesleri.) 

Muhalefetten gelen sesllere; Adalet Partisi 
Grupuna şunu arz etmek isterim. Buna benzer 
koalisyon ımuıtabakatları kendileriyle de yapıl
mıştır. Yarın belki de kendileriyle müşterek 
birtakımı mutabakatlar olacaktır. (Saygı göste
receklerine iinanıyoruım. 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu, önergenin 
aleyhinde mi söz istiyorsunuz ? 

AZİZ ıZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Zeytinoğlu. 
AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskiştehir) — Muh

terem 'arkadaşlarım, ibir seneden beri yılan hi
kâyesi olan bu servet beyannameleri artık so-
nuçilandırıllmalıdır. Sene sonu gelmektedir. 
Tüccarlar buna göre (bilançolarını yapacaklar 
ve yine yeni (beyannamelerini vermek zorunda 
ıkalacaklardır. Durumlarını aydınlatmak, 'be
yanname verip verımiyeceklerini öğrenmek için 
Heyeti Umumiye 'kararlarımızı 'beklemektedir
ler. Kanun tasarısı huzurlarınıza 'gelmiştir. Ta
sarıyı geri çevirmeyiniz. Komisyon hangi ka
naate istinaden iadesini işitiyor? Doğrudan doğ
ruya «bana iade edin» demelM'e, Heyeti Umu-
miyeyi ikna etmeksizin, 'bir önerge vermekle, 
İbir kanun 'geri alınmaz. Geri almanın sebebi ne
dir, ibunu belirtımiyonlar... Koalisyon kanatları, 
(koalisyona giderken bu husufta mutabık kala
bilirler. Ama encümen veya Meclis, koalisyon 
(kanatlarının protokollerinle riayete mecbur de
ğildir. Binaenaleyh,'koalisyon anlaşması baş
kadır, encümenin tetkik ve tahkiki başkadır. 
Bu sebep1!e bu kanunun tekrar ıgeri verli'lmiye-
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rek artuk ivedilikle buradan çıkarılması çok 
yerinde olacaktır kanaatindeyim. 

ıSEYFÎ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Ürerinde 
söz istiyorum. 

(BAŞKAN — Ürerinde Söz yok efendim. İç
tüzüğe göre ilki liehte, ilki aleyhte söz vermiş bu
lunuyorum. 

Şimdi, encümenin 'önergesini tdkrar olkutu-
yoruım. 

(Plân Karıma Komisyonu Sözcüsü Arif Hik
met Onat 'm önergesi tekrar okundu.) 

SBYFI ÖZTÜRK — Usul hakkında söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Neyin usulü efendim? Oylama
ya geçiyoruz... önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Eıtmiyenler... 

Arkadaşlar, vaziyet tavazzuh etmemiştir. 
Ayağa 'kalkmak suretiyle oyları teslbit edece
ğiz. önergeyi İkafbul 'edenler lütfen ayağa kalk
sınlar. Buyurun, oturun efendim. Şimdi, öner
geyi ıkanul etmiyenler lütfen ayağa 'kalksınlar... 
Kamisyonunı geri alma önergesi, 105 « karşı 
110 reyle r edde tmiş t i r . (Soldan ;bravo sesleri, 
•alkışlar) 

ŞEFÎK İNAN (Çanalkkale) — Söz işitiyo
rum, efendim. 

'BAŞKAN — Efendim, ibiraz evvel bu rni'ev-
zu haıkkmda söz istiyen arkadaşlara söz veril-
ımiştir. O zaman zatıalaniz söz almadınız. Şim
di .aylama yapıldıktan sonra söz almalk istiyor
sunuz... 

ŞEFİK ÎNAN (Çanakkale) — Esas görüşme 
üzerinde söz istiyorum. 

3. — 2762 sayıh Vakıflar Kanununun 5404 
sayılı Kanunla değiştirilen birinci maddesinin 
son fıkrasının tadiline dair kanun teklifini gö
rüşmek üzere Maliye, Adalet, İçişleri ve Plân 
komisyonlarından seçilecek üçer üye alınarak 
bir Geçici Komisyon kurulması. 

(BAŞKAN — iSunuşlarıımız arasında geçici 
'bir komisyon teşkili talleibi vardır. Bunun Ihaık-
kımda bir önerge vardır ; o'kutuyorurn. 

Yüksük Başkanlığa 
2762 sayılı Vakıflar Kanununun 5404 sayılı 

Kanunla değiştirilen 'birinci (maddesinin son 
fıkrasının tadiline dair (kanun teiklifinin ibir an 
evvel kanunlaşması için havale edilmiş olduğu 
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Maliye, Adalet, İçişleri ve Plân 'komisyonların
dan seçüeee'k üçer üyeden ımürakikep geçici ibir 
komisyonda görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

îsıtanbul İstanbul 
Hüsamettin Tiyanşan 'İbrahim Abak 

İstanbul 
Sahabettin Orhıon 

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

4. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ve 51 arkadaşının, «Türkiye Süt Kurumu» 
kurulmasına dair kanun teklifini görüşmek 
üzere Tarım, Ticaret, Maliye ve Bütçe komisyon
larından seçilecek üçer üyeden bir Geçici Komis
yon kurulması 

BAŞKAN — Geçici Komisyon teşkiline dair 
bir önerge daha vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata

lay ve 51 arkadaşının «Türkiye Süt Endüstrisi 
Kurumu» kurulmasına dair, kanun tekliflerinin 
bir an evvel kanunlaşması için havale edilmiş ol
duğu Tarım, Ticaret, Maliye ve Bütçe komisyon
larından seçilecek üçer üyeden mürekkep geçici 
bir komisyonda görüşülmesini arz ve teklif ede
riz. 

Kars Kars 
K. Okyay K. Güven 
Erzurum Erzurum 

G. Karaca A. Şenyurt 
Kars Kars 

B. Vural L. Aküzüm 
Kars 

H. Erdoğan 

RAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yine sunuşlar kısmında, geçici komisyon teş
kiline dair üçüncü bir önerge var, okutuyorum. 

5. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 77 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında
ki kanun tasarısını görüşmek üzere de İçişleri, 
Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyonların
dan seçilecek beşer üyeden birleşik geçici bir ko
misyon kurulması. 
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Yüksek Başkanlığa 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 
77 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Hü
kümetçe hazırlanan kanun tasarısı : İçişleri, 
Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyonları
na havale edilmiş bulunmaktadır. Bütçe ile alâ
kası olup bir an evvel çıkmasında zaruret bulu
nan Hükümet tasarısının kanunlaşmasını temi-
nen yukarda adı geçen 4 komisyondan seçilecek 
beşer üyeden mürekkep geçici bir komisyonda 
görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Gümüşane Erzincan 
AT. Küçüker H. Tanyeli 

Ordu 
A. Bodur 
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BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Kabul 

etmiyen ler... Kabul, edilmiştir. 

Şimdi, kanun, tasarısı ve tekliflerinin söz
lü sorulardan önce görüşülmesini istiyen bir tek
lif var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanun tekliflerinin sözlü sorulardan evvel 

konuşulmasını teklif ediyorum. 
Kastamonu 

Fethi Doğançay 

BAŞKAN •— Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

7. — Servet beyannamelerinin, iadeni ve yeni 
servet beyannameleri alınması hakkında kanun ta
sarısı ve İstanbul Milletvekili Ahmet Oğuz ile Elâ
zığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğlu'nun ve Bitlis 
Milletvekili Müştak Okumuş'un ve Trabzon Mil-
letvekU Ali Şakir Ağanoğlu ile İstanbul Milletve
kili Oğuz Oranhn, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu
nunun 114, 115 ve 116 nci ve geçici 9 ncu mad
desindeki servet beyannamesinin yürürlükten kal
dırılması hakkındaki kanun teklifleri ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (1/266, 2/109, 
2/113, 2/121) (S. Sayısı : 12) (1) 

BAŞKAN — öncelikle görüşülmesi komisyon 
tarafından teklif edilmektedir, öncelikle görü
şülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, tasarının tümü üzerinde konuşmak is-
tiyenlere söz veriyorum. 

COŞKUN KİRCA (İstanbul) — Efendim, 
Maliye Bakanı yoktur, İçtüzük gereğince görü
şülemez. («Hükümet var» sesleri) 

BAŞKAN — Evet, hakkınız var, Maliye Ba
kanı yoktur. 

AHMET OĞUZ (İstanbul) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne usulü efendim'? Kanunun bi
rinci müzakeresi sırasında bulunması lüzumlu
dur. Bulunmadığı zaman görüşülmesi ikinci bir-

(1) 
dadır. 

12 S. Saydı basmayazı tutanağın 'sonun-

1 eşim e bırakılır, yani gelecek birleşime.... Şimdi
de Bakan yoktur, gelecek birleşime bırakılmış
tır. 

AHMET OĞUZ (Devamla) — Bu kanun bu
rada görüşülmemesi için millete ve millî iradeye1 

rağmen Maliye Bakanı bulunmuyor, gelmek iste
miyor. Bunu söylemek istiyorum. Millî iradeye 
rağmen demek istiyor ki, «ben, gelmemek sureliy
le kanunu konuşturınıyacağım.» (GüıHiltüler) 

BAŞKAN — Bir İçtüzük hükmü de millî ira
de ile tecelli eden bir hükümdür ve Büyük Mec
lis tarafından bina edilmiştir. (Ortadan «bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Bu sebeple, içtüzüğün bu hükmü gereğince 
bir kanunun birinci görüşülmesi sırasında, Vekil 
bulunmadığı için görüşme mümkün olamamak
tadır. (Soldan «Vekil komisyondadır, Mecliste
dir» sesleri) 

Bize komisyondaki Vekil değil buradaki ve
kil lüzumludur. (Gülüşmeler) 

2. — Devlet Personel Dairesi kurulması hak
kında 160 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Maliye ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/173) (S. Sayı
sı : 244) (1) 

BAŞKAN — Komisyon lütfen yerini alsın. 
Sayın Hükümet buradalar.••Tasarının tümü üze-

(1) 
dadır. 

214 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
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rinde söz istiyen var mı?... Buyurun Sayın uzar
da. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar, j 

Yüksek huzurunuza Hükümet tarafından 
i 

getirilmiş olan tasarı, Devlet Personel Dairesi 
kurulması hakkındaki 160 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetveldeki (1 500) ve (1 250) lira 
maaşlı kadrolardan. (Uzmanlık yeri) kaydının ' 
kaldırılması ve bu kadrolara tâyin edilecek 
memurların aynı kanunun 8 nci maddesinde 
zikredilen Devlet Personel Heyeti Başkan ve 
üyeleri ile Genel Sekreterin tayinlerindeki 
usule tebaan 3656 sayılı Kanunun 6 neı madde
si hükmüne tabi tutulmaları gayesini gütmek
tedir. Bu değişikliğin esbabı mucibesi de şu şe- j 
kilde hulâsa edilmektedir : 

«Her ne kadar kanuna bağlı (1) sayılı cet- j 
veldeki (1 500) ve (1 250) lira maaşlı kadrolar ' 
(uzmanlık yeri) olarak tesbit olunmuşsa da ! 
teadül kanunlarının uzmanlık yeri ile ilgili ola- I 
rak koyduğu tahditler bu kadrolara mütehassıs j 
elemanların tâyinine imkân bırakmamaktadır.» j 

(Uzmanlık yeri) nin eski tâbirle karşılığı ! 
(ihtisas yeri) ve (uzman) m karşılığı da (mü- ' 
tehassıs eleman) olduğu düşünülecek olursa bu ! 
esbabı mucibedeki (mütehassıs eleman) tâbiri- j 
ni (uzman) olarak değiştirip cümleyi bir daha j 
yeniden okuyalım : 

«Her ne kadar kanuna bağlı (1) sayılı cet
veldeki (1 500) ve (1 250) lira maaşlı kadrolar 
uzmanlık yeri olarak tesbit olunmuşsa da tea
dül kanunlarının uzmanlık yeri ile ilgili olarak 
koyduğu tahditler bu kadrolara uzmanların 
tâyinine imkân bırakmamaktadır.» 

Cümledeki (mütehassıs eleman) tâbirinin 
tam karşılığı olan (uzman) kelimesiyle değiş
tirip üsluptaki birlik ve ahengi temin ettiğimiz 
zaman ifadesindeki garabet kolaylıkla müşahe
de olunmaktadır. Bu da gösteriyor ki esbabı 
mucibe mantık silsilesine uygun düşmemekte
dir. 

Şayet bu kadrolara (mütehassıs eleman) tâ
yini gayesi güdülüyorsa, elbette tâyin edile
cek mütehassıs elemanların bir ihtisas yerine 
tâyinde aranan şartları haiz bulunması kadar 
tabiî bir şey olamaz. Aksi halde, teadül kanun
larının ihtisas yeri ile ilgili olarak koyduğu 
tahditlerin bu kadrolara mütehassıs elemanla-
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n n tâyinine imkân bırakmadığından bahsedil
mesi prensiple tenakuz teşkil etmektedir. 

Devlet memuriyetine ilk defa tâyin oluna
cak kimselerin 3656 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desi hükmüne tabi olmaları esas prensip ve 
kaidedir. Kanunda bu esas kaidenin iki istis
nasını görmekteyiz. 

1. 3656 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi, bâ
zı memuriyetleri bu tahdidin ve esas prensip 
ve kaidenin şümulü dışında bırakmıştır. Filha
kika mezkûr 6 ncı maddede şöyle denmektedir : 

«Devlet memurluğuna ilk defa alınacak 
olanlardan umumi müfettişlik, Riyaseti Cum
hur dairesi memurlukları, hususi kalem müdür
lükleri, mütercimlikler, elçilikler, valilikler ve 
hukuk müşavirliklerine, bu kanunun 3 ncü 
maddesinde yazılı kayıtlara tâbi tutulmaksızın, 
kadrodaki derece maaşı ile memur tâyini 
caizdir.» 

Görülüyor ki, kanun vâzıı memur tâyininde 
ekserisi siyasi mahiyette olan bâzı memuriyet
ler için esas prensipten ayrılmış, hizmet ve tah
sil şartlarına bakmaksızın tahdidi surette bu 
vazifelere hariçten kadro maaşı ile tâyin im
kânını vermiştir. 

Aylıkların ve vazifelerin müktesebata uy
gun ve adalet dairesinde tevziini temin ve me
murlar arasındaki imtiyazlı durumu bertaraf 
etmek gayesiyle bu maddenin dahi bundan böy
le tatbikine lüzum kalmadığı kanaatindeyiz. 
Zira Devlet dairelerinde hizmet görenlerden bu 
kadrolara müktesep haklariyle naklen veya 
terfian tâyin edilebilecek evsafta pek çok ye
tişmiş, tecrübe ve bilgiye sahip memurlarımız 
bulunduğuna inanıyoruz. Bir teşkilât içerisin
de bu gibi yüksek maaşlı vazifelere tâyin edile
bilecek ehliyette memurlar mevcut iken hariç
ten tâyin yapılması, memurlar arasında adalet
sizlik, müsavatsızlık, hoşnutsuzluk ve tefrika 
yaratmakta ve senelerce Devlete hüsnü suretle 
hizmet etmiş memurların ümitle bekledikleri 
terfi kapılarını insafsızca yüzlerine kapamakta
dır. Bu kötü tatbikata bir misal olmak üzere 
bilhassa son senelerde hariciye memurların:! 
sefirlik ve kaymakamlara valilik kapılarının 
kısmen kapatılmış olmasının yarattığı huzursuz
luğu ve bu mesleklere karşı rağbetin azalmış 
olmasını gösterebiliriz. Binaenaleyh bugün için 
faydalı olmaktan ziyade zararlı ve mahzurlu bir' 
durum arz eden bu madde hükmünün bahşetti-
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ği imkânları suiistimal ile bunu her vesile ile 
diğer memuriyetlere de teşmil etmemek icabe-
der kanatindeyim. 

2. Kanunun ikinci istisnasını ihtisas yerle
rine tâyinlerde görmekteyiz. Filhakika 3656 
sayılı Kanunun 13 ncü maddesinde şöyle den
mektedir : 

«Hususi bir meslek bilgisine ve ihtisasına ih
tiyaç gösteren memuriyetlere Devlet teşkilâtı
na dâhil vazifelerde müstahdem olanlar arasın
dan kanundaki esaslar dairesinde de ehliyet de
receleri bakımından terfian veya naklen getiri
lecek kimse bulunmadığı takdirde, bu memuri
yetlere hariçten Devlet memuriyetlerinde hiç 
bulunmamış veya memuriyetle alâkaları en aşa
ğı beş senelerden beri kesilmiş; bilgi, ihtisas ve 
tecrübeleriyle mütemayiz kimselerin, kadroda
ki derece maaşlariyle, bu kanunda yazılı kayıt
larla mukayyet olmaksızın icra Vekilleri Heye
ti karariyle tâyinleri caizdir.» 

Memur tâyininde kanunun 13 ncü maddesiy
le kabul edilmiş olan istisnai hükmü, 6 ncı mad
dedeki istisnai hükümle mukayese ettiğimiz 
takdirde her ikisinde müşterek vasıf olarak ha
riçten tâyin edilmek, tahsil derecesi ile memu
riyet kıdemi aramamak olduğunu görürüz. Yal
nız 13 ncü maddeye göre tâyin edilecek müte
hassıs elemanlarda aranan bilgi, ihtisas ve tec
rübe, 6 ncı maddeye göre tâyin edileceklerde 
aranmamaktadır. Sonra, bir ihtisas yerine ha
riçten memur tâyinine gitmeden evvel, Devlet 
teşkilâtı içinde aranan evsafta 'mütehassıs ele
man bulunup bulunmadığını araştırmak ve bu
lunmadığı takdirde hariçten tâyin yoluna git
mek icabetmektedir. Diğer bir fark da, 6 ncı 
madde şümulüne giren memurlar kendi dairele
rince veya ilgili Bakanlıkça tâyin edildikleri 
halde, 13 ncü madde şümulüne giren mütehas
sıs elemanların tâyininde İcra Vekilleri Heye
ti kararının alınması şarttır. Bundaki maksat 
da kanunun lüzumuna şart koştuğu tahditler 
ile bilgi, ihtisas ve tecrübedeki vasıflar da ih
male yer vermemek ve kanunun tatbikinde alın
ması ve suiistimali önlemektir. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan Kanun esas prensiplerini, is 
tisnai hükümleriyle birlikte vaz'etmiş olduğa 
halde, son zamanlarda kanun tekniğine ve ay
lıkların tevhit ve teadülü kaidelerine aykırı ol*, 
rak istisnai hükümlerin hususi kanunlarda y*r 
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| almakta olduğunu esefle müşahede etmekteyiz. 

160 sayılı Kanun tedvin edilirken Devlet. 
Personel Heyeti Başkan ve üyeleriyle Genel Sek
reterin tâyinlerinde de umumi prensipten uzak-
laşılmış ve bunların da 3656 sayılı Kanunim 6 
ncı madesi hükmüne tabi oldukları 8 nci madde 
ile kabul edilmiştir. Ancak aynı kanunun 2 nci 
maddesiyle de bu zevatın Devlet Personel Dai
resi kurulması hakkındaki Kanunun şümulüro 
dâhil daire ve müeseselerde en az on yıl hizmet 
etmiş yüksek tahsilli, bilgili ve tecrübeleriyle 
mütemayiz kimselerden olması şart kılınmıştır. 
Kanaatimce bu yarı istisnai hükme de ihtiyaç 

I yoktu. Zira aynı kanunun 9 ncu maddesiyle, 
I bu heyet azalarına alacakları kadro maaşından 

ayrı olarak ayda sekizer yüz lira ödenek venl-
I mesi de kabul edilmiştir ki, bu şatlar altında 
I Devlet dairelerinden müktesep haklariyle hıun 
I ya naklen veya terfian tâyin edilebilecek evsaı-
I ta memur bulunması pekâlâ mümkündü. 

Bu defa Hükümet tarafından getirilen tadil 
tasarısında ise 1 500 ve 1 250 lira maaşlı kad
rolara tâyinde asgari hizmet ve tahsil şartı da 
yoktu. Bu istisna hükümleri bir de 91 sayılı 
Kanunun 22 nci maddesiinin ikinci fıkrasında 
•ve 231 sayılı Kanunun 4 ncü imaddetsinde gör-
mefatıeyiz. '231 sayılı Kanunun dördüncü mad
desinde §'öyil'e denmektiediir. 

«8!056 ısaıyıllı Kanunun 6 ncı maddesine Tür
kiye BüyüJk Millet Meclisi (mamurları ibaresi 
elklenmi'işitir.» 

Şu anda 'üiüza'kere /konusu olan Ikanuıı tasa
rısı ile yulkarda 'beyan ettiğiımiiz 231 sayılı Ka
nunun 4 ncü ımaddesi 'yekdiğerine taımaımen uy
gun ve imüşalbıih hükümleri lihıtivta etmektedir. 
O halde 231 sayılı Kanunun 4 mcü maddesinin 
tatbikatı faydalı ve verilmJli neticeler vermişse, 
bugün «görüştüğümüz kanunun kabulü ile de 
ayını faydalı ve verimli neticıeler alınacak; Mec
listeki tatbikatı Ik'ö-trii neticeler vermiişıse, bu ka
nunun tatlMkaitı da aynı kötü neticeleri verecek 
deımektir. Çünkü 'biz, ıbirfeiriımize ibenizerıiz. Kal
dı iki 'Tüükiye Büyük Millet Meclisi diğer resmî 
dairelerin üstünde bir müessese oldulklarından 
,'buradakd tatbikatın diğer müessesle ive daire-
leriımfize örnek teşlkiJ edeceği şüpheden vares
tedir. 

I '5 . 1 . 19(61 tarihli ve 231 sayılı Kanunun 
* meriyetimden sonra 3656 sayilı Kanunun 3 ncü 
! maddesinde zikredilen vasıfları haiz; olımıyan, 

— 324 — 



M. Meclisi B : 19 
ıher hangi »bir imtihana tabi tutuknıyan bâzı 
(kimseler alınmış ve kayırma ile yüksek maaş
lı kadrolara memur olarak tâyin edilmişlerdir. 
Bunların içersinde memur olmak ehliyet ve 
şartlarını haiz olanlar da 'emsallerine nazaran 
çok üstün maaşla tâyin edilmişlerdir. 

Bu Meclisin içerisinde veya diğer Devlet 
dairelerinde ömür çürütmüş, saçını ağartmış 
(kıdemli memurlar üç senede bir terfi edip bir 
arpa boyu yükselmeye çalışırken, tıkanmış ve 
dondurulmuş kadroların engelleri ıkarşısında 
ümitsizliğin ıstırabını 'çekerken, bütün bu ka
yıtlardan azade ve hiçbir Devlet hizmeti ver
memiş kimselerin; birçok küçük Devlet memur
larının, 20 - 25 senelik hizmetleri somumda ala
bildikleri veya ulaşamadıkları kadro ınaaşla-
riyle yeniden tâyin edilmeleri, hiç şüphesiz 
Devlet kapısında sıtkı sadakatle hizmet eden 
vefakâr ve cefakâr ımemrarlarııınız için hüsran 
olmakta ve yeniler için de kötü bir örnek teş
kil edip iltimas kapılarının zorlanmasına yol 
açmaktadır. Bu Ikamunun kabuliyle Devlet Per
sonel Dairesinin yapacağı da bundan başka bir 
şey değildir kanaatindeyim. 

Devlet Personel Dairesi, mütehassıs eleman 
sıkıntısından da şikâyet edemez. Zira bu daire, 
kadrolarımda çalıştırdığı memurlardan başka 
memlek'et çapında bütün resmî dairelerin mü-
tefbassıs elemanlarından da istifade etmek imkâ
nına sahibolan bir teşekküldür. Filhakika 160 
saylı Kamumun 3 neü maadesinim ikinci fıkra
sında : «Heyet, lüzum gördüğü takdirde, toplan
tılarına, ilgili kurumlardan veya hariçten mü
tehassıs eleman davet 'edebilir.» denmektedir. 

Devlet Personel Dairesinin vazifelerinin ne
lerden ibaret olduğumu teslbit eden 160 sayılı 
Kanunun beşinci ımaddesinin birkaç fıkrasını 
da burada zikretmeyi faydalı mütalâa etmek
teydim : 

«a) önceden tâyin edeceği esas ve ölçü
lere göre memuriyet ve hizmetlerin graplandı-
rılması suretiyle kurumların aynı mahiyet ve 
vüsattaki işleri için müsavi ve muadil ücret 
prensliıbini tahakikuk ettirmek.» 

«b) Memur, hizmetli ve kadro unvanları
nı standart bale 'getirmek.» 

«e) Kurumlara personel alınmasına ve 
personelim terfii İçin lüzumlu ehliyet şartının 
belirtilmesıine mütaallik umumi 'esası tesbiit 
etmek .»Ve saire... 
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Oörülüyor ki resmî Devlet 'dairelerinin ay

nı mahiyet ve vüsattaki işleri içlin müsavi ve 
muadil ücrfet prensibini tahakkuk ettirmek, 
resmî dairelere memur aılınımasına ve ımemurla-
n n terfii için lüzumlu ehliyet şartının belir
tilmesine mütaallik umumi esası tesbit etmekle 
mükellef bulunan Devlet Persıonel Dairesi, da
ha henüz kuruluş halimde iken, bütün bu pren
sipleri ve umumi esası hiçe saymak gayreti 
içinde yanlış ve hatalı bir adım atmış bulun
maktadır. (250) lira maaşlı bir 'evrak (kâtibi
nin tâyininde tabi olduğu tahdidat ve taikyi-
data daJhi tabi .olmaksızın, kıd'em ve taShsil 
şartı aranmaksızın, ihtisas yeri kaydıda kal
dırılmak suretiyle (1 '500) ve ( 250) lira maaş
lı kadrolara defaten bu maaşlarla hariçten me
mur tâyini eilhetine giden Personel Dairesinin 
diğer Devlet memurlarına getireceği müsavi 
ve muadil ücret prensibi şayet bu olacaksa, 
bu kıstas ve esas üzerinden ödenecek maaşlara, 
Devlet bütçesinin 'tamamının dahi kâfi gelmi-
yeceği aşikârdır. 

Ancak halihazırda Devlet dairelerinde ça
lışan ihtisas sahibi kıdemli ve tecrübeli me
murlarımıza Ikendi yerlerinde bir üst derece 
terfi imkânını dahi esirgeyen Devlet Personel 
Dairesinin bu hareiketi, kuruluş gaye ve mak
sadına mulgayir ve muhalif bulunmaktadır. 

Kırk senelik Cumhuriyeıtimizlin Devlet teş
kilâtı içinde yetişmiş ve halen vazife görmekte 
•olan yüz binlerce memur arasında Devlet P'er-
sionel Dairesinin ihtisas yeri kadrolarında çalı
şacak evsafta üç beş mütehassıs memur bulu
namadığının gerekçede belirtilmiş olması çok 
'hazindir. 

Bu 'gerekçenin doğruluğu Ikabül edilecek 
olursa, bu derece bilgisiz ve 'ebliyetsliz memur 
kütlesine maaş olarak Iher sene fakir büttçe-
miaden milyarlarca lira ödemefcte olduğumuzu 
düşünerek halimize ağlamamız ve istikbalden 
ümidi kesmemiz icabeder. Yüksek huzurunuz
da memurlarımızı bu düşünceden tenzilh ede
rim. Devlet teşkilâtında Personel Dairesinin 
aradığı 'evsafta memur p^k çoktur. O halde 
bu kanunun hazırlanışındaki asıl maksat ve 
sebep nedir? Maalesef bunun arkasından müz-

i anin bir hastalığı görmekteyim: İltimas, adam 
kayırma, - işe göre adam değlil, adama göre iş 
zihniyeti! Şîmdi Yüiksdk Meclisten bunun töes-
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elli istemmektedir. Fakalt Mz (buna «hayır!..» 
dem'eısinii (bileceğiz. Bu Meclis m'eımlekettien ibu 
kötü zihniyetin kökümü kazrmalk azim ve kara
rındadır. (Kanunun reddini istirhamı ederimi. 
Hürımeıtierimle. (Sağdan, soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Tahtakılıc. 
AHMET TAHTAKILIC (Uşak) — Muhte

rem arkadaşlar, benden evvel konuşun sayın 
özarda'nm temas ettiği noktaları umumiyet iti
bariyle ben de görüşüme uygun buluyor ve işti
rak ediyorum. Fakat bu kanunun, kendilerinin 
temas tetmediği dikkatli şayan tarafları da vur. 
Müsaade ederseniz ben de bunlara temas edece
ğim. 

Bir Devlet Personel Dairesi kuruluyor, gaye
si de şudur : Kanunda yazıldığı gibi, personel 
rejimini yetiştirme, randıman alma imkânları 
ve memurun daha iyi çalışmasının maddi mâne
vi ortamını hazırlama ve sosyal bir .adalet tesis 
etme çarelerini aramak. İşte bunun için bir Dev
let Personel Dairesi kuruluyor. Yüksek Meclisi
niz açıldığı günden beri Personel Dairesi parça 
parça çıkardan kanunlara niçin itiraz etmiyor 
da, 'bunların parça parça, mübaşire, kaymaka
ma, faikına ait kanunların çıkmasına ses çıkar
mıyor, susuyor diye hayret ediyordum. Meğer, 
kendisi de özel bir kanun getirecekmiş. Bunları 
teker teker çıkarmak suretiyle, şimdiye kadar 
teadül namı altında, memlekette vaz'ettiğimiz 
prensibi bizzat bu teşkilât 1 »altalamaya, karar 
vermiştir. 

Şimdi anlaşılıyor ki, bu memlekette Devlet 
rejimini tesis etmeye imkân yoktur, ne personel 
bakımından, ne hizmet bakımından, ne de di
ğer hususlar bakımından! 

Arkadaşlar; bundan evvel kurulan Hükümet
ler, programlarında personel meselesine temas 
etti, reformdan bahsetti. Şimdi bize bir kanun 
geliyor, ve deniyor ki; «siz bize teşkilât verdi
niz bu teşkilâtla Personel Dairesi Başkanına ve 
.Personel Dairesi üyelerine istediğimiz elemanla
rın tâyinine imkân verdiniz, ayrıca 800 lira da 
taızminat verilmesi için imkân verdiniz, fakat 
bu da kâfi gelmedi, ihtisas kadrolarına adam 
bulamıyoruz.» Bu evvelâ kanunun bir maddesi
dir. Kanunun bu maddesinde ihtisas kadroları
na adajm bulunamadıiğı tesbit edilmiş ve bu
nun tenakuzu içinde bulunuluyor. Elde bir mad
de mevcut, maddede «mevcut şahıslar» diyor. 
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Demelk ki, bir kısım elemanları bulmuşlar, bun
lardan hiçbir fayda tesbit etmeden yeni kanun 
rejimine göre istedikleri maaş verilebilir... 

İşin acı tarafını söyliyeyim; İstanbul Numu
ne Hastanesini bir vesile ile ziyaret etmiştim. 
Muayenehane açmamış 25 sene hizmetli bir dok
tora, deği'l bir ihtisas mevkii, kadirosu verileme
mektedir. Personel * Dairesi, elbet iki senelik 
mesaisi içinde Türkiye'de. Devlet hayatında he
nüz kadro maaşının verilemediği yüzlerce memur 
bulunduğunu görmüş ve tesbit etmiştir. Görü
lüyor, Türkiye'de iki derece üst maaş verilmek 
kaydiylo mütehassıs bulunamıyor. Şimdiye ka
dar hiçbir vazife almamış olsa dahi köşede bu
cakta birtakım, mütehassıslar var, bu mütehas
sısları getireceğiz, istediği maaşı da vereceğiz, 
böylece Personel Dairesi teessüs etmiş olacak. 

Arkadaşlar; bu kanun, hakikaten, Personel 
Dairesinin bir Devlet ölçüsü bulamadığına, 
Devlet personeline şöyle umumi olarak «nedir 
Türkiye'deki personel meselesi, personel dert
leri» diyemediğine, bu şekilde bakmadığına bir 
işarettir. 

öğretmen, ilk öğretim müfettişi, maarif 
müfettişi pedagoji şubesinden mezun olur, mü
tehassıstır... 285 lira ile Ağrı'ya vazifeye gider. 
Biz, Ankara'da, en müsait şartlarla, üst derece
de maaş vermek suretiyle memur bulamıyoruz. 
Buna göre, pedagoji şubesinden mezun olan bir 
arkadaşı Ağrı'ya nasıl göndereceğiz?... Yarın, 
Riyaseti Cumhur memurlarının, sefirlerin, hu
susi kalem müdürlerinin rejimine mi tabi tuta
cağız? Bu bir sene içinde gördük, orada da bu
lamıyoruz. Maarif Vekâletinin ilânlarına bak
sınlar fizik hocası yok, m atam atik hocası yok, 
tabiiye hocası yok... hVkat Personel Dairesi iki 
mütehassıs eleman elde etmek için hususi salâ
hiyet istiyor. Arkadaşlar, bu hangi Devlet öl
çüsüdür', hangi iş ölçüsüdür1? Sonra benden 
evvel konuşan Ozanla arkadaşım da temas et
t i ; arkadaşlar, Personel Dairesinin salâhiyeti 
vardır, bir Devlet dairesinde bir işle meşgul 
olan mütehassıs elemanları çalıştırma imkânı
na sahiptir. Bu şartlar altında arkadaşlar, size 
şu vaziyeti söyliyeyim : Sayın Bakan öğretmen
lere ait bir kanun getirileceğini söylediler. Çı
karanı azsınız, çünkü 80 bin öğretmene ne ve
rilecek, böyle hususi rejimle çıkarılmış vatan
daşın içinde, idealist insanın içinde, öğretme
nin, Siirt'teki öğretmenin içinde dahi vazife 
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yapma aşkı kalmamıştır. îşçi Sigortaları, İsta
tistik Umum Müdürlüğü öğretmenlerle dolu
dur. Bu şartlar altında Personel Dairesi gelip 
de «mütehassıs bulamıyorum, müstahak olunu-
laıı maaşlardan iki derece üstünü veriyorsu
nuz» demesi doğru değildir. Peki benim fizik 
hocama ne yapacak? Hiçbir şey yapamıyacak. 
Arkadaşlar, Spor Toto'daki memurların birkaç 
tanesi Siirt'e tâyin ettiğimiz öğretmenlerdir. 
Çok rica ediyorum Hükümetten, böyle parça 
parça kanunlar çıkarma rejimine son versin, 
Personel Dairesinde bir Devlet Ölçüsü fikrini 
kökünden yıkan bir zihniyeti durdursun. Müte
hassıs ya ecnebidir, ya Türk mütehassısıdır. 
Türk mütehassısı... Bu arkadaş asistan olduğu 
zaman yalnız 200 lira tazminat alır. Asistan da, 
doçent de mütehassıs değilse o halde kimdir 
mütehassıs1? 

Bunlar hep şöyle kurulmuştur : 
Bir ofis kurulmuştur, adı, meselâ Türk Ofi

si, sekiz tane memuru vardır, ne verirseniz olur. 
Sekizle çarpın, şu kadar tutar. "Büyük Millet 
Meclisi para üzerinde hassastır. 

"Bir başka teşkilât kurulur', sekiz tane memu
ru vardır, I^akat yarın nüfus memurlarına gi
dersiniz, sayısı şu kadar. Hâkimlere gidersiniz 
sayısı şu kadar, öğretmenlere gidiniz sayısı 80 
bindir. 80 bin öğretmen için on lira zam 800 bin 
lira tutar. Binaenaleyh bunun içinden de çıkıl
maz. Sayın arkadaşlar, artık Türkiye'de mu
vakkat, gündelik ölçülerle memur rejiminin tâ
yin edilmesi yoluna gitmiyelim. Şu Ankara'nın 
kaloriferli odalarında biz eğer iki üstün dere=-
cede mütehassıs eleman bulamıyorsak, fizik öğ
retmenini katiyen bulamayız. Çünkü fizik öğret
menine Sümerbank, E ti bank, Devlet Plânlama 
Teşkilâtı talip... Nitekim kimyagerler, öğretmen 
olarak çalışmıyorlar; hususi boyahanelerde ça
lışıyorlar. O halde şu Devlet Personel Daire
sinden rica ediyorum ; kendileri de bu ıstırap
ların içindedirler, Sıhhat Vekili de buradalar, 
izahata davet ediyorum, acaba kaç doktor kad
ro yüzünden maaş alamamaktadır1? Aynı kadro 
maaşı ile yıllarca hizmet etmiş, demin arkadaşı
mın söylediği gibi saçını ağartmış, kadro olma
dığı için hak iktisabettiği maaşını alamıyan, 
terfi edemiyen binlerce memur var. Bu realite 
karşısında Devlet Personel Dairesinin kendine 
verilen imtiyazların da üstünde bir şey istemesi 
yanlış bir zihniyetin ifadesidir. Hükümetin bu 

zihniyetten dönmesini rica ederken, Millet Mec
lisinin de bu parça parça kanunlar çıkarması 
suretiyle Barem Kanununu, Teadül Kanununu 
kökünden sarsan rejimi bu kanun vesilesiyle 
durdurmasını istirham ederim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Şefik İnan. 
ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Ben bu ka

nun tasarısı hakkında söz almadım. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti-
yüii arkadaşımız var mı? Yok. 

Maddeler geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Reye iktiran etmediği için kanun tasarısı 
reddedilmiştir. 

3. — Silâhlı Kuvvetler yakacak kanunu ta
sarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Bütçe komis
yonları raporları (1/90) (S. Sayısı: 242) (1) 

•BAŞKAN — Tümü üzerinde sıöz istijyen ar
kadaş var mı'?. Yoik. Maddelere geçilmesini qy-
1 arımıza arz ediyorum. Kaibul edenler... Kabul 
et'nıiyenler... Kaimi edilmiştir. 

Silahlı Kuvvetler yakacak kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türk Silâhlı Kuvvetleri hiz
metine tahsis edilmiş bulunan askerî bina, ku
rum, 'ordu evi, gemi, askerî gazino ve içinde va
zife görülen bilûmum yerlerim hizmet, vazife 
ve fennî icaplar göz önüne alınarak .aydınlatıl
maları ve ica'bında soğutulmaları ve kış ayla
rında ısıtılmaları i'le fırın, mutfak, hamam, ça
maşırhane, ı'bulaşıklhane, kiler, depo gibi yerler
le soğutma araç ve tesisleri için her türlü ya
kacak sarfiyatı (Millî Savunma Bakanlığınca 
tesbit edilecek yakaeaık maddelerinin cins ve 
hadleri aşılmamak şartiyle ve hakiki ihtiyacı 
karşılam'ak üzere) birlik ve kurumlarca tanzim 
ve üst ikmal kademelerince onaylanacak esas
lara. göre yapılır. 

BAŞKAN — Birinci madde ihakkında söz 
ist iyen?. Yok. Maddejyi oylarınıza arz ediyorum. 
'Kaibul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul'' edil
in işti r. 

(1) 242 S. SayıU basmayazi tutanağın so-
nundadır. 
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MADDE 2. — Bıı kanunim uygulanmasın

da kış ayları 1 Kasım elan başlamak ve 31 Mart-
•ta .bitmek üzere, beş ay olarak .hevsafa edilir. An
cak sıöak veya sıoğuk bölgelerde sıhhi ve fenni 
bir mahzur görülmediği takdirde bu müddetin 
Bakanlığı tarafından değiştirilerek ııza'tılıp kı
saltıl albilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
•yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler,.. Kalbul edilmiştir. 

MADDE 3. — 12 Eylül 1330 tarihli Askerî 
tayinat ve yem Kanununun 8, 9 ve 10 ncu, 2247 
'Saıyılı Kanunun 3 ve 4 noü .maddeleri ile 6305 
sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(MADDE 4. — Bu kanun. 1 Mart 1962 tari-
ihinden itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
falı I ütmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümle rini Mil
lî Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanları yürü
tür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Ka'bul edenler... Kabul etmiyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

Tasarının birinci müzakeresi bitmiştir. 

4. — İstanbul'da Beşiktaş'da Vişnemde ma-
hailesinde Teşvikiye ve Maçka meydanı sokak
larında kâin ve Hazineye ait iken parasız olarak 
İstanbul Belediyesine devredilmiş bulunan ursa 
ve binanın Hazineye iadesi hakkında kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, kanun teklifi ve İçişleri, 
Millî Eğitim, Maliye ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/126, 2/196) (S. Sayısı: 243) 

BAŞKAN — Komisyon iyerini alsın efendim. 
Tasarının tümü üzerinde söz istiyen arkadaş 

var mı?... Yok. Maddelere geçilmesini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
(Vekil Bey ve Komisyon yok, sesleri) 

Komisyon yerini alsın efendim. 
Arkadaşlar, .kanunun birinci müzakeresi sı

rasında Maliye Vekili bulunmadığı için gelecek 
birleşime bırakılmıştır. 

5. — Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşek
küllerinin bir kısım borçlarının tahkimi hakkın-
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daki 154 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/168) (S. Sayısı: 
245) 

BAŞKAN — Maliye Bakanı yoklar, bu se
beple gelecek birleşime bırakılmıştır. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi Sup
hi Batur'un, Transfer ücretlerinin ve teşvik 
primlerinin vergi, resim ve harçlardan muaf tu
tulması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporları (2/175) (S. Sayı
sı: 246) 

BAŞKAıY — Maliye Bakanı olmadığı için 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 

7. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 23 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/200) (S. Sayısı: 
264) 

BAŞKAN — Keza Maliye Bakanı bulunma
dığı için, gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

8. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu ve iki arkadaşının, Devlet memurları aylık
larının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna ek 6444 sayılı Kanunun 11 nci madde
sinin kaldırılması ve 3656 sayılı Kanuna (1) sa
yılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kısmında de
ğişiklik yapılması hakkındaki 5965 sayılı Kanuna 
iki geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Millî Eğitim ve Maliye ve Bütçe komisyonları ra
porları (2/22) (S. Sayısı : 261) 

BAŞKAN — Maliye Bakanı burada bulun
madığı için bu tasarı da gelecek Birleşime bıra
kılmıştır. 

9. — Harcırah Kanunundaki bâzı unvanların 
değiştirilmesi ve bu kanuna yeni hükümler ilâ
vesi hakkındaki kanun tasarısı ve Maliye ve Büt
çe komisyonları raporları (1/222) (S. Sayısı : 
263) 

BAŞKAN — Maliye Bakanı bulunmadığı 
için gelecek Birleşime bırakılmıştır. v 

W. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
29 arkadaşının, Gümrük Kanununun 17 nci mad
desinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Kanunla 
eklenen (C) fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Gümrük ve Tekel, Basın - Yayın 
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ve Turizm ve Bütçe komisyonları raporları 
(2/140) (S. Sayısı : 306) 

BAŞKAN — Maliye Bakanı bulunmadığı 
için gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

11. — İstanbul Milletvekili Kesit Ülker'in, İn-
giliz Kemâl namı ile maruf Nizamettin'e vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun teklifi ve Maliye ve Bütçe komisyonları ra
porları (2/193) (S. Sayısı : 307) 

BAŞKAN — Maliye Bakanı bulunmadığı 
için gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

12. — Mehmet Çelebioğlu Bilâl Demirci'ye, 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe komisyonları 
raporları (S. Sayısı : 308) 

BAŞKAN — Maliye Bakanı bulunmadığı 
için gelecek Birleşime kalmıştır. 

13. — Birinci Dünya ve İstiklâl savaşlarına 
iştirak eden Ali Fehamoğlu Vecihi Hürkuş'a va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/254) (S. Sayısı : 309) 

BAŞKAN — Maliye Bakanı bulunmadığı 
için gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

14. — Şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşanın 
kızı Hadduç Dağıstanlı'ya vatani hizmet terti
binden aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı ve 
Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (1/229) 
(S. Sayısı : 310) 

BAŞKAN — Maliye Bakanı bulunmadığı 
için bir defaya mahsus olmak üzere gelecek Bir
leşime bırakılmıştır. 

15. — Gaydan Fikri Tuğsuz'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/258) (S. Sayısı : 311) 

BAŞKAN — Maliye Bakanı olmadığı için ge
lecek Birleşime bırakılmıştır. 

16. — Halüoğlu Sadık Hançebay'a vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun 
tasarısı ve Maliye ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/226) (S. Sayısı : 312) 

BAŞKAN — Maliye Bakanı bulunmadığı 
için gelecek Birleşime bırakılmıştır. 
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17. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt 

Kanununa ek kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu 
raporu (1/167) (S. Sayısı : 314) 

BAŞKAN — Maliye Bakanı bulunmadığı 
için gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

MAHMUT RIZA BERT AN (İstanbul) — Sa
yın Başkandan bir şey sormak isterim. 

BAŞKAN — Bunları tehir ediyoruz, konuş
manız usul dışıdır, müsaade edin de şunları biti
relim. 

18. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öziürkçine ile Balıkesir Milletvekili Ah
met İhsan Kırımlı ve 4 arkadaşının, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı Merkez ve taşra teşkilât 
ve müesseseleriyle Özel idare ve belediyeler teşki
lâtında çalışan sağlık memuru, hemşire ve ebele
rin maaş intibak dereceleri hakkında kanun tek
lifleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım, İçişleri ve 
Bütçe komisyonları raporları (2/68, 2/38) (S. 
Sayısı : 318) -' 

BAŞKAN — Maliye Bakanı bulunmadığı 
için gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

19. — İstanbul Milletvekili Hilmi Oben'in, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri tçhizmet Kanununun 
69 ncu maddesinin (b) fıkrasının tadiline dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/187) (S. Sayısı: 235) 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakam burada
lar mı efendim? Yoklar. Bakan bulunmadığı 
için gelecek Birleşime kalmıştır. 

20. — 4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu 
Kanunuun 6 ncı maddesine fıkralar eklenme
sine dair kanun tasarısı ve Çalışma Komisyonu 
raporu (1/275) (S. Sayısı : 248) 

'BAŞKAN — Çalışma Balkanı buradalar mı 
efendim? Yoklar. Bakan salonda bulunmadığı 
için gelecek Birleşime kalmıştır. 

21. — Hayvan hirsızltğımn men'i hakkın
daki 5617 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin 
kaldırılmasına dair kanuny tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/181) (S. Sayısı : 254) (1) 

(1) 254 S. Sayılı basmayaaı tutanağın sonun-
dadvr. 
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BAŞKAN — Adalet Bakanı »buradalar. Ada

let Komisyonu lütfen yerini alısın.. 
'Tasarının tümü hakkında 'söz i'stiyen arka

daş var ımı? Yok. Maddelere geçilmesini oyla
rınıza arz ediyorum. Kalbini edenler... Kalbul 
e*miyenl!err... Kalbul edilmiştir. 

Hayvan hırsızlığının men'i hakkındaki 5617 sa
yılı Kanunun 14 ncü maddesinin kaldırılmasına 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hayvan hırsızlığınım mienl 
ihalkkınıdalk'i 5617 sayılı Kanunun 14 nıcü mad-
dıelsii kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde halkkında söz Jstiyen 
var mı? Ollmıadığına göre maddeyi oylıannıza 
sunuiyoruirn. Kalbul edenler... Etmiyenler... Mad
de kalbul edilmiştir. 

ıMADDE 2. — Bu Ikanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — MaJdde hakkında söz Miiyen 
var mı? Ollmıadığına göre maddeyi 'oylannızıa 
ısunuyıorulm'. Kalbul edenler... Etmıiyıenler... Mad
de kalbul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu BaikanilaJr Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi 'oylarımıza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Eıtaıifyenler... Madde kalbul edil
miştir. 

Tasarının 'birinci müzakeresi bitmiştir. 

22. — İzalei Şekavet Kanununun yürürlük
ten kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/191) 
(8. Sayısı : 255) (1) 

(BAŞKAN — İçişleri' ve Adalet Bakanları? 
Buradalar. Komisyon ? Burada. 

'Tasarınım tümü üzerinde; söz istiyen arkada
şımız var nıı? 

REFET AKSOY (Ordu) — Muhterem ar-
feadaşlıar, îzıalei Şelkavet Kanununun tarihi 
eskidir. Millî Mücadele esnasında asayişin 
memlekette vücut bulmaması dolayısiyle Hü-
kıümıet höyle !bir kanunu çıkarmak: /mıechuriye-
tinde fcalmıştır. Filhakika Cumhuriyetin ilâ
nından sonra ımem'lekettle laisfayiş vücut burmuş, 

(1) 255 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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ama hu Ikanun Ibugühe kadar yerini muhafaza 
etmiştir. Fakat son z'aımanıliarda memleketin. 
'muhtelif yerlerinde, hilhaisisa Cenup vilâyetle
rinin Doğu taraflarında (birhayli asayişsizlik 
vardır. Öyle şıak'ilıer varıdır ki, Hükümet bun
ları" takipten, yakalamaktan aciz iiçindedir. 
BÖyle bir kanunu hu vaızijyeıtlte çıkarmaktaki 
eslbahı mueilbe nedir? Bu huısuısu Vekilin bura
da aç-ıfklaimıaısı yierinde oTur. 

BAŞKAN — Tümü hakkında -baig'ka söz is
tiyen arlkadaiş var ımı? Buyurun Sayın Ülker. 

REŞÎT ÜLKER (îstanlbul) — Muhterem ar-
kadaşllari'm, Hükümet tarafından «sevk edilen 
ve anltidemiokratik hüküm taşıyan kanunlardan 
birisinin toaMırılmaisı konulsunun müzakeresini 
yapmaktayız. Efkârı uımuımiyede «Antidemıok-
raltik kanunlar me loldu?», «Antideımıokratilk ka
nunlar 'bir türlü 'kalldımlimıyor» şeklinde fikir
ler »erid 'edilirken, Büyük Millet Meclisi yeni 
A.nalyalsanm ışığı autunda, her toplantısında 
aşağı - yukarı Ibi'r veya ilki antideim'okratilk hük-
ımü taşıyan, vatandaşı haklarını kılsıtlıyan, tah-
dideden tehliffcelli kanunları ilga etmektedir. 
Bu ibalkımdan Hükümetin hu tefcl'ifmi burada 
defstelklemeimiz icalbeder, şelkaveıtin izalesini hu* 
Ikulk devletinin içinde, hukuk sınırlarının için
de gerekli tedbirlerle yapmak zorundayız. Hür-
'mıetlerilmlte. 

BAŞKAN — Bu mevzu üzerinde söz istiyen 
'baişka arkaldaşıiruiz var ımı? Olmadığına göre 
/maddelere geçilmesini oylanmıza ısunıuyorurn. 
Kalbull edenler... Kalbul eltlmiyenlier... Kabul edil
miştir. 

İzalei Şekavet Kanununun yürürlükten kaldı
rılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 18 . 10 . 1339 .tarihli ve 356 
sayılı İzalei Şekavet Kanunu yürürlükten kal
dırılmıştır. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edi]mistir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükmünü Bakan
lar Kurulu yürütür, 
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BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. Tasarının birinci 
müzakeresi bitmiştir. 

23. — Seylâptan dolayı İrası hasar eden ffay-
rimemluk enharı sağirenin sureti tathiri hakkın
daki 2 . 2 . 1330 tarihli ve 148 sayılı kanunun 
yürürlükten kaldırılmasına dair fianun tasarısı 
ile İçişleri ve Adalet komisyonları raporları 
(1/199) (S. Sayısı: 315) (1) 

BAŞKAN — İçişleri Bakanı buradalar, Ada
let Bakanı buradalar. Kanun tasarısının müza
keresine geçiyoruz. Tasarının tümü hakkında 
söz istiyen arkadaş var mı? Yok. Maddelere ge
çilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Seylâptan dolayı İrası hasar eden gayrimemlûk 
enharı sağirenin sureti tathiri hakkındaki 
2 . 2 . 1330 tarihli ve 148 sayılı Kanunun yürür

lükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Seylâptan dolayı İrası hasar 
eden gayrimemlûk enharı sağirenin sureti tat
hiri hakkındaki 2 . 2 . 1330 tarihli ve 148 sayılı 
Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü Adalet 
ve İçişleri bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul, edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miş ve birinci müzakeresi bitmiştir. 

24. ı— Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Ka
nununun 62 nci maddesinin yürürlükten kaldırıl
ması halckında kanun tasarısı ile Tarım ve Ada
let komisyonları raporları (1/237) (S. Sayısı: 
316) (1) 

(1) 315 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

(1) 316 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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BAŞKAN — Tarım Bakanı burada. Adalet 

Bakanı burada. Komisyon yerine. Tasarının tü
mü hakkında söz istiyen? Yok. Maddelere ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununun 
62 nci maddesinin son fıkrasının yürürlükten 

kandırılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 6968 sayılı Zirai Mücadele ve 
Zirai Karantina Kanununun 62 nci maddesinin 
son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Ve birinci müzakeresi bitmiştir. 

25. — Ortaköy ilçesinin Aşdoğul köyü hane 
70, Cilt 2 - 5, Sayfa 125 - 72 de kayıtlı Mehmet-
oğlu, Fatma'dan doğma, 1927 doğumlu Şükrü 
Uzunca'nın ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/21) (S. Sayısı: 369) (1) 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen t . 
Yok. Komisyon yerini alsın efendim. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Şükrü Uzunca hakkındaki ölüm cezasının yeri* 
ne getirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Temyiz Mahkemesi Birinci Ce
za Dairesinin 2 Mayıs 1961 tarihli ve esas 
1980, karar 1502 sayılı ilâmiyle kesinleşen Ço
rum Ağır Ceza Mahkemesinin 29 Nisan 1960 
tarihli ve esas 958/40, karar 960/116 sayılı hük
mü ile Türk Ceza Kanununun 450/üj nci madde
si gereğince ölüm cezasına mahkûm edilmiş bu-

(1) 369 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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Kınan Çorum ilinin Ortaköy ilçesine bağlı Aş- i 
dağul köyünün 70 hane, cilt 2 - 5, sayfa 125/72 
de mukayyet Mehmet ve Fatma'dan 1927 yılın
da doğma Şükrü Uzunca hakkındaki işbu hük
mün yerine getirilmesine karar verilmiştir. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et- j 
miyenler... Kabul edilmiştir. I 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. Birinci müzakeresi 
bitmiştir efendim. 

26. — Torbalı ilçesinin Karakızlar köyü Ha
ne 23, Cilt 16, Sayfa 171 de kayıtlı Ismailoğ-
lu Gülsümden doğma 15.. 2 . 1936 doğumlu Mus
tafa Karasu'nun ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/16) (S. Sayısı: 370) (1) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen var 
mı? Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Mustafa Karasu hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair kanun teklifi 

' MADDE 1. — Temyiz Mahkemesi Birinci 
Ceza Dairesinin 2 . 10 . 1961 tarih ve esas 556, 
karar 2645 sayılı ilâmiyle kesinleşen izmir Bi
rinci Ağır Ceza Mahkemesinin 28 . 11 . 1960 ta
rihli ve esas 1960/140, karar 1960/191 sayılı hük
mü ile Türk Ceza Kanununun 450/7 maddesi 
gereğince ölüm cezasına mahkûm edilmiş 
bulunan îzmir ilinin Torbalı ilçesine bağlı 
Karakızlar köyü Hane 23, Cilt 16, Sayfa 171 
de mukayyet İsmail ve Gülsüm'den 1936 yı
lında doğma Mustafa Karasu hakkındaki işbu 
hükmün yerine getirilmesine karar verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 370 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun 
dadır. 
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MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler.... Etmiyenler.... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.... Etmiyenler.... Kabul edil
miş ve birinci müzakeresi bitmiştir. 

27. — 6343 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesiyle 23 ncü maddesine bir fıkra ek
lenmesi ve 43 ncü maddesinin kaldırılması hak
kında kanun tasarısı ve Tarım Komisyonu raporu 
(1/250) (S. Sayısı : 265) (1) 

BAŞKAN — Tarım Bakanı burada, Komis
yon yerini alsın efendim. Tümü hakkında söz is
tiyen yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

6343 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesiyle 23 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi 
ve 43 ncü maddesinin kaldırılması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Veteriner Hekimliği mesleki
nin icrasına Veteriner Hekimleri Birliği ile Oda
larının teşekkül tarzına ve göreceği işlere dair 
6343 sayılı Kanunun 42, 45 ve 52 nci maddeleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 42. — Oda haysiyet divanları ta
rafından verilen kararlara Oda Yönetim Kurulu 
veya ilgili tarafından tebliğ tarihinden iti
baren onbeş gün içinde Yüksek Haysiyet Di
vanına itiraz olunabilir. İtiraz olunmıyan ka
rarlar derhal uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 45. — Merkez Konseyi asli aza
ları ilk toplantılarında aralarından gizli reyle 

(1) 265 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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bir reis, bir ikinci reis, bir umumi kâtip, bir 
muhasip bir de veznedar seçer. 

Konsey onbeş günde en az bir defa topla
nır, mazeretsiz olarak üst üste bu toplantı
lara üç defa gelmiyen konsey âzası istifa etmiş 
sayılır ve yerine yedeklerden en çok rey alanı 
davet edilir. 

Merkez Konseyine seçilecek azanın Ankara'
da oturması şarttır. 

Umumi kâtip ile veznedara büyük kongrece 
tesbit edilen miktar dâhilinde bir tazminat 
ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında, söz istiyen 
yok1. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyeler.... Kabul edilmiştir. 

MADDE 52. — Yüksek Haysiyet Divanı ge
rek süresi içinde itiraz olunan Oda Haysiyet Di
vanı kararlarını ve gerekse 34 neü madde hü
kümlerine uyulmak suretiyle Oda Yönetim 
Kurulu ve Haysiyet Divanı asli üyelerinin ce
zalandırılması için Birlik Merkez Konseyi ta
rafından yapılan istekleri inceler ve 41 nci mad
de hükümlerine uyulmak suretiyle karara 
bağlar. 

Yüksek Haysiyet Divanının itiraz üzerine 
verdiği karalara ilgili veya Oda Yönetim Ku
rulu ve doğrudan doğruya verdiği kararlara. 
karşı da BirMk Merkez Konseyi veya ilgili ta
rafından onbeş gün içinde Danıştaya dâva açı
labilir. 

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

MADDE 2. — 6343 sayılı Kanunun 23 neü 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Birlik Merkez Konseyinin yazılı talebi veya 
odada kayıtlı üyenin en az % 20 sinin yazılı 
istekte bulunması halinde Yönetim Kurulu, Ge
nel Kurulu olağanüstü toplantıya davet eder.» 

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

MADDE 3. — Mezkûr kanunun 43 neü mad
desi yürürlükten kaldırılmıştır. 

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

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. Tasarının birinci müzakeresi 
bitmiştir. 

28. — Asker ailelerinden muhtaçolanlara yar
dım yapılması hakkındaki Kanunun 7 nci madde
sinin son fıkrasının kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/197) 
(S. Sayısı : 257) (1) 

BAŞKAN — İçişleri Bakanı buradalar. Ko
misyon lütfen yerini alsın. 

Tümü hakkında söz istiyen? Yok. Maddelere 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir efendim. 

Asker ailelerinden muhtaçolanlara yardım ya
pılması hakkındaki Kanunun 7 nci maddesinin 
son fıkrasının kaldırılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Asker ailelerinden muhtaç
olanlara yardım yapılması hakkındaki 4109 sa
yılı Kanunun 7 nci maddesinin son fıkrası yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ve 
tasarının 1 nci müzakeresi bitmiştir efendim. 

29. — Bâzı cürümlerden dolayı memurlar 
ve şerikleri hakkında takip ve muhakeme usu
lüne dair 1609 sayılı Kanunun 3 neü maddesinin 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı ile Adalet 
ve içişleri komisyonları raporları (1/175) (S Sa
yısı : 301) (1) 

(1) 257 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

(1) 301 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen var 

mı"? Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bâza. cürümlerden dolayı memurlar ve şerikleri 
hakkında takip ve muhakeme usulüne dair 1609 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin kaldırılması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Bâzı cürümlerden dolayı me
murlar ve şerikleri hakkında takip ve muhake
me usulüne dair 1609 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE o. — Bu kanunun hükmünü Ba
klanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miş ve birinci müzakeresi bitmiştir. 

30. — Cemiyetler Kanununa ek 8 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bir madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/255) (S. 
Sayısı : 302) (i) 

BAŞKAN — Bakan burada. Komisyon lütfen 
yerini alsın. Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? 

ALÎ DÎZMAN (Tokat) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ALÎ DÎZMAN (Tokat) — Muhterem arka

daşlarım, siyasi partilerin ocak ve bucak teşki
lâtları ile bu kademeler kongreleri, siyasi parti 
teşkilâtlarının köye kadar nüfuz eden sistemi
nin bir sonucu ve zaruretidir. 

8 sayılı Kanunla bu kademelerin ilgasına 
rağmen sisteme dokunulmadığı içindir ki gerek

l i ) 302 S. Sayılı basmayazı tutanağım, sonun-
dadır. 

çede bildirilen tatbikat müşkilâtları ile karşıla
şılmış bulunmaktadır. 

Bu mevzuu incelemeye, dünkü ve dünün he
men tamamen aynı olan bugünkü sistemin de
vamının uygun olup olmadığı meselesi üzerin
de bir karara varmakla başlanılmalıdır. 

Eğer verilecek karar, sistemin devamı le
hinde olacaksa yarım ve sistemi bozan bugün
kü tasarı yerine dünün aynen devamını temin 
edecek bir tasarı hazırlanmalı ve ocak bucak 
teşkilât ve kongreleri aynen ihya edilmeli, yok 
sistemde değişiklik yapıp siyasi teşkilâtlanmayı 
ilçede nihayete erdirmek lehinde bir karara va-
rılacaksa ilçe kon gresine delege temini için ar
tık köye müracaat edilmemelidir. 

Elimizdeki metin yeni bir sistem olmadığı 
gibi, her iki sistemin birer sistem olma vasfını 
da bozucu mahiyettedir. 

Tasarıya göre köy ve mahallelerde ilçe kon
gresinden en çok bir ay evvel kapalı yerlerde 
delege seçimi yapılacaktır. Bu hüküm mahzur
ları : 

Bâzı ilçelerin 150 yi aşkın köy ve mahallesi 
vardır. Bir ay içinde delege tesbiti yapmak için 
günde en az 5 köy ve mahallenin tesbiti yapıl
mak lâzımdır. îlç.e teşkilâtının bir ay müddet
le fasılasız köylerde çalışmaya ehil ve istekli 
eleman bulması imkânsızdır. Bu işi yapabile
cek bir şahsın bir ay fasılasız köylerde gezerek 
işini terk etmesi beklenemez. Bütün köylere bir 
ayda ıgidebilmek için devamlı jeep temini ge
rekir ki, bu kadar jeep bedelini bir ilçe teşkilâ
tı bir anda toplıyamaz. Nihayet birçok köylere 
jeep de gidemez. Yolu yoktur. Buralara atlı ve
ya yaya gitmek icabeder. Atlı veya yaya giden 
bir kimsenin zamana ihtiyacı ise aşikârdır. 

2. Köylünün köyde bulunan zamanı mevsi
me göre muayyendir. Bu zaman haricinde köy
de kimse bulunamaz. Muayyen bir mevsimde 
her köy halkı ancak muayyen saatte bir arada 
olacağına göre motorlu vasıta ile gidilse bile bir 
günde 3-5 köyün delege tesbitini yapmak müm
kün değildir. 

3. ilce kongre tarihi muhtelif sebeplerle 
tehire uğrıyabilir. Bir ayda delege tesbiti bitse 
bile kongrenin tehiri ile kanuna itaat edilme
miş olunur. 

4. Delege tesbiti mefhumu : Bu ibareden 
bir kongre havası olamıyacağı anlaşılmaktadır. 
Eğer böyle ise köyün dileklerini tesbit ve köy-
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lünün gerek Devlet idaresi ve gerekse ilgili 
parti faaliyetleri bakımından temennilerini ih
zar etmeleri ve nihayet merkezden gidecek şa
hısların netice itibariyle siyasi konuşma yapma
ları durumu ne olacaktır. Topyekûn siyasi bir 
kongre havası verilmiyecekse bu tatbiki im
kânsız bir hükümdür. Siyasi şahısların bir ara
da bulunmalarında siyasi faaliyette bulunama-
maları mümkün değildir. 

Eğer böyle bir faaliyete ön verilecek yani 
8 sayılı Kanundan evvelki kongre havası kami
len hâkim olacaksa, eski ile şimdiki sistem 
arasındaki tek fark ocak idare heyeti ve ocak 
başkanı seçmemekten ibaret kalmaktadır. 

Bu ise, aslında bir f,ark değildir. Yine ocak 
başkanı bulunacaktır. Fakat açık değil gizli 
olacaktır. Veya başka bir ifade ile adı ocak baş
kanı olmıyacak, her partinin kendi buluşuna 
göre verdiği bir isim olacaktır. Eğer siyasi ve 
Devlet idaresi hayatımızda ocak başkanlarının 
menfi bir rolü olmuşsa bu ocak başkanı bulu
nup bulunmamasından değil, ocak başkanının 
parti aday listelerinin tanziminde rol sahibi ol
malarından olmuştur. Bu sistemde ise değişik
lik yoktur. Zira bugün de aday yoklamaların
da başka isimde şahıslar rol sahibidir. Bunlar 
aynı zamanda eski ocak başkanlarının aynı ola
rak o köyde o partinin en ziyade inandığı kim
selerdir. Yani tam mânasiyle eski ocak başkanı 
durumundadırlar. ıSeçim sistemimize göre nüfuz, 
sahibi olabilme imkânları da eskiye göre büyük 
mikyasta artmıştır. Zira eskiden yalnız listeye 
girmek kâfi olduğu ve birçok partilerin kazan
ma şanslarının zayıflığı ile listeye girmek da
hi büyük mâna ifade etmediği halde, bugün, bir
çok partilerin aynı zamanda kazanabilme im
kânları ve listede ön sırayı işgal etme keyfiyeti 
aday yoklama kuruluna iştirak edecek, yani 
eski başkanlarının yerini tutacak delegelere da-
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hi büyük bir ehemmiyet atfını zaruri kılmak
tadır. Bu halin onların nüfuzunu daha da kuv
vetlendireceği aşikârdır. 

Şu halde, köyden ilçe kongresine delege 
getirdiğimize, aday yoklama kurulunda delege 
bulundurduğumuza göre, eski sistemde en ufak 
bir değişiklik yapmamış bulunmaktayız. Sis
temde değişiklik yapmadığımıza göre sistemin 
bir zarureti olan mekanizmada zorluklar yap
manın faydası yoktur. Bu zorluklar, fayda de
ğil, aksine kanuna ister istemez itaat etmeme
nin sebebolacağı mahzurları tevlidedecektir. 

Sistemi köye kadar götürmenin leh ve aley
hinde elbette ki söylenecek söz çoktur. Fakat 
mevzu bu olmadığı için bu hususta mütalâaları
mı arz etmiyeceğim. Bu hususu önce hem siya
si teşkilâtın ve hem de Devlet idaresinin içinde 
ve üst kademesinde bulunan Hükümetin tetkik 
etmesi gerekir. Bu mevzuda hulasaten bu kanu
nun müşkilâtlar getireceği ve belli bir sistemi, 
fena dahi olsa, büsbütün sistemleştireceği belli 
bir sistemin faydalarından dahi mahrum bıra
kacağı sebebiyle reddi lehindeyim. 

Yüksek Meclisi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Tümü hakkında başka söz is-
tiyen arkadaşımız var mı? 

SADETTİN BİLGİÇ (İsparta) — Nisap 
yoktur, yoklama yapılsın. (Ayağa kalkan 5 mil
letvekili tarafından «nisap yoktur» sesleri) 

BAŞKAN — Nisabın olup olmadığını anla
mak için yoklama yapılacaktır efendim. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama neticesinde ekse
riyetin olmadığı görülmüştür. Bu itibarla, 
21.12.1962 Cuma günü saat 15 te toplanılmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,00 
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6. — DÜZELTİŞLER 

1962 yılı Bütçe Kanunua bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve tek
liflerine ait C. Senatosunun 23 .10 .1962 tarih ve 94 ncü Birleşimi tutanağı sonuna ekli 134 S. Sa
yılı basımayazıya ibağlı cetvellerde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır : 

Sayfa 

34 

34 

35 
36 
36 

36 
38 

38 

40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
42 
42 
42 
42 
42 
44 

Sütun 

Son 

Son 

1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 

Satır 

10 

23 

19 
6 

13 

22 

26 
27 
28 
15 
16 
17 
19 
22 
23 
24 
25 
26 

3 

Bölüm 

219 

304 

403/20 
420/40 
212 

206/22 

421 

Yanlış 

6736 ve 7241 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek ödenek 
Posta, telgraf ve telefon 
giderleri / 

üret 

(satır sonundaki) misafirleri 
Yatılı okullar genel gideri eri 
4362, 6811 ve 7046 sayılı kanun
lar... 
Başkanlık 
Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 15 000 
Yüksek Soruşturma 
giderleri 250 000 

9 Asistan 
10 » 
1.0 » 
3 öğretmen 
4 » 
4 » 
6 » 

Müdür 
Müdür 
Müdür 
Müdür Yardımcısı 
Müdür Yardımcısı 

Kurulu... 

50 
50 

100 
100 
35 

125 
100 

75 
170 
150 

Ecndb'i mlemlelketlerdeıkil teşlki-

Doğru 

6736 ve 7941 sayılı kanıınlıar 
gereğince verilecek ödenekler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
misafirlerin 
Yatılı ilkokul gen'el giderleri 
4367, 6706, 6811 ve 
kanunlar 

7046 sayılı 

©ölüm 752 Başfcanlıik 
Vilâyetler memurları doğum 
(yardımı 35 000 
Yüksek Soruşturma 
igiderDeri 250 600 

9 Asistan 
10 » 
10 Memur 
3 öğretmen 
4 » 
5 » 
6 » 

(Müdür 
Müdür 
Müdür 
Müdür Yardımcısı 
Müdür Yardımcısı 

Kurulu... 

50 
50 

100 
10 
35 

Ecnebi mıeımlefcetlerdelki 

125 
100 
75 

170 
150 

teşki-
latanızın fâtın 

19 ncu Birleşim tutamağı sonuna, ekli 265 S. Sayüı ıbaısmıayaızıni'n ikinci sayfasında Sözcüden 
slonra : 

Kâtip 
Kastamonu 

İ H. Yılanluoğlu 
eklenecektir. 




