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Kanununa bâzı maddeler eklenmesine, bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve kaldırıl
masına ve 5669, 6424, 6555, 7363 sayılı ka
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nin İçtüzüğün 36 ncı maddesine göre Mec
lis gündemine alınması hakkında İzmir Mil
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maddesine göre Meclis gündemine alınma-
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Saat 14 te Birleşim açıldıktan ısonra yapı

lan yoklama sonucunda yeter çoğunluk olma
dığı anlaşıldığından saat 15 te toplanılmak 
üzere oturuma son verildi. 

îkmci Oturum 
Sayın üyelerden bâzılarına, okunan Baş

kanlık tezkeresindeki müddetlerle, izin veril
mesi kabul edildi. 

Siirt Milletvekili Süreyya öner'in, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Ko
misyonu üye adaylığına seçilmiş bulundu
ğundan, Sayıştay Komisyonu üyeliğinden ve, 

Kars Milletvekili Kemal Okyay'ın, Türki
ye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Komis
yonuna seçilmiş bulunduğundan Millet Meclisi 
Sanayi ve Ticaret Komisyonu üyeliklerinden 
çekildiklerine dair önergelerine bilgi edinildi. 

C. Senatosu Tabiî Üyesi Selâhattin öz-
gür'ün, önergesi okunarak, Denizaltı, dalgıç 
ve kurbağa adamlara verilecek tazminat hak
kındaki kanun, teklifi istek üzerine gerive-
rildi. 

Siirt Milletvekili Süreyya öner'in, öner
gesi okundu ve Türk vatandaşlığı kanunu 
tasarısının, havale edilmiş olduğu Dışişleri, 
Adalet ve îçişleri komisyonlarından seçilecek 
dörder üyeden mürekkep geçici bir komisyon
da görüşülmesi kabul edildi. 

tnıar ve İskân Komisyonu üyeliğinden çeki
len İstanbul Milletvekili Muhiddin Güven'in, 
yerine Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in 

Sözlü sorular 

1. — Erzincan Milletvekili Hüsamettin 
Atabeyli'nin, Erzincan merkez ilçesi ile Cen-
ciğe bucağı arasında yapılan Fırat 1. ve Fırat 
2. köprülerinin imlâ işinin yapılmaması sebebi
ne dair sözlü sora önergesi, Bayındırlık Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/523) 

2. — Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün, 
5618 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin har-

aday gösterildiğine dair A. P. Millet Meclisi 
Grup Başkanlığı tezkeresine bilgi edinildi. 

Devlet Personel Dairesi kurulması hakkın
daki 160 sayılı Kanuna iki madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı, istek üzerine, Başbakan
lığa geri verildi. 

tnıar ve tskân Komisyonu ile, 
140 sayılı Kanun gereğince yeniden teş

kili gereken Dilekçe Karma Komisyonuna üye 
seçimi yapıldı. 

İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Aydın 
Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Milletve
killeri Cevad Odyakmaz ve Güner Sarısözen'in, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış müna
sebetlerinin düzenlenmesi hakkında kanun 
teklifinin 7, 8 ve 9 nen maddeleri kabul edil
di. Komisyona giden maddeler gelmemiş ol-
duğıından görüşülmesi gelecek birleşime bı
rakıldı. 

Askerlik Kanununun 5673 sayılı Kanunla 
değişik 5 nci maddesinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısının tümü kabul olundu. 

21 . 1 . 1963 Pazartesi günü saat 14 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Amasya 
Nurettin Ok Ne.vzat Şener 

Kâtip 
Ağrı 

Rıza Polat 

fiyen tatbik edilip edilmediğine dair sözlü 
soru önergesi İmar ve İskân Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/524) 

Yazılı sorular 

1. - - Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 334 
sayılı Anayasanın lâfzına ve ruhuna aykırı olan 
kanun veya madde hükümlerinin tesbit edi
lip edilmediğine dair, yazılı soru önergesi, 
Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. (7/244) 

SORULAR 
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2. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 

Mehmet Ali Demir'in, Çırak, ~kalfa ve usta
lar hakkında kanun teklifi (2/402) (Millî 
.ğitim, Adalet, Bayındırlık, İmar ve İskân, 
Çalışma ve Plân komisyonlarına) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi 
Suphi Batur'un, Spor kulüplerinin birer lo-

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı.) 

kal ve sportif tesisler sahibi olmaları için bir 
fon tesisi hakkında kanun teklifi (2/403) (İç
işleri, Maliye ve Plân komisyonlarına) 

3. — İçel Millevtekili Mazhar Arıkan'ın, 
134 sayılı Kanunla muaddel 113 sayılı Af Ka
nununun 3 ncü maddesinin (t) bendinin tadili 
hakkında kanun teklifi. (2/404) (Adalet Ko
misyonuna) 

• • • 

BAŞKAN — Kâfi çoğunluğumuz var, mü
zakerelere başlıyoruz. 

Avrupa Konseyine girme kararıdır. Bilirsiniz, 
İsviçre tarih boyunca daima tarafsız kalmış bir 
devlettir. Milletlerarası teşekküllere girmekte 
çok çekinser bulunur. Hattâ Birleşmiş Millet
lere girmemiştir. Avrupa'da da sadece iktisadi 
bakımdan Avrupalılararası bir iki teşekküle 
girmiş; siyasi hiçbir teşekküle girmemiştir. Çok 
dikkate değer bir hâdise olarak üzerinde çok 
duruldu; ilk defa Avrupa Konseyine girmek 
suretiyle Avrupalılararası bir birliğe dâhil olu
yor. Hareketlerini ince hesabeden ve siyasi ha
reketlerde çok itinalı davranan İsviçre'nin bu 
hareketi herkesin dikkat nazarını çekti. 

İki devre arasının diğer mühim hâdisesi, iki 
ay evvel Paris'te NATO memleketleri Dışişleri 
Bakanları ile Avrupa Konseyinin Başkanlık Di
vanı ve komisyon başkanları arasında vâki olan 
birleşik toplantı, (Kollok) oldu. Bu toplantıya 
İkinci Başkan sıfatiyle ben ve komisyon baş-

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Adana Milletvekili Kasım Gülek'in, Av- I 
rupa Konseyi çalışmaları hakkında demeci 

KASIM GÜLEK (Adana) — Gündem dışı 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında Sayın Gülek? 
KASIM GÜLEK (Adana) — Avrupa Kon

seyi çalışmaları hakkında. 
BAŞKAN — Buyurun. 
KASIM GÜLEK (Adana) — Sayın arka

daşlarım, Avrupa Konseyinin son toplantısı hak
kında bilgi vermek için huzurunuza geldim. 

1962 - 1963 senesinin 3 ncü Genel Kurul 
toplantısına 10 Türk delegesi tam kadro ile ka
tıldık. Avrupa Konseyinin iki devre arası faa
liyet raporunu Başkanlık Divanı adına ben tak- ı 
dim ettim. Burada, iki devre arasında geçen I 
önemli konular bahis mevzuu ediliyordu. 

Bunların en mühimlerinden biri, İsviçre'nin 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

B İ R İ N C İ OTURUM 
Açılma saa t i : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Nurettin Akyurt (Malatya), Nevzat Şener (Amasya) 

• 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

# 3. — YOKLAMA 
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kanlarından bâzı arkadaşlar dâhil olmuştuk. 
Orada da gelişmekte olan Avrupa Birliği ve 
ortak pazar bahis konusu olmuştu. Bakanlarla 
doğrudan doğruya karşı karşıya sualli cevaplı 
yapılan bu toplantının büyük faydası görül
müştü; ikinci yapılan bu toplantının üzerinde 
duruldu ve her yıl tekrar edilmesi kararlaştı
rıldı. 

İki devre arası hâdiseler arasında insan 
haklarını ilgilendiren konular bahis mevzuu 
edildi. Muhtelif memleketlerdeki insan hakla-
riyle ilgili meseleler izah edildi. Bu arada Tür
kiye'deki af bahis mevzuu oldu; af vâki oldu 
ve şu kadar insan serbest bırakıldı, dendi. 

Aziz arkadaşlarım, af konusu ve Türkiye 
bahis mevzuu olur olmaz, Avrupa Konseyinde 
bizim meselelerimizle daima kendi bakımından 
ilgilenen Luçifero söz aldı. Bu kürsüden müta-
addit defalar ifade etmiştim, bu zatın adı da 
garip zaten. Luçifero, İblis demektir. 

Muhterem arkadaşlarım, Luçifero, Türkiye'
deki insan hakları dolayısiyle yaptığı konuş
mada, hâdiseden memnun olduğunu ve (Soldan, 
gürültüler) bunun tamamlanmasının yerinde 
olacağını ve kendisini memnun edeceğini ifade 
etti. Bu arada şikâyette bulundu. Dedi ki, «Be
nim hakkımda, Türkiye'de çok kötü şeyler söy
lenmiş, yazılmış. Bana faşist demişler. Benim 
kendi şahsi propagandamı yapmak için bu mü
dahaleyi yaptığımı söylemişler. Bunlar doğru 
değildir. (Soldan, gürültüler. Orta sıralardan, 
sol sıralara, «Iblis'e sahip çıkmayın.» sesleri) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, lütfen. 

KASIM GÜLEK (Adana) — Muhterem ar
kadaşlar, Luçifero'nun adının kelime olarak 
tercümesini söylüyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Luçifero'nun iyi 
niyetinden şüphemiz olmadığını ve elbette Av
rupa Konseyi gibi Avrupalılararası bir teşek
külde her üyenin, her memlekette insan hakları 
ile ilgili her mesele ile ilgisi olması âzımgeldiği-
ni ifade ve izah ettik. Bu arada Luçifero'nun 
iyi niyetle ifade ettiği bu hâdisenin temel sebebi
nin Türkiye'de bir ihtilâlden doğma, olduğunu, 
ihtilâlin memleketlerin hayatında zaman zaman 
vâki olabilecek hâdiseler olduğunu, Avrupa 
Konseyinde üye olan bütün memleketlerin tarih
lerinde bu gibi ihtilâllerin vâki olduğunu ve bu 
ihtilâllerin neticesinde memlekette fevkalâde 

21 •. 1 . 1 9 6 3 O : 1 
birtakım halerin cereyan ettiğini ifade ettik. 

Ancak gene şunu da söyledik ki ; Avrupa 
Konseyine dâhil memleketler, diğer memleketle
rin içişlerine müdahale etmemelidir; diğerleri
nin içişlerine müdahale fayda yerine zarar ge
tirir. Çünkü her memleketin kendi içişinin ince
likleri vardır, bunu dışardan bilmeye imkân yok
tur. Umumi olarak insan hakları hakkında her
kes mütalâa beyan eder. Üye memleketlerin hep
sinde insan haklarını korumak için elden gelen 
yapılır. Başka memleketlerin içişleri hakkında 
bir memleket diğerine müdahale ederse, ince
likleri bilinmediği için kendi güttüğü gayenin 
hilâfına neticeler hâsıl olabilir. Bunu Avrupa 
Konseyinin şu veya bu memleketi için değil umu
mi bir kaide olarak ifade etmeyi vazife bildiği
mizi söyledik. Nitekim her defasında bu af işi
nin bizim kendi işimiz olduğunu ve bizim işleri
mizi kendimiz halledeceğimizi, dışardan yapıla
cak müdahalenin yersiz ve faydasız olduğunu, 
ancak işi daha fazla karıştırır olduğunu ifade 
etmiştik. Nitekim, dedik, «Bundan evvel bu işi 
biz kendi iç işimiz olarak halledeceğiz, dedik ve 
işte raporumuzda da ifade ediyoruz ki, bu me
sele son derece şayanı memnuniyet bir safha arz 
etmiştir. İhtilâl, memleketler için patalojik bir 
hâdisedir. Fevkalâde bir hâdisedir. İhtilâller 
kendisinden sonra geleni daima kolay kolay tes-
bit ve idare edemezler. Türkiye'de ihtilâl ham-
dolsun kısa bir zamanda normal rejime, seçimle
re müncer olmuştur. Yalnız Türklerin değil, ta
rafsız müşahitlerin de ellerini vicdanlarına ko
yarak ifade ettikleri gibi, Türkiye'de dürüst ve 
serbest bir seçim olmuştur. Bununla iftihar ede
riz.» 

Muhterem arkadaşlarını, iki devre arası ra
poru Umumi Heyete takdim etmek için rapor
törlüğü bilhassa kendi üzerime almayı vazife 
bilmiştim. Çünkü bunun üzerine söylenece*k söz
leri sadece Türkiye'nin bir temsilcisi olarak de
ğil, aynı zamanda raportör olarak karşılamak 
daha faydalı olur kanaatinde idim. Nitekim öy
le oldu. 

Lüçiferon'un memleketimizde faşistlikle it
ham edilmiş olması meselesine gelince; kendisi
ni temin ettim ki ; kendisi Türkiye'de adı çok 
geçen insanlardan biri olmuştur, bu mesele dola
yısiyle; lehinde ve aleyhinde birçok sözler söy
lenmiştir. Fakat kim lehinde, kim aleyhinde soy-
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ler, bunlar üzerinde bizim elbette yapacağımız J 
bir şey yoktur. Herkes fikrini serbestçe söyler. I 
Ancak şundan emin olmasını kendisine ifade et
tim ; Lüçifero Türkiye'de bu müdahaleleri ile 
meşhur olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım; bundan başka Tür
kiye'nin Ortak Pazara girmesi konusunda; mü-
taaddit vesilelerle ilk fırsatta Türkiye'nin Or
tak Pazara alınması lâzımgeldiğini ifade ettim. 
Avrupa'nın, gelişmemiş bir memleket olan Tür
kiye'ye yardım etmesinin bir zaruret olduğunu 
ifade ettim. Bu, gelişmemiş bölgelere yardım 
konusu üzerinde çok duruldu. Gelişmemiş mem
leketlere yardım konusunda elbette birtakım 
zorlukların mevcudolduğu muhakkaktır. Tür
kiye'nin ekonomik gelişmesi Batı - Avrupa mem
leketleri ile aynı değildir. Nasıl birleşmiş mem
leketlerin kendi içişlerinde dahi gelişmemiş böl
geler varsa, nasıl Londra ile Iskoçya'nm şima-
lindeki bölgeler birbiriyle kıyas edilmezse, na
sıl Fransa'nın Paris ve diğer sanayi bölgeleriyle 
zirai ve gelişmemiş bölgeleri birbirleriyle kıyas 
edilmezse, aynı şekilde birleşen Avrupa'nın da 
gelişmiş ileri memleketleri ve henüz gelişmemiş 
bölgeleri olabileceğini ve Türkiye'nin de, Yu
nanistan'ın da birleşen Avrupa'da bu gelişmemiş I 
bölgeler olarak telâkki edilmesi gerektiğini ifa
de ettim. Sonra gelişmemiş bölgelere yardımın 
bir lütuf, bir sadaka değil, gelişmiş bölgelerin 
menfaati icabı olduğunu, çünkü bir toplulukta 
çok gelişmiş ve geri kalmış bölgelerin o toplu
luk için zarar olduğunu, bir an evvel gelişme
miş bölgeleri de kalkındırmanın, gelişmiş meni.- I 
leketler için büyük fayda sağlıyacağını ifade et- 5 
tik. 

Sonra, gene, Ortak Pazar iktisadi birleşmesi- I 
nin bir politika ve savunma cephesi olduğunu ve I 
bu bakımlardan da, Türkiye'nin elbette hak id- I 
dia edecek durumda olduğunu belirttik. 

Bu konulara, Türkiye'nin adını da zikrede
rek, iktisadi ve siyasi meselelerin raportörü es- I 
ki Fransız Başvekili Fimlen büyük bir anlayışla 
cevap verdi. Biz de kendisine bir vesile ile bu I 
anlayışından dolayı teşekkür ettik. I 

Muhterem arkadaşlarım, Avrupa Konseyinin I 
bu seferki toplantısı, De Gaulle'ün meşhur ba- I 
sın toplantısının yarattığı havanın tesiri altında I 
kaldı. Avrupa Konseyinin topladığı gün, De I 
Gaulle, Paris'te yaptığı basın toplantısında, bir I 
taraftan İngiltere'nin Ortak Pazara girmesini | 
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reddediyor; diğer taraftan da Amerika Cumhur
başkanının öne sürdüğü yakınlığı ve Atom Silâ
hı Birliğini iyi karşılamıyordu. 

De Gaulle'ün tam Avrupa Konseyinin toplan
dığı gün bu basın toplantısını yapması Avrupa 
Konseyi bakımından biraz da faydalı oldu. Çün
kü dünya efkârını Avrupa Konseyinde buna kar
şılık söylenenlere celbetti ve bunların daha faz
la yayılmasını temin etti. 

Muhterem arkadaş.'arım; ıbilirsiıniz Avrupa 
Konseyi 'bir nevi Avrupa parlâmentosudur; hü
kümetler de dışişleri bakanları tarafından tem
sil olunur. Dışişleri Bakanları Konseyinin top
lantısında her yıl bir ımemleketin dışişleri ba
kanı başkanlık yapar. (Bu yılki Başkan İtalyan 
Dışişleri Bakanı Biçioni idi. İki devre arasın
daki önemli (hâdiseler hakkında hükümetler 
adına, Dışişleri Bakanları Konseyi adına beya
natta bulundu, uzun izahat verdi. 

De Gaulle'ün basın toplantısının bıraktığı 
hava Avrupa Konseyinde kendisinin hiç te le
hinde değildi. Bunun Avrupa politikasında bir 
kriz yarattığı ve birleşmekte olan Avrupa'nın 
bu birleşme hareketini (baltalayıcı bir hareket 
olduğu ifade edildi. Delegelerin bir çoğu Av
rupa'nın eşiğinde 'bulunduğu hüyük tarihi îbir 
fırsatın kaçırılması tehlikesi ile karşı karşıya 
olduğumuzu söyledi. Hattâ ıbir delege, Avus
turya delegesi, «Şimdi 'Berlin'i ziyaret etmekte 
olan Kuruçof a De Gfoulle bundan güzel bir he
diye veremezdi», dedi. Delegelerden bir çoğu 
tngiltereyi müdafaa ettiler. Eski Fransız Baş
vekili, «iyi ki, ingiltere varmış, İngiltere ol
masaydı 1940 da De Goulle ıgidecefk yer bula
mazdı», dedi ve yine, Almanya ile Fransa'nın 
4 asırlık düşmanlığını ortadan kaldırmaya gay
ret ettiği bu anda, Ren Nehrinin iki memleke
ti ayırdığı zannedildiği ve fakat hakikatte ar
tık Ren Nehrinin iki memleketi birleştirici bir 
unsur olduğu bu devirde, Manş'm da Ren neh
rinden pek fazla geniş olmadığını ve İngiltere 
ile Avrupa'nın da birlik hareketine kaltılması-
nnı zaruri 'olduğunu ifade etmek suretiyle bu 
birleşmenin üzerinde ısrarla durdu. Biçok de
lege, ıbi nevi İngiltere ve Amerika aleyhine, 
Amglo - Saikson fobisinin De Ooulle tarafından 
ortaya atıldığını ifade ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım; İngiliz delegeleri 
son derece ağırbaşlı, gayet efendice ikonuştu-
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lar; De Öoulle'ün bu beyanlarına rağmen Brük
sel'de müzakerelere devam edeceklerini; çün
kü altı devletten birisi (Fransa) aleyhinde ol
sa »bile, diğer ıbeşi ile müzakereye "devamın fay
dalı olacağı kanaatiai beıyan etitiler. Her halü
kârda Avrupa'da bağlamış olan ini birleşme ha
reketini bozan biz olımıyaeağız, biz elimizden 
geleni yapmakta devam edeceğiz, dediler. 

Hakikatte ortadaki meselelerin büyük bir 
kısmı halledilmiş, sadece ziraat üzerinde bir 
anlaşmazlık mevcuttu. İngilizler bunu da uzun 
uzun izah ettiler. Dediler k i ; İngiliz ziraati 
dünyada çok ilerlemiştir. Ve »bu mevzuda dik
kate değer ralkamlar verdiler. Yine dediler k i ; 
İngiltere'de ziraatle meşgul olan 2 milyon in
san vardır. Elli milyon İngiliz nüfusunun ya
rısının yani 25 milyonunun yiyeceğini !bu iki 
•milyon temin etmektedir. Gayet rasyonel çalı
şırlar. Bunda da Fransız ziraatini zedelemeden 
bir (hal çaresi .bulmanın elbette yolu buluna
caktır. 

Aziz arkadaşlarım, Avrupa Konseyinin baş
lıca gayelerinden birisi, Avrupa birliği yolun
da .gayretlerde bulunmaktır. Avrupa Birliği, 
hem iktisadi bakımdan Ortak Pazar yürümek
te, .hem de siyasi birlik olarak ileri adımlar at
maktadır. 

Ortak Pazarın 'başlangıçta hiç tahmin edil-
miyen muazzam Ibaşarısı karşısında bütün dev
letler Ibıı pazarın içine girmeye uğraşıyor, İn-

- gilterenin de zaten büyük "kuşum burada idi. 
Ortak Pazar ilk ortaya altıldığı va'kit İngiltere 
kurucu üyelerden biri olabilirdi. Fakat, muvaf-
falk lolacağmı 'katiyen tahmin etmediği ve o va
kit Commonwalt memleketleri ile hususi birta
kım anlaşmalarının kendince daha kıymetli ol
duğu kanaatinde okfoğu için başlangıçta Or
tak Pazara girmemişti. Şimdi girmeye gayret 
ediyor. Ve bu girmede birçok müşkülle karşı
laşıyor. İmgiLte reden başka Oıftaik Pazara gir
mek iistiyen Avrupa'nın tarafsız bir'kaç mem
leketi var; İsveç, İsviçre ve Avusturya var. 
Avrupa Ortak Pazan kurulduktan sonra İn
giltere ile birlikte bir nevi serbest ilktisat böl
gesi kurmaya teşebbüs etmiş olan İskandinav 
memleketleri (Norveç, Danimarka) var. Bir de 
gelişmemiş memleketler vardır ki bunların ara
sında biz de varız. 

Avrupa İkinci Dünya Harbinden sonra 
muazzam bir gelişme ve iktisadi bukımdan 

21.1.1963 O : 1 
muazzam bir zenginleşme kaydetmiştir. Şimdi 
bu iktisadi birleşme ve arkasından da gelecek 
siyasi birleşme, Avrupa'nın bu gelişmesini bir 
kat daha artıracaktır, kanaati mevcuttur. Av
rupa ıım birleşmesi Amerika ile olan münase
betinde de mühim bir hâdisedir. Amerika Cum
hurbaşkanı Kennedy bu yaz Amerika'nın is
tiklâl yıldönümü münasebetiyle, ilk İstiklâl 
Beyannamesinin imzalandığı Filedelfia'daki 
Bağımsızlık Salonunda, Avrupa ile bir Atlan
tik ortaklığı teklif etti ve ifade etti : «Birleşik 
Amerika, Birleşmiş Avrupa ile.bir kader birliği, 
bil- ortaklık yapmak istiyor» Bu bukımdan da 
Avrupa'nın iktisadi olduğu kad&r siyasi bir
leşmesinin önemi aşikâr. 

Avrupa iktisadi 'birleşmesinin Amerika 
aleyhine tecelli etmesi endişesi Amerika'da 
mevcut. Amerika Ziraat Bakanının son beya
natı dikkatle üzerinde durulmaya değer. Di
yor ki, Amerikan Ziraat Bakanı; eğer Avru-
pada'ki iktisadi birlik bizim her sene Avrupa'ya 
yaptığımız birkaç, yüz milyon dolarlık zirai mad
de ihracatını engelliyecekse, biz Avrupa'da ordu 
bulundurabilecek dövizi başka türlü bulama
yız. Avrupa ile hem iktisada ve hem de siyasi 
iş birliğinin bir zarureti olduğu aşikârdır. 

Muhterem arkadaşlarım, Avrupa Konseyi'nin 
vo Avrupa siyasi havasının kısaca huzurunuzda 
•birkaç kelime ile bir çerçevesini çizmek iste 
dim. Bu vesile ile müsaade buyurduğunuzdan 
dolayı şükranlarımı arz ederim; saygılarımı su
narım. (Alkışlar.) 

2. Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında Millet Meclisi Başkanlığı tez
keresi (3/480) 

BAŞKAN — Sayın üyelerden bâzılarına izin 
yerilmesi hakkında Millet Meclisi Başkanlık 
tezkeresini okutacağım. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekilleri

nin hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri 
Başkanlık Divanının 17 . 1 . 1963 tarihli toplan
tısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 
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Gaziantep Milletvekili Kudret Mavitan, 15 

gün, mazeretine binaen 6 . 2 . 1963 tarihinden 
İstanbul Milletvekili Abdurrahman Yazgan, 

20 gün, mazeretine binaen 25 .1 .1963 tarihinden 
itibaren, 

Kastamonu Milletvekili Ali özdikmenli, 15 
gün, mazeretine binaen 16 . 1 . 1963 tarihinden 
itibaren, 

BAŞKAN — İzin taleplerini teker teker oku
tup oylarınıza sunacağım. 

Gaziantep Milletvekili Kudret Mavitan, 15 
gün, mazeretine binaen 6 . 2 . 1963 tarihinden 
itibaren, 

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

İstanbul Milletvekili Abdurrahman Yazgan,, 
20 gün, mazeretine binaen 25 . 1 . 1963 tarihin
den itibaren, 

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

Kastamonu Milletvekili Ali özdikmenli, 15 
gün, mazeretine binaen 16 . 1 . 1963 tarihinden 
itibaren, 

BAŞKA*N — Kabul edenler,... Etmiyenler... 
K'abul edilmiştir. 

3. — 4273 sayılı Subaylar Heyetine mahsus 
Terfi Kanununun 10 ncu maddesinin (G) fık
rasının tadili ve bu kanuna geçici madde ek
lenmesi hakkındaki 63 sayılı Kanunun geçici 2 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısının geriverilmesi hakkında Başbakanlık 
tezkeresi (3/477) (1/241) 

BAŞKAN —- Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
23 . 6 . 1962 tarih ve 71 - 1791/20Ö2 sayılı 

yazımızla sunulmuş bulunan «4273 sayılı Su
baylar Heyetine mahsus Terfi Kanununun 10 
ncu maddesinin (C) fıkrasının tadili ve bu ka
nuna geçici madde eklenmesi hakkındaki 63 
sayılı Kanunun gerici 2 nci maddesinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısının» geri verilmesi
ni rica ederim. 

Başbakan 
ismet İnönü 

BAŞKAN — Geriverilmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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4. — C. Senatosu İçel Üyesi Cavit Okyayuz 

ve 6 arkadaşının îdarei TJmumiyei Vilâyat Ka
nununa bâzı maddeler eklenmesine, bu kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı mad
deleri ile bâzı kanunların kaldırılmasına dair 
kanun teklifinin İçtüzüğün 36 nci maddesine 
göre Meclis gündemine alınması hakkında İz
mir Milletvekili Şükrü Akkan ve Konya Millet
vekili Ahmet Oürkanhn önergesi (4/159) 
(2/340) 

BAŞKAN — önergeyi okuyoruz. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Mahallî idareler seçimlerinin bir an önce ya

pılabilmesi için «Îdarei Umumiyei Vilâyat Ka
nununa bâzı maddeler eklenmesine, bu kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı 
maddeleriyle bâzı kanunların kaldırılmasına 
dair kanun» teklififimizi hazırlıyarak 27 . 10 . 
1962 tarihinde C. Senatosu Başkanlığına sun
muştuk. 

Bu teklifimiz 31 . 10 . 1962 tarihinde Baş
kanlığınıza tevdi edilmiş idi. 

Başkanlığınızca da 7 . 11 . 1962 tarihinde 
Millet Meclisi İçişleri1 Komisyonuna havale 
edilmiş bulunmaktadır. 

Dahilî Nizamnamenin 36 nci maddesinin 
vaz'ettiği 45 günlük süre geçtiği halde halen 
bu teklifimiz komisyonda görüşülmemiştir. 
Bununla beraber komisyon teklifimizi görüşme
me esbabı mucibesini Heyeti Umumiyeye de 
bildirmemiştir. 

Binaenaleyh, mezkûr 36 nci madde gereğin
ce teklifimizin doğrudan doğruya Meclis gün
demine alınmasını ve bu suretle açık rejimin en 
sarih icaplarından bulunan mahallî idareler 
seçimlerinin sayın halkımızın isteklerine uyu
larak bir an Önce yapılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

İzmir Konya 
Şükrü Akkan Ahmet Gürkan 

(BAŞKAN — Sayın arkadaşlar; yüksek ma
lûmunuzdur k i ; içtüzüğün 36 nci maddesi ge
reğince encümenlere havale edilmiş olan bir ka
nun teklifinin üzerinden 45 gün geçtiği halde 
encümen tarafından Meclise intikal ettirilmez-
se ve intikal ettirilmeyişi sebebinin esbabı mu-
cibeye miistenit bîr raporla Meclise bildirilme-
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mesi karşısında teklif sahiplerinden birisinin 
veya Hükümetin bunu Meclis gündemine aldır- ; 
ması yetkisi mevcuttur. Bu yönden verilen j 
önerge usule uygundur. Bu kanun teklifi 45 I 
gün evvelinden havale edilmiştir. Aradan 45 
gün geçtiği halde encümen tarafından bir es
babı mucibe bildirilmemiştir. Bu yönden günde
me alınıp alınmamasını Yüksek Heyetiniz tesbit 
edecektir. 

Teklif sahibi söz isterler mil . 
ŞÜKRÜ AKKAN (tzmir) — Evet efendim, 

konuşacağım. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ŞÜKRÜ AKKAN (îzmir) — Muhterem mil

letvekilleri, Yüksek Meclisimizin malûmlarıdır 
ki, 27 Mayıs sonrası, 10 Haziran 1960 tarihli 
10522 numaralı Resmî gazetede yayınlanan, 
5/21 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile bütün 
belediye reislerinin 1580 sayılı Kanunun 94 ncü 
maddesi hükümlerine tevfikan nasıp ve tâyin
leri, Dahiliye Vekâletinin 6.6.1960 tarihli ve 31 
sayılı yazısı üzerine mezkûr kanunun 94 ncü 
maddesinin (B) fıkrasına göre icra Vekilleri 
Heyetince 6.6.1960 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
Bu karara göre belediye reislerinin işlerine son 
verilerek yerlerine vilâyetlerde valiler, kazalar
d a kaymakamlar, nahiyelerde nahiye müdürleri 
getirilmiş ve köy belediyelerine de bâzı zevat 
tâyin edilmişlerdi. 

3.11.1960 gün 120 No.lu îl 'genel ve belediye 
meclisleri ile mahalle muhtar ve ihtiyar heyet
lerinin feshine ve görevlerinin ifa şekline dair 
Kanun ile de il genel ve belediye meclisleri ile 
il daimî ve belediye encümenleri mahalle muh
tar ve ihtiyar heyetleri feshedilerek ve meclis
lerle encümenlerin görev ve yetkileri üç kişiden 
az olmamak, Meclis ve encümen için yalnız bir 
komisyon teşkil edilmek üzere tesbit ve tâyin 
edilecek komisyonlara vermeye, mahalle muh
tar ve ihtiyar heyetlerinin görev ve yetkilerini 
de vali ve kaymakamlarca tâyin edilecek şahıs
lara vermeye İçişleri Bakanı yetkili kılınmıştır. 
Bakan bu fevkalâde yetkilerini kısmen veya 
tamamen valilere devretme hakkına da sahip 
bulunuyordu. Bu kanun hükümleri yeni seçim
lere kadar muteber addedilmişti. Kanundan ön
ce yapılan bu yoldaki muamelelere de cevaz 
verilmekte idi. Yine bu cümleden İçişleri Ba
kanlığının Mahallî İdareler mahreçli Ağustos 
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1960 tarihli bir tamimi gereğince köy ihtiyar he
yetleriyle muhtarlarına gerektiği takdirde işten 
elçektirilmeleri ve yerlerine tarafsızların tâyin 
yolu ile getirilmeleri tamim olunmuştu. Bu ge
nelgenin tatbikatı cümlemizin malûmudur. Hiç 
zannetmiyorum ki. bu emirden bugüne kadar 
yapılan tatbikat sonunda seçimle iş başına gel
miş bulunan köy muhtar ve ihtiyar heyeti aza
ları bulunabilsin. 

Halbuki, 9.7.1961 Anayasası, 157 nci mad
desi gereğince, bilûmum hükümleriyle meriyete 
Ekim 1961 tarihinde girmiş bulunmaktadır. 15 
aydan beri tümüyle mer'i bulunan 1961 Anaya
sasının 116 ncı maddesi aynen; (mahallî idare
ler, il, belediye veya köy halkının müşterek 
mahallî ihtiyaçlarını karşılıyan ve genel karar 
organları halk tarafından seçilen kamu tüzel 
kişileridir. 

(Mahallî idarelerin seçimleri kanunun gös
terdiği zamanlarda ve 55 nci maddede yazılı 
esaslara göre yapılır. Mahallî idarelerin seçilmiş 
organlarının organlık sıfatını kazanma ve kay
betmeleri konusundaki denetim, ancak yargı 
yolu ile olur) v.s. gibi demokratik nizam ve hü
kümleri getiriyordu. Kanunun 55 nci maddesi 
ise temel hak ve hürriyetler kısmındaki siyasi 
haklarımızdan seçme ve seçilme hakkımızı tes
bit ediyordu. 

Ancak Anayasanın geçici sekizinci madde
siyle tâyin yoluyla iş başına getirilmiş bulu
nanların, mahallî idareler genel karar organ
larına yeni seçimlerde seçileceklerin işe başla
malarına kadar, vazifede kalmaları derpiş edil
mişti. 

Ve geçici 7 nci maddeden istidlal olundu
ğuna göre Hükümetin mahallî idareler kanun
larında yapılacak tadilâtı iki yıl içinde yerine 
getirme mecburiyeti ve hakkı vardı ve fakat 
aynı hak ve vecibe Anayasanın 91 nci madde
sinde T.B.M.M. si üyelerine de tanınmış ve tah
mil edilmiş bulunmakta idi. 

Olaylar, kanun hükümleri ve emirler bu 
merkezde iken, Birinci Koalisyon Hükümetinin 
programının Yüce Mecliste müzakeresi esnasın
da o günün muhalefet partileri liderlerinden 
Sayın Ekrem Alican 15 nci Birleşimin Birinci 
Oturumunda aynen şunları söylüyordu : 

(Hükümet programında mahallî seçimler 
mevzuunda bir işaret görmeyi arzulardık. Fa
kat nedense bu husus dikkatten uzak kalmış 
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'bulunmaktadır. Yeni rejimin oturma ve yerleş- \ 
me devresi içerisinde bulunduğumuza göre, ma- ] 
hallî seçimlerin biran önce yapılarak vazifelerin i 
millet reyi ile seçilmiş vazifelilere intikal etti
rilmesinde sayılamıyacak kadar çok faydalar 
olduğu kanaatindeyiz.) Grupları namına irat 
buyurudan nutkun bu pasajı Yüce Meclisin bra-
vro sesleri ve alkışlariyle karşılanmıştı. 

Aynı Birleşimde C.K.M.P. Grupu adma ko
nuşan Sayın Sözcü de Anayasanın yenilenmesi
ni veya değiştirilmesini emrettiği kanunlar me-
yanında mahallî idareler kanunlarının değişti
rilmesinin gerektiğini bu hususun programa 
alınmasını şiddetle tenkidetmek suretiyle zım
nen mahallî seçimlerin yapılmasını istiyordu. 
Birinci Koalisyon Hükümet programında ise bu 
husus şu kesin ibareyle (Anayasanın mutlak 
hâkimiyetini tesis etmek her siyasetin üstünde 
hedefimizdir) şeklinde ifadesini bulmuştu. 

Nitekim Birinci Koalisyon Hükümetinin Da
hiliye Vekili tarafından hazırlatılan bu mevzu-
daki dört aded kanun tasarısı Bakanlar Kuru
luna sevk edilerek gereğinin yapılması sağlan
mıştı. Bu arada İkinci Koalisyon Hükümetinin 
teşekkülü üzerine bunların yeni baştan hazır
lanması için İçişleri Bakanlığınca geriye alın
dıklarını basından öğreniyoruz. 

İkinci Koalisyon Hükümetinin programında 
ise Millet Meclisinm 2.7.1962 günlü 108 nci 
Birleşimi Oturum 1 tutanağından aynen (Tür
kiye'de rejjim Atatürk devrimleri üzerine ku<-
rulmuş bir demokrasi idaresidir. Anayasamız
da tarifini bulan Atatürk milliyetçiliği ve lâ
yık devlet idaresi esastır. 

Karma Hükümet memleketin kaderini de
mokratik rejimin payidar olmasiyle sıkı sıkıya 
ilgili görmekte ve Anayasanın mutlak hâkimi
yetini sağlamayı başta gelen vazife saymakta
dır) dendikten sonra, (mahallî idarelerimizin 
Anayasasının ışığı altında bünyelerine uygun 
seçimlerin biran evvel yapılması, gelirlerinin 
hizmetleri karşılar hale getirilmesi, teşkilât, gö
rev ve yetkilerinin yeniden düzenlenmesi ile il
gili mevzuatı en kısa zamanda tasvibinize su
nacağız) taahhüdü yer alıyordu. J 

Yüce Meclisin 5 .7 .1962 gün, Birleşim 109, 
oturum 1 de M. P. Grupu adına Sayın Osman 
Bölüıkbaşı ise programı tenkidinde ; I 

«Seçimle iş başına gelmiş muhtar, belediye 
âzası ve genel meclis üyeleri yerine ihtilâlden J 
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sonra tâyin yolu ile getirilenler halen vazife ba
şında bulunmaktadırlar. Daha çok muayyen 
bir zümreye itimat esasına dayanan bu tâyin
ler bugün bir ıstırap konusu olmakta devam 
•etmektedir. Mahallî seçimlerin bir an evvel ya
pılması suretiyle 'bu memnuniyetsizlik âmilinin 
de ortadan 'kaldırılması ve milletin itimadını 
kazanacak insanların vazife başına getirilme
leri umumi huzurun teessüsüne hizmet edecek 
mühim bir unsurdur.» Aynı Birleşim ve otu
rumda A. I*. Grupu adına Sayın Gümüşpala da 
şöyle buyuruyorlardı : «Demokratik idare tarzı 
'bakımından çok mühim olan malhallî idare se
çimlerinin bir an önce yapılacağı bildirilmek
tedir. Seçimlerin en geç önümüzdeki Sonba
harda yapılmasını ve hazır olduğunu bildiği
miz Seçim kanunları çıkmadan Meclisin tatile 
(girmemesini istiyoruz.» dedi. Cevaben Başve
kil, Sonbaharda yapılacağını taahhüdetti. Mü
zakerelerin neticesinde 2 nci Koalisyon Kabine
si 7 .7 .1962 gününde güven oyu alarak işe 
başladı. Bugün altıbuçuk aydır iş başındadır. 
Hükümet kanatlerini teşkil eden partiler ve 
bağımsızların ve muhalefet partilerinin tamamı
nın topyekûn Yüce Meclisin tümünün iştirak 
ettiği bu tablo karşısında mahallî seçimleri 
ümitle Sonbahara kadar boş yere bekledik dur
duk. Sözcümüzün tenkidinde ifadesini1 bulan 
Sonlbahara kadarki intizarımızda Hükümetten 
bu mevzuda bir kıpırdanıp olmadı. 

Bâzı arkadaşlarımla bir araya gelerek ma-
iıallî seçimleri sağhyacak olan kanunlar deği
şikliklerini havi dört aded kanun teklifimizi 
hazırlıyarak müşterek parti grupumuzun da 
tasviplerini aldıktan sonra Riyasete 26.10.1962 
günü. takdim ettik. 7.11.1962 de İçişleri Ko
rnişonuna havale 'edilen tekliflerim izden biri 
hariç 442 sayılı Köy Kanunu, İdarei Umumi-
yei Vilâyat Kanunu ve 1580 «ayılı Belediye Ka
nunu değişikliklerini sağhyacak olan teklifle
rimizin Dahilî Nizamnamenin 36 nci madde
sindeki 45 günlük süre içerisinde müzakere 
edilmediklerini ve hattâ gündeme dahi alınma
dıklarını öğrendik. Sözü geçen komisyonun 
kanun teklifimizi müzakere etmeme esibabı 
mucibesini de Riyasete bildirerek şayet haklı 
iseler yeni mehil isteme yoluna gitmediklerini 
de esefle müşahede ettik. 

Mevzuat muvacehesinde bu merkezde olan 
kanun tekliflerimizle istediğimiz seçimleri ise, 
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muhterem 'halkımız şiddetli bir iştiyakla arzu
lamaktadır. Bu konuda taahhüdünü yerine ge
tirmemiş, vaadlcrkıi ihmal etmiş bulunan Hü
kümet de hasmımızda her fırsatta şiddetli ten-
kidlere mâruz kalmaktadır. Efkârı umumiyede 
seçimlerin yapılamıyaeağı hususunda yerleşmiş 
bir kanaat mevcuttur, içişleri Bakanı her vesi
le ile gerek meclislerde ve gerekse basındaki 
beyanlarında kanun taşanlarının, hazır olduğu
nu söylemektedir. Sayın vatandaşlarımız yeni
den bina etmekte olduğumuz demokrasi reji
mimizin temel ve köşe taşlarından bulunan 
mahallî seçimlerin bir an evvel yoliyle, yorda-
miyle yerlerine oturtulmalarını bu Meclisten 
ısrarla ve çok haklı olarak istemektedir. Millî 
Birlik genel seçimleri 1,5 yılda yapmıştır. Hü
kümet bir yıl üç aydır kanunları getireme
miştir. 

SADRETTİN (JANOA (Bursa) - 7 aylık 
koalisyonda da olmadı. 

BAŞKAN 
yın Çanga. 

Lütfen müdahale etmeyin Sa-

ŞÜRRÜ AKKAN (Devamla) — İçişleri Ko
misyonu Hükümet tasarılarının vüruduna inti-
zaren tekliflerimizi kanunsuz, usulsüz olarak 
elinde tutmaktadır. Maıhalle muhtar ve ihtiyar 
heyetlerinin seçimi hakkında Hükümet tasarı
sının komisyondaki teklifimizle birleştirilerek 
yapılan müzakeresinde tasarı ile teklifimiz ara
sında bâzı ufak noktalar dışında fark bulunma
dığını müşahede ettik. Diğer tekliflerimiz de bu
na mütenazır bulunmaktadır. Kaldı ki, Yük
sek Meclis kati şekli vermek yetkisini haiz ol
duğuna göre, bu ve bundan sonraki iki öner
gede bahsi geçen mahallî seçimlerle ilgili ka
nun tekliflerimizin sözü geçen 36 neı madde
nin açık hükümlerine göre komisyonda 45 gün
lük sürelerini doldurmuş olduklanndan Di
vanca re'sen ve doğrudan doğruya Meclis gün
demine alınması lâzımdır. 

Bu hususta emsaline uygun hareketle Yük
sek Meclisin tasvibini -almak kararında iseler, 
oylarınıza sunulduklarında, kangren haline gel
mekte olan ve fevkalâde âcil hal iktisabeden 
'bu rejim dâvamızın müspet olarak halli yo
lunda reylerinizi istimal buyurmanızı arz ve 
rica ederim. Ve şayet aksi tecelli edecekse yi
ne 36 ncı maddenin lâfzından ve ruhundan 
açıkça anlaşılmakta olan bir hususun derpiş 
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duyurulmasını dilerim. O da; komisyonun mu
hakkak bu kanun tekliflerini kesin ve kısa bir 
mehil içinde müzakere ederek Yüce Meclise 
sevk etmesi hususudur. Bu menlin tesbiti Ana
yasanın 91 nci maddesinin T. B. M. M. üyele
rine tanıdığı kanun teklif etme hakkını işler 
hale getirecektir. Yoksa aksi muhaldir, hüs
randır. Takdir Yüksek Meclisinizindir. Hür
metlerimle. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI O&UZ BERA

TA (C Senatosu Ankara Üyesi) — Pek muh
terem arkadaşlarım; 'huzurunuza getirilen ko
nu mahiyeti itibariyle şudur: 

Hükümetiniz seçimlerle alınacak mevkilere 
seçimlerle gelecek kimselerin bir an evvel otur
tulması prensibinde tamamen mutabıktır. Bu 
işle alâkalı olarak Yüksek Mecliste bildiğiniz 
gibi dört konu vardır. 

Birincisi; şehir ve kasabalardaki muhtar 
ve ihtiyar heyetleriyle ilgili Kanun. 

ikincisi Köy muhtar ve ilhtiyar meclisleriy
le alâkalı Kanun. 

Üçüncüsü, Belediye meclisleriyle ilgili Ka
nun. 

Dördüncüsü ise, il ıgenel meclislerinin seçi
mi ile ilgili kanundur. 

Bu kanunlar gerek başka memleketlerdeki 
benzerleri, gerekse ilim ve tatbikat adamlan-
nm mütalâaaılarmı tam alarak mükemmel bir 
şekilde tanzim edilebilmesi için şu merhaleler
den geçirilmiştir! 

Kanun hazırlanmış, iligili valilerin veya 
memleketlerin mevzuatları tetkik edilmiş ve 
usul olarak tatbik edilen 'bir yola gidilmiş ve 
bütün vekâletlere birer suretleri gönderilmiş 
ve her vekâletin 'bu lâhiyalar üzerindeki müta
lâaları alınmıştır. Sonunda şehir, kasaba ve 
ihtiyar heyetleriyle ilgili kanun taşanları Hü
kümetten geçmiş ve Meclise verilmiş ve 'bildi
ğime göre Meclis içişleri Komisyonunda ince
lenmiş ve oradan da Adalet Komisyonuna in
tikal etmiştir. 

Diğer 3 kanunda arz ettiğim incelemeleri 
toitirilmeık suretiyle Vekâletimde teksir ettiril
miş ve bu hava içerisinde Hükümet kanalından 
Meclise sevk edilmek üzere bir hazırlık yapıl
mıştır. 

Arkadaşımızın bahsettikleri teklifler, daha 
önce Yüksek Meclisçe gündeme alınıp konuşul-
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duğu takdirde "bâzı eksiklikleri alabilir. Bu 
kadar hayati ve bütün memleketi ilgilendiren 
seçim kanun tasarısı komisyonlarda inceden in
ceye tetkiklerden geçtikten sonra, doğruca 
Meclisin gündemine alınmış, olaca'ktır. Buna 
mukabil, Hükümetin hazırlıyaraik getirdiği 
kanunların da'ha çok tetkiklerden geçmiş ol
ması itibariyle, Meclisin ihtiyar edeceği tet
kik zahmetini dalha çok azaltmış bulunacaktır. 
Bu itibarla ricam ve teklifim şudur: Kanun
ların 4 ünden biri demek ki, Meclise gelmiş, 
içişleri Komisyonundan geçmiş, Adalet Komis
yonuna getirilmiştir. Diğer üçü de, bu hafta 
zarfında geleceğine göre, bunların heyeti umu-
miyesini birleştirerek komisyonda ciddî bir 
tetkikten sonra Yüksek Heyetinize gelmesi, 
zannederim hem en maıkûl ve hem de kanun
ların meclislerdeki inceleme hassasiyetiyle alâ
kalı bir uygunluk taşıyacaktır. 

Bu itibarla, arkadaşlarımın acele edişleriyle 
ilgili hassasiyetini anlıyorum ve kabul ediyo
rum. Anoak kendileri de isterler ki, daha mü
kemmel bir eser halinde çıksın. Bunun için 
de bir mehil istemiyoruz. Bir hafta içinde ge
leceğine göre daha çok acele edilecek bir du
rum olmadığını arz ederim. (Ortadan alkışlar) 

BAŞKAN — 'Sayın Adal. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI OS-
>MAN SABRI ADAL (İzmir) — Sayın arka
daşlarım, İçişleri Komisyonuna mahallî seçim
lerin yapılması «hakkında kanun teklifleri 
7 . 11 . 19S2 tarihinde gelmiştir. Sayın Cavit 
Okyayüz ve arkadaşları tarafından verilen bu 
kanun tekliflerinden bir tanesi şehir ve kasa
balarda yapılacak mulhtar seçimine, diğerleri 
ise köy muhtarları seçimine, belediye seçimle
rine ve il genel meclisi seçimlerine aittir. Ay
rıca, Hükümetten de 'bu mevzu ile ilgili ola
rak şehir ve kasabalarda yapılacak muhtar se
çimleri hakkında bir kanun tasarısı geldi. Biz 
fou tasarıları birleştirdik, Hükümet temsilcisi 
de komisyonda hazır bulundu. Diğer kanun 
tasarılarının ne zaman geleceğini sorduk, gel
mek üzere olduğunu söyledi. Ona intizaren 
bugüne kadar bekledik. Esasen Sayın Baka
nın izahatından da anlaşıldığı gibi, daha evvel 
sorulan suallere verilen cevapta kanun tasarı
larından iki tanesinin hazır olup Meclise sevk 
«dilmek üzere olduğunu, bir tanesinin de şevke I 
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amade olduğunu söylediler. Binaenaleyh, ko
misyondaki arkadaşlarla görüşüldü ve önümüz
deki haftalarda gündeme alınması da mukar
rer olmuş idi. 

Adalet Partili arkadaşlarımızdan eski Ba
kan Tahtakılıç Bey de... («'Topaloğlu» sesleri) 
Evet, Sayın Topaloğlu da bana söylemişlerdi. 
Kendilerine de İm şekilde izah etmiş idik. Ko
misyonlardaki kanun teklif ve tasarıları hiçbir 
maksada makrun olmaksızın tamamen tarafsız 
bir hava içerisinde 1,5 yıla yaklaşan zamanlar 
içerisinde çıkmaktadır. Bunda hiçbir maksat 
yoktur. Bütün A. P. li, Y. T. P. li, C. K. M. P. li 
arkadaşlarım bilirler. Zaten Saym Bakanımız 
da bunu sarih olarak izah ettiler. Bizim her 
Çarşamba günü toplantımız vardır. Belki bu 
Çarşamba koyamayız, fakat önümüzdeki Çar
şamba 'gelirse gündeme alır ve müzakeresini 
yaparız. Çünkü Hükümetten gelecek olan ta
sarının mükemmel ve olgun bir tasarı olması 
icabeder. 1 

Sonra diğer bir nokta da, komisyonumuz 
bir ihtisas komisyonudur. İhtisas komisyonla
rından 'geçirmeden, Umumi Heyette müzakere
de büyük aksaklıklar olabilir. Bu mühim bir 
kanun teklifi ve tasarısıdır. 'Tensip buyurur
sanız, bunun komisyonlardan geçirdikten sonra 
Umumi Heyete gelmesini yüksek tasviplerinize 
arz ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bu konuda oylarınıza başvura
cağım. 

MUSLİHÎTTÎN GÜRER (ıSakarya) — Söz 
istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Saym Gürer, lehinde (konuş
ma yapmanız [mümkün olmıyacaktır. 

MUSLİHİTTİN GÜRER (Sakarya) — İçtü
züğün 89 ncu maddesi (hakkında söz işitiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bu konu daha evvel 
aydınlandı. Daha evvel geçmiş teamüller de 
tetkik edilmiş bulunuyor, leh ve aleyhte söz 
vermek mümkün değildir. 

MUSLİHİTTİN GÜRER (Sakarya) — Efen
dim, evvelâ fikriyatımı izah edeyim, ondan son
ra Başkanlık Divanı fikrini söyler. 

BAŞKAN — Saym Gürer, buyurunuz. 
MUSLİHİTTİN GÜRER (Sakarya) — Muh

terem Başkan, sayın milletvekilleri. 
Yüksek huzurlarınızda söz almamama sebep 

teşkil eden Başkanlık Divanının söz hakkını 
ketmeder bir şekilde hareket etmesidir. Bu hâ-
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diseyi hangi usul ile izah edeceklerdir? Kendi 
fikirlerini empoze etmek hakkı <cald:bi dikkat 
bir zihniyet olduğundan, Yüksek Huzurlarınız
da yalnız eseflerimi bildirmekle yetineceğim. 

Muhterem arkadaşlar, usulün 36 ncı madde
sine »göre, bahis mevzuu olan ve Yüksek Mecli
siniz tarafından Komisyonda 45 gün beklediği 
halde Meclise getirilmiyen hir kanun teklifinin, 
Heyeti ıCelilenizde görüşülmesini âmir olduğu, 
gayet sarihtir. 36 ncı madde işbu hususun mü
zakere şeklini tâyin etmemiş (bulunmamaktadır. 
36 ncı madde bu hususu tâyin etmediğine göre, 
Başkanlık Divanının sunuşları arasında ruzııa-
meye giren bir husus hakkında, 'her şeyden ev
vel uymaya mecbur olduğumuz içtüzüğün 89 
ucu 'maddesi aynen şöyle demektedir. Okuyo
rum muhterem arkadaşlarım : 

«Müzakereye nıahal olmadığı, ruznameye ve
yahut bu nizamname ahkâmına riayete davet, 
takdim ve tehir teklifleri asıl meseleye talkad-
düm eder. 

Böyle bir teklif vukubulursa ancak lehte ve 
aleyhte ikişer mebus - onbeşer dakikadan faz
la sürmemek üzere - ısöz söyliyebilirler.» 

Şimdi ruznameye girmiş bir husus hakkın
da içtüzükte sarih bir hüküm huluaımadığma 
ve "bu hususta müzakere şeklini sarih olarak 
tesbit etmediğine göre, 89 ncu maddenin sarih 
ahkâmına ıgöre, herşeyden evvel hu maddenin 
yani Mahalli seçimler Kanununun yüksek heye
tinizde görüşülüp görüşülmemesi hususunda, 
yani ruznameye alınıp ^alınmaması halkkmda 
leh ve aleyhte ikişer üyqye söz verilmesi âmir 
bir hüküm olarak derpiş edilmiş (bulunmakta
dır. işte bendeniz 89 ncu madde ahkâmına da
yanmak suretiyle Başkanlık Divanından işibu 
kanun teklifinin lehinde söz istemiş bulunu
yorum. Takdir Yüksek 'Heyetinizindir. Bu hu
sustaki mütalâaları, hiçjbir zaman içtüzükle 
bağdaşamadığından huzurlarınızda arz eder ve 
hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Gürer'e Başkanlık Di-
van'ına ait »gelişi güzel sözlerine karşı şunu 
belirtmek isterim iki, (Başkanlık Divanı'nm ifa
de ve tatbik ettirmek istediği zihniyet, yalnız 
ve yalnız Anayasa ve İçtüzüğe riayet etme zih
niyetidir. (Bravo, sesleri) Bunun dışında 36 
ncı maddenin tatbiki konusunda da, kendileri
ni şu noktalarda tenvir etmek isterim. 
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Biz bu Divana çıkmadan evvel vukuu mel

huz bütürî olayları tesbit, tahlil ve tâyin etmek 
üzere hazırlıklı bulunuruz. Bu 'konuda yeni bir 
tatbikat vukua gelmemektedir. Bundan evvelki 
meclislerde mütemadiyen bu konu işlenmiş ve 
bu hususta ibir tatbikat ve içtihat teşdkkül et
miştir. 10.12.1947 (yılında, 8 nci dönem, 8 nci 
cilt, toplantı 2, zabıt tutanağı dergisinde bu 
mevzuda cereyan eden müzakere zalbıtlan in
celenmiş ve $6 ncı maddenin tatbiki (Başkanlık 
Divanınca hu şekilde kabul edilmiştir. Başkan
lık Divanının bumun ötesinde hiçjbir surette leh
te veya aleyhte söz verip vermemekte bir iddi
ası, bir başka 'fikri olamaz. Sayın Gürer'e bu 
noktayı hatırlatmak isterim. 

Şimdi arkadaşlar, 36 ncı -maddenin ışığı al
tında bu konunun, gündemin üçüncü maddesin
de, Sayım Cavit Okyayüz ve 6 arkadaşının 
İdarei Umuımiyei Vilâyat Kanununa bâzı mad
deler efelenmesine, bu kanunun (bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve hâzı maddeleri ile bâzı 
kanunların kaldırılmasına dair kanun teklifi
nin .gündeme 'alınıp alınmaması hususunu oyu
nuza sunacağım. Bu kanun teklifinin gündem© 
alınmasını kabul edenler lütfen işaret buyur
sunlar... Kalbul et'miyenler... Gündeme alınması 
102 iye karşı 148 reyle reddedilmiştir. (Soldan 
özel anlamda alkışlar) * 

5. — C. Senatosu İçel Üyesi Cavit Okyayüz 
ve 6 arkadaşının 1530 sayılı Belediye Kanunu
na bâzı maddeler eklenmesine, bâzı maddeleri-

' nin değiştirilmesine ve kaldırılmasına ve 5669, 
6424, 6555, 7363 sayılı kanunların kaldırılma
sına dair kanun teklifinin İçtüzüğün 36 ncı 
maddesine göre Meclis gündemine alınması hak
kında İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve Kon
ya Milletvekili Ahmet Gürkan'ın önergesi 
(4/160), (2/336) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum efen
dim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Mahallî idareler seçimlerinin bir an önce 

yapılabilmesi için, «1580 sayılı Belediye Kanu
nuna hâzı maddeler eklenmesine, bâzı maddele
rinin değiştirilmesine ve kaldırılmasına ve 
5669, 6424, 6555, 7363 sayılı kanunların kaldı
rılmalına dair kanun» teklifimizi hasırlıyarak 
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27 .10 . 1962 tarihin.de C. Senatosu Başkanlığı
na sımmuştulk. 

Bu teklifimiz 31 •. 10 . 1962 ıtaı4hin.de Başkan
lığınıza tevdi edilmiş idi. 

Başkanlığımızca da 7 .11.1962 tarihinde M. 
Meclisi içişleri "Komisyonuna Ihavale edilmiş bu
lunmaktadır. 

Dahilî Nizamnamenin 36 ncı maddesinin 
vaz'ettiği 4.5 günlük süre geçtiği halde halen 
bu teklifimiz Komisyonda görüşülme'miştir. Bu
nunla beraber Komisyon teklifimizi görüşme
me esbabı mucibesini Heyeti Umumiyeye de 
bildirmemiştir. 

Binaenaleyh, mezkûr 36 ncı madde gereğin
ce teklifimizin doğrudan doğruya Meclis gün
demine alınmasını ve bu suretle açık: rejimin 
icaplarından bulunan mahallî idareler seçimle
rinin sayın (halkımızın isteklerine uyularak bir 
an önce yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

•izmir iKonıya 
Şükrü Akkan Ahmet Gürkan 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akkan. 
ŞÜKRÜ AKKAN ( İ z m i r ) - - Muhterem mil

letvekilleri; bundan önceki maddedeki konuş
mamı aynen tekrara.makla beraber Sayın içiş
leri Komisyonu Başkanı Osman Salbri Adal Be
yin Hükümet (tasarısını bekletmekteki vâki de-

* fini İçtüzüğün 36 ncı maddesi tecviz etmez. 
Bizim teklifimiz Hükümet' tasarısını bekleme
den 36 ncı madde gereğince müzakeresidir. 

Binaenaleyh, bu hususu da nazarı itibara ala
rak, oylarınızı teklifimiz lehinde kullanmanızı is
tirham eder, hürmetlerimi takdim ederim. 

BAŞKAN — içişleri Komisyonu Başkanı Sa
yın Osman Sabri Adal. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANİ OS
MAN SABRI ADAL (izmir) '— Muhterem ar
kadaşlarım; deminki maruzatımı tekrar teyidede-
rim. Şunu da ilâve etmek isterim; şehir ve kasa
balardaki muhtar seçimi hakkındaki kanun tek
lif ve tasarısı, komisyonumuzda görüşülürken 
Hükümet temsilcileri, «hangi tarihte seçimin ya
pılacağına dair olan maddesi, köy muhtar seçim
leriyle ilgilidir.» dediler. Biz encümen olarak, 
bunu da kabul ettik. Binaenaleyh, köy muhtar se
çimi ile alâkası olan kanun tasarısına ve diğer be
lediye ve Genel Meclis seçimleri kanım tasarısına 
intizamı, bunun bir iki hafta tâlikıha karar ver
miştik. 
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Kış günlerinde zaten seçim olamayacağına gö

re ve Hükümet de bunu getireceğim dedikten 
sonra, böyle çok mühim olan bir kanunun, Hü
kümet tasarısını beklemeden, ihtisas komisyonun
dan geçirilmeden, Umumi Heyette müzakeresini 
yüksek takdirlerinize arz ederim. 

RAFET AKSOY (Ordu) — Bir sual. 
BAŞKAN — Sayın Adal; sual sormak isti

yorlar. 
RAFET AKSOY (Ordu) — Bildirdiği ce

vapta Vekilin, İçtüzük gereğince, burada ihmal 
edilen bir durum var mı! 

Gününde ikmal edil e miyen meseleler için İç
tüzük der ki; vaktinde yetişti remediği takdirde 
komisyon; esbabı mucibesiyle Riyaset Divanına 
bildirir. Bu mâruzâtı Riyasete bildirmişler mi, 
bildirmemişler mi?.. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANİ OS
MANSABRI ADAL (İzmir) — Geçen hafta bu 
mevzu A. V. li arkadaşlarla konuşuldu, içişleri 
Bakanı H. O. Bekata'nın seyahatte olması dolayı-
siyle, gündeme alınıp alınmaması hususunda te
reddüt hâsıl olmuştur. Geldikten sonra konuşula
cak ve ondan sonra gündeme alınacaktı. Böyle bir 
esbabı mucibe ile gündeme alınması mevzuubah-
soldıı. 

RAFET AKSOY (Ordu) — Şu halde vazife 
ihmal edildi. 

BAŞKAN — Buyurun, Mehmet Ali Aytaş. 
MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Sayın 

Komisyon Başkanı «nasıl olsa kıştır, seçim yap.ı-
lamıyacaktır,» dedi. Demekki bir sene sonra mı 
yapılacaktır seçimler 'i 

KOMİSYON BAŞKANİ OSMAN SABRİ 
ADAL (İzmir) —- Böyle bir şey mevzuubahsola-

• bilir mi? Şimdi, esasen, fevkalâde müstacel görü
lür de hemen akabinde kanun çıkarçıkmaz tatbi
kata girilir gibi bir mütalâa da varidolamaz. Bu
nu demek istiyoruz. 

MEHMET ALI AYTAŞ (izmir) — Fevkalâ
de bir hal almıştır sanırım. 

BAŞKAN — Arkadaşlar; 1580 sayılı Beledi
ye Kanununa bâzı maddeler eklenmesine, bâzı 
maddelerinin değşitirilnıesine ve kaldırılmasına 
ve 5669, 6424, 6555, 7363 sayılı kanunların kaldı
rılmasına dair kanun teklifinin gündeme alınıp 
alınmaması hususunu oyunuza arz edeceğim. An
cak, bir takrir gelmiştir. Bunda, komisyona 20 
gün bir mühlet verilmesi talebedilmektedir. Bu 
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sebeple evvelâ aykırısından bağlıyacağım. Şimdi 
bir takrir daha geldi... Açık oylama istemektedir, 
bunu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Teklifin açık oya vaz'ını arz ve istirham ede

riz. 
Erzurum 

Cevat önder 
Sakarya 

Muslihittin Gürer 
Kayseri 

V. Ali Özkan 
İsparta 

Çanakkale 
Refet Sezgin 

Konya 
Faruk Sükan 

izmir 
A. Naili Erdem 

Balıkesir 
Mustafa Gülcügil Gökhan Evliyaoğhi 

İsparta Kayseri 
Ali thsan Balım .Abdülhalim Araş 

içel Rize 
ihsan önal Arif Hikmet Güner 

Aydın Denizli 
..Reşat Özarda liemzi Şenel 

İsparta 
Sadettin Bilgiç 

BAŞKAN — Açık oylanması isteniyor. 15 
imzayı muhtevi olduğu takdirde, açık oya vaz'et
mek mecburiyetindeyiz. 

Şimdi, bir teklif daha var. Arkadaşlar bunlar
dan birisi gündeme alınıp alınmaması hususunda, 
İçtüzüğün sarih hükmünün tatbiki, diğeri 20 gün 
mühlet verilmesinin karara bağlanması teklifidir. 
Bunu da okutuyorum ; 

Millet Meclisi Başkanlığına 
içtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince gündeme 

alınması talebedilerek-Başkanlık Divanı sunuşla
rında huzurunuza getirilen «1580 sayılı Belediye 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve kaldırılmasına 
ve 5669, 6424, 6555, 7363 sayılı kanunların kaldı
rılmasına dair kanun teklifi» nin gündeme alın
ması reddolunduğuna göre belediye seçimlerinin 
ehemmiyeti vatandaşın kaderi ile ilgili ve seneler
den beri sabır ve tahammülle beklediği nazarı iti
bara alınarak komisyona en çok 20 gün mehil ve
rilmesinin karara bağlanmasını arz ve teklif ede
rim. 

İsparta 
Sadettin Bilgiç 

BAŞKAN — Açık oylama yapılacağına göre, 
Saym Bilgiç bu noktanın mı, yoksa umumiyet 

21.1.1963 0 : 1 
itibariyle gündeme alınıp alınmamasını mı isti
yorsunuz? 

SADETTİN BİLGİÇ (İsparta) — Bu oyla
madan sonra, reddolunursa o zaman oylanmasını 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Kanun teklifinin, gündeme alın
ması hususunu bir müddetle kayıtlı olmaksızın 
açık oylarınıza sunuyorum. 

Hangi seçim bölgesinden başlanacağı hakkın
da ad çekiyoruz : Diyorlar. 

(Diyarbakır seçim bölgbinden ballanarak oy
lamaya geçildi.) 

BAŞKAN — Oylarını kul lanın vyan arkadaş 
var mı'?... 

Oylarını kullanmıyan arkadaşlar, lütfen oy
larını kullanmakta istical buyursunlar... 

Oylarını kullanmıyan arkadaş var ım'I Kutu
yu kaldırıyoruz. Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

BAŞKAN — Saym arkadaşlar; açık oylama 
sonucu gelmiştir, okuyorum. 

C. Senatosu İçel Üyesi Cavit Okyayuz ve 6 
arkadaşının 1580 sayılı Belediye Kanununa bâ
zı maddeler eklenmesine, bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve kaldırılmasına ve 5669, 6424, 
6555, 7363 sayılı kanunların kaldırılmasına dair 
kanun teklifinin içtüzüğün 36 ncı maddesine gö
re Meclis gündemine alınması hakkında izmir 
Milletvekili Şükrü Akkan ve Konya Milletvekili 
Ahmet. Gürkan'ın önergesi açık oylamasına 272 
saym üye oy kullanmıştır. 114 kabul, 153 ret, 
5 çekinser oy çıkmıştır. 

Buna göre bu teklifin gündeme alınması red
dedilmiş bulunmaktadır. 

Şimdi bu hususta bir önerge daha verilmişti, 
okutup onu da ayrıca oyunuza sunacağım. 

(İsparta Milletvekili Sadettin Bilgiç.'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — 1580 sayılı Kanun için komisyo
na en çok 20 gün mühlet verilmesini mutazam-
mm teklifi dinlemiş bulunuyorsunuz. Bu teklifi, 
yani komisyona 20 gün mehil verilmesi teklifini 
oyunuza sunuyorum : 

OSMAN SABRI ADAL (izmir) — Komis
yon adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI OS

MAN SABRI ADAL (izmir) — Muhterem ar
kadaşlarım; komisyona 20 gün mühlet verilmesi 
hakkındaki teklifi dinlediniz. Tabiî biz, günde-
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Mr Meclisi İçişleri Komisyonuna havale edilmiş 
bulunmaktadır. 

Dahilî Nizamnamenin 36 ncı maddesinin 
vaz'ettiği 45 günlük süre geçtiği halde halen 
bu teklifimiz Komisyonda görüşülmemiştir. Bu
nunla beraber Komisyon teklifimizi görüşmeme 
esbabı mucibesini Heyeti Umumiyeye de bildir
memiştir. 

Binaenaleyh, mezkûr 36 ncı madde gereğin
ce teklifimizin doğrudan doğruya Meclis günde
mine alınmasını ve bu suretle açık rejimin en 
sarih icaplarından bulunan mahallî idareler 
seçimlerinin sayın halkımızın isteklerine uyula
rak bir an önce yapılmasını arz ve teklif ede
riz. 

İzmir Konya 
Şükrü Akkan Ahmet Gürkan 

M. Meclisi B : î 
ine alacağız, Hükümet tasarısı bize geldiği gün
den itibaren, toplantı hangi gün ise, o günkü 
gündeme sokacağız. Fakat, gündemde başka 
maddeler de mevcudolacaktır. Halen gündem
de birçok maddeler mevcuttur. Buna göre bunu 
gündemdeki bu maddelere takdimen mi görüşe
ceğiz, bunları bitirmeden mi görüşeceğiz? Bunun 
tavzihi lâzımdır. Gündeme 20 günden evvel de 
alınmasını temin edebiliriz. Arz ettiğim gibi, 
teklif, gelir gelmez; havale edildiği tarihten iti
baren gündeme alacağız. Bunun katî bir müd
detle mukayyedol maması lâzımgelir. Diğer ka
nunları da nazarı itibara almak lâzımdır. 

BAŞKAN — Komisyona en çok 20 gün me
hil verilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. 
(Anlaşılmadı sesleri) Efendim, bu kanun Mec
lise getirilmesi için komisyona en çok 20 gün me
hil verilmesi; komisyon 20 günü tecavüz eder
se, mefhumu muhalifinden çıkan mânaya göre 
doğrudan doğruya Meclis tarafından görüşülme
si için 20 gün mehil verilmesini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 79 oya mu
kabil 93 oyla takrir reddedilmiştir. Yani 20 
gün mehil verilmesi lüzumlu görülmemiştir. 
(Soldan: «gelecek seneye» sesleri) 

Sunuşların 6 ncı maddesine geçiyoruz. 

6". — C. Senatosu İçel Üyesi Cavit Okyayuz 
ve 6 arkadaşının, 442 sayılı Köy Kanununa bâzı 
maddeler eklenmesine, bâzı maddelerinin değiş-
tinlmesine, bâzı maddeleriyle bâzı kanunların 
kaldırılmasına dair kanun teklifinin İçtüzüğün 
36 ncı maddesine göre Meclis gündemine alın
ması hakkında İzmir. Milletvekili Şükrü Akkan 
ve Konya Milletvekili Ahmet Oürkan'ın öner
gesi (4/161) (2/339) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Mahallî idareler seçimlerinin bir an önce 

yapılabilmesi için «442 sayılı Köy Kanununa 
bâzı maddeler eklenmesine, bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine, bâzı maddeleri ile bâzı kanun
ların kaldırılmasına dair kanun» teklifimizi ha-
zırlıyarak 27 . 10 . 1962 tarihinde O. Senato
su Başkanlığına sunmuştuk. 

Bu teklifimiz 31 . 10 . 1962 tarihinde Baş
kanlığınıza tevdi edilmiş idi. 

Başkanlığınızca da 7 . 11 . 1962 tarihînde 

C. Senatosu İçel Üyesi 
Câvid Okyayuz 

BAŞKAN — Teklif sahiplerinden konuşmak 
istiyen var mı efendim? Komisyon adına konuş
mak... («Lüzum yok», sesleri.) («Oya oya» ses
leri.) 

Sayın Başkanlığa 
5 nci made mahallî seçimler kanunları ko

misyonda 25 günde görüşülüp bitirilmesi için 
komisyona mehil verilmesini saygılarımla arz 
ederim. 

Sakarya 
Muslihittin Gürer 

BAŞKAN — Süre kaydına tabi olmaksızın 
gündeme alınıp alınmaması hususunu oyunuza 
sunacağım. 

MUSLİHİTTİN GÜRER (Sakarya) — Tek
lifin lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Lüzum yok Sayın Gürer, ara 
teklifidir, oylamaya geçeceğim. 

Süre kaydına tabi olmaksızın gündeme alın
masını kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

(Sakarya Milletvekili Muslihittin Gürer'in 
önergesi tekrar okundu.) 

MUSLİHİTTİN GÜRER (Sakarya) — öner
gem hakkında konuşacağım. Söz istiyorum. 

BAŞKAN — önergeniz yalnız 5 nci madde 
için. Diğerlerini kapsıyamaz. Yalnız önergenizi 
izah sadedinde konuşmak üzere buyurun. 

MUSLİHİTTİN GÜRER (Sakarya) — Muh
terem Başkan, Sayın Milletvekilleri; huzuru 
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M. Meclisti:. B i i 
aliniÂcfe - yüksSk>..' heyetinize-' -vei'mişyl olduğum, 
önerg^î-a | iMkmakta ' f ay&: mü'lâh-aza.'.-e.tni'ekt.oy' 
yim. S a b ı r l a r ı n a t üke tmeden^ '« : f : foj&îlari •• ile; 
öriergeiM'fe^hi ctftiek ıstiyo-runv; 

Muhteröm !ark*Öâşlarını; mahallî idareler 
bugün d€îH<ikraitikfe-'prensiplerin en birincisi 
olap.. s,eçimle•, tahakkuk eden, idarelerin en ba
şında gelen bir kamu teşekkülüdür. Anayasa
mızın 116 ncı maddesi hükmüne göre "illerin, 
belediyelerin tve....-köyler kendi seçecekleri , or
ganlar -^asıtaşiy^^ idare odşn ka
mu teşefcküllei'ri' olduğunu; Anayasamız saraha
ten belirtmiş bulunmaktadır. Halbuki 27 Ma
yıs fiilî idaresinden bugüne kadar demokratik 
düzene geçerken hâlâ... 

BAŞKAN,-—--Say in G|ire.ı:, önergenizin izahı 
sadedinde konuşacaksınız, f,. 

MUŞLİHlTTİN;rGÜREIİ (Devamla) -r- Mü
esseseler kurulmamıştır. r . 

; Önergemi ıveriş: sebeplcrinin^başında Mecli
simizce., bir teamül haline gelen . içtüzüğün ,3.6 
neı madesi g/i^üşülürken daima komisyon söz
cüleri ve Hükümet azaları sizin üstünüzde .bir 
pozisyon takınarak dediklerini _ya.ptırmaktadır
lar. COrtadnn «öyle şey yok», sesleri.) (Gürül
tüler) Ben i;k iri erimi izah ediyorum,, lütfen be
ni dinleyiniz. Usul harici söz söylemek ve bu 
kürsüden sus demek benim ^erbiyeme yakış
maz. 

BAŞKAN" — Lütfen önergenizi izah sade
dinde 'könııjsnn... 

V MTJÖE/ÎHÎT^N GÜRER (Devamla) — 
önergemi "izah sadedinde konuşuyorum, sizler 
gibi düşünmemek bir hata ise, bunu ömrüm 
boyunca.dişliyeoeğim. • Buradaki izahım benim 
için yegâne hâtıram olacaktır. 

Sayın arkadaşlar,; işte : biz:: bu şartlar dâhi
linde komisyona (25 gün ymühlet verilsin, der
ken, memleketin dört I bucağında sabırsızlıkla 
beklenen mahallî seçimlerin, yapılabilmesi için, 
bu kanunun 25 gün içinde Meclise getirilmesin
de memleket için büyük faydalar mülâhaza edi
yoruz. :r< '••..'•:•'*• y, ;'•; 

Bir zamanlar, muhalefet^.lideri ölaı^k, «Şa
yet seçimleri zamanında yapmazsanız, sizi dün
yaya gayrimeşru ilân edeceğim.» diyen bugün
kü Hükümet .Ba^kanımn,, şimdiki, tutumu ile o, 
zamanki sözlerini' kendi vicdanlariyle'.başbaşa 
bırakıyorum^ (Solhan,; şiddetli yes sürekli; alkış
lar), (Orta^ sıralardan.,gürültüler) 

^ 21?; 1.196$ ;0 :1 
ş< .Ş.a#et Yüksek Meclisiniz bir an evvel 60 bin 

• köyün muhtarını seçmezse Anayasanın 116 ncı 
\: maddesini mutlak suçette tatbik ejtmek vecibe

sini aksatmış oluruz. öte. taraftan, IVKllî Birlik 
bir bU'Çuik.senede seçimleri demokratik düzene 
soktu, 'halbuki nıeşfeu Meclis hâlâ mahallî se
çimleri demokratik nizama, sokamadı, diyen bir 
zihniyete karşı bir an evvel mahallî seçimlerin 
yapılmasını istiyoruz. îşte bunun için 25 gün 
zarfında içişleri Komisyonu değerli azaların
dan bu kanunları bir an evvel tedvin etmele
rini ve Yüksek Heyetinize getirmesini istiyoruz. 

, Biliyorsunuz ki, şu çatı altında lokomotif ve 
ekspres kanunlar çıkmıştır. Muhterem arkadaş
larım, mahallî seçimler bunlardan daha da mı 
mühimdir? Binaenaleyh, büyük bir vicdan hu
zuru ile Yüksek Heyetinizin mensubu bir mil
letvekili olarak hepinizin müspet oy kullanma
nızı • çanügönülden diler, hepinizi hürmetle se
lâmlarım. (Soldan, alkışlar) 

COŞKUN KİRCA (İstanbul) — Takrir aley
hinde konuşacağım, grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN, —- Buyurun, efendim. ^ 
C. ,H. P. MjSCLtS GRUPU ADINA COŞ

KUN KIRCA (Devamla)—Muhterem rakadaş-
1ar, 27 Mayıs 1960 devriminin - biraz önce bu
rada söylendiği,gibi - fiilî değil, fakat, hukuki 
ve meşru idaresinin iş başından uzaklaştırmış 
olduğu mahallî idare organlarının seçimleri, 
1955 ten 27"Mayıs 1960 a kadar yenilenmemiş-
tir. Bunlar, seçimleri yenilenmemiş olan ma
hallî idare organları idi. (Orta sıralardan, bra
vo, sesleri) 

Şu hususu, bütün efkârı umumiyenin huzu
runda Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
açıkça' tekrarlıyorum ki, Grupümuz, mahallî 
idareler seçimlerinin bir an önce yapılmasına ta
raftardır. Ancak, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu, kanunlar komisyonlardan geçmeden, 
doğru dürüst tetkik edilmeden, teknik icaplar 
dahi göz önünde tutulmadan yapılacak bir ça
lışmaya da ciddî bir parlâmento çalışması vasfı 
verilemiyeeeği kanaatindedir.. (Orta sıralardan, 
alkışlar). , 

BAŞKAN — Şimdi teklifin lehinde ve aley
hinde birer kişi konuştu. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Usul 
hakkında söz istiyorum. v 

BAŞKAN—Buyurun , , 
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Milletvekili, Mustafa Gülcügil'in yerine, Manisa 
Milletvekili Hürrem Kubâfın Grupumuzca aday 
gösterildiğini bilgilerinize arz ederim. 

A. P. Meclis Grupu Başkan V. 
Balıkesir 

Cihat Bilgehari 

M. Meclifli B : 3 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Muhte

rem Başkan, çok kıymetli arkadaşlarım j mâru
zâtım usul hakkında olacaktır. * 

Arkadaşlar, her hangi bir önerge Riyaset 
Divanına verildiğinde önergenin aleyhinde ve 
lebinde konuşmak İçtüzüğün ahkâmı icabıdır. 

Ayrıca önerge sahibi de arzu ettiği takdirde 
önergesini izah edebilir. Bu da İçtüzüğün tanı
dığı bir haktır. Böyle olduğu halde Kiyaset Di
vanı usulsüz olarak yalnızca izah sadedinde 
Coşkun Kırca arkadaşımıza söz vermiştir. Bu 
husus usule tamamen aykırıdır, önergenin le
hinde bir arkadaşımızın konuşmasına izin ve
rilmesi hem parlâmento âdabına, hem de İçtü
zük hükümlerine uygun düşecektir. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Efendim, önergenin lehinde 

Sayın Gürer arkadaşımız konuştular. (Soldan, 
«önerge sahibi» sesleri) önerge sahibi önerge
sini izah etti ve hem de lehinde konuştu. Bir 
arkadaşımız da aleyhinde konuştular. Binaen
aleyh oylamaya geçiyoruz. Bu önerge komisyo
nu 25 gün müddetle takyidedecektir. 

önergeyi kabul edenler... (Anlaşılmadı, ses
leri) önerge 25 gün müddetli komisyonu bağ
lıyacak mahiyettedir ve 25 gün içinde bu ka
nun teklifini komisyon Meclise getirecektir. 
Teklifi kabul edenler... Etmiyenler.;. 88 e mu
kabil 114 oyla reddedilmiştir. 

7. — İsparta Milletvekili Mustafa Gülcügil'
in Sayıştay Komisyonundan istifa ettiğine dair 
önergesi (4/162) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Meclis Sayıştay Komisyonundan istifa ediyo

rum. Bilgilerinize arz ederim. 
İsparta 

Dr. Mustafa Gülcügil 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilir. 

8. — Sayıştay Komisyonundan istifa eden 
İsparta Milletvekili Mustafa Gülcügil'in yerine 
Manisa Milletvekili Hurrem Kubafm aday gös
terildiğine dair A. P. Meclis Grupu Başkanlığı 
tezkeresi (3/481) 

BAŞKAN — Tezkereyi okuyoruz : 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Sayıştay Komisyonundan istifa eden İsparta 

BAŞKAN — Seçim için aday kâğıtları dağı
tılmaktadır.' 

9. —- Sanayi, Ticaret ve Sayıştay komisyon
larında açık^bulunan üyeliklere aday gösterildi* 
ğine dair Cf H. P. MeÇUs Grupu Başkanlığı tez
keresi (3/482) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Kars Milletvekili Kemal Okyay'ın T. B. M. 

Meclisi Bütçe Karma Komisyonuna seçilmiş bu
lunması hasebiyle, münhal Millet Meclisi Ticaret 
Komisyonu üyeliğine, Kocaeli Milletvekili Saha
bettin Bilgisü'nun ve Millet Meclisi Sanayi Ko
misyonu üyeliğine, Konya Milletvekili Abdüssa-

ı met Kuzucu, 
Siirt Milletvekili Süreyya öner'in, T. B. M. 

Meclisi Dilekçe Karma Komisyonuna seçilmesiy
le, münhal Millet Meclisi Sayıştay Komisyonu 
üyeliğine Amasya Milletvekili Mustafa Kemal 
Karan, aday olarak seçümişlerdir. 

Keyfiyet üstün saygılarımızla arz olunu». 
Millet Meclisi 

C. H. P. Grup Başkanvekili 
Bursa 

Dr. İbrahim Öktem 

BAŞKAN — Adayların isimlerini tekrar oku
tuyorum. 

(Aday isimleri tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Tasnif heyetini seçiyoruz. 
Mustafa Kaplan i . Burada. 
Halit Fikret Aka!. Yok. 
Kaya Bulut i . Burada. 
Mehmet Çobanoğlu?... Yok. 
Halis Bayramoğlu?... Burada. 
Hangi ilden bağlıyacağımıza dair kur'a çeki

yoruz : 
Urfa'daıi başlıyoruz. 
(Oyların toplanmasına başlandı.) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan arkadaş

lar varsa lütfen oylarını kullansınlar. 
Oy verme muamelesi sona ermiştir. 
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i. —iİstaaıbuL MiM^e^U^ Q^kmk Kprm, 
"• uk&dtti MilletvekilliQrk$7i,Apaydın, Sivas Mil

letvekilleri Cemd Odyakmaz ve Güner Sarısözen'-
in Türkiye^ Büyük Millet Meclisnin dış münase
betlerinin . düzenlenmesi hakkında anun teTc-, 

"' lifi 've ^Geçim^Komisyon Raporu *(İ?/2fO) (S. Sti- . 
yısı : 313) 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Geçici Ko
misyon "takrirleri incelemek için toplanamadığın-
dan talikini rica ediyorum. " 

BAŞKAN — Takrirleri Geçici Komisyon top
lanıp bir neticeye bağlıyamamıştir. Bu itibarla 
bu kanun tasansınınnıüzakeresi gelecek Birle-

. sime bırakılmıştır. . ,,. , 

"21 — Yozgat Milletvekili Mustâfa Kepir'in, 
Köylü ve çiftçilerin, T. C. Ziraat bankası ve ta-

' rtmkHdi kooperatiflerine olan bvrçlartnm tak-
sitlendirilmesi hatkırlda' kanun teklifi İU Kas
tamonu MiîletvekliSubri Keskin ve 4 arkadası-
rım kredi kooperatiflerine olan börçiarınin tak
ım olan bâzı borçlarının taksitlendirilmesine da-

1 ir kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporları. 
(2/300,2/311) (S. Sayısı : 38): 

BAŞKAN — Bakan, burada bulunmadığı için 
kanunun görüşülmesi gelecek Birleşime bırakıl
mıştır. Zaten encümen de yoktur. 

3. — üumkuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rı
fat Öztürkçine ile Balıkesir Milletvekili Ahmet 
îhsan Kırmili ve 4 arkadaşının, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı Merkez ve taşra teşkilât 
ve müesseseleriyle özel idare ve belediyeler teşkilâ
tında çalışan sağlık memuru, hemşire ve ebelerin 
maaş intibak dereceleri hakkında kanun teklifle
ri ve Sağlık ve Sosyal Yardım, İçişleri ve Bütçe 
Komisyonları raporları (2/68, 2/38) (S. Sayısı :•' 
318) (1) 

BAŞKAN -^— Komisyon lütfen yerini alsın. 
Daha evvelki birleşimlerde bakan bulunmadığı. 
için bu Birleşime kadar böyle devam etmiş. Ba
kanın bulunmasına lüzum olmaksızın kanunun 
görüşülmesine devam edeceğiz. 

(1) 318 S. Sayılı.basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

ÎŞIiEE 
î- -L , .„..tr..,.: 'v. rjtii •>•:._ ,..•; t , '_' '. . .,, , , 

Komisyonun öncelik ve ivedilik kararı var
dır; okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin birinci görüşülmesi yapı

lacak işlerin 15 nei numarasında bulunan Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı Merkez ve taşra teş
kilât ve 'müesseseleriyle özel idare ve belediyeler 
teşkilâtında çalışan sağlık memuru, hemşire ve 
ebelerin' maaş intibak dereceleri hakkındaki ka
nun teklifinin bütçe ile ilgisinden dolayı öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Sağlık Komisyonu 
Başkanı 
İstanbul 

Zeki Zeren 

BAŞKAN — öncelikle görüşülmesini oyunu
za sunuyorum.. Kabul edenler... I^tmiyenler... 
Teklifin öncelikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

•' Kanunun tümü üzerinde konuşmak iştiyen 
var mı?; v 

Teklif sahibi olarak buyurun, Kırımlı. 

AHMET tRŞAN KIRIMLI (Balıkesir) — 
Çpk 'muhterem arkadaşlarım, uzun yıllardan 
beri sürüp gelen, bir ımesldk grupundaki bariz 
adaletsizliğin üzerine Yüksek Meclisimiz eğil
miş bulunuyor. Böylece sağlık ordusunun en 
'vefakâr ve çilekâr mensupları gözlerini sizle-. 
re çevirmiş vereceğin'iz adil kararı beklemekte
dir. (Bunlar sağlık memuru, ebe, hemşire, yar
dımcıları -ve küçük sağlık memfurlarıdır. Kar
da, kışta, yağmurda, çamurda, ıgece - gündüz 
demeden köy,' kasaba dolaşıp amansız salgın
larla mücadele eden, insan oğlunun en ıstırap
lı, şeVkate en muhtaçolduğu bir anda yanında 
bulunup, hizmete cömertçe koışan, cesaretle, 
şeVkatile* el uzatan bu kimseler senelerdir aynı 
meslek ve grup içinde farklı muamele giörnıek
le muzdariptirler. Halbuki onların tek mes
nedi 'fark gözetmemektir."' Düşmanlarına 'bile 

''güler yüz göstermek, el uzatmak, hastaları ara
sında tefrikten uzak kalmaktır. Bugün mağ
dur olanlar aslında, gerek süreleri itibariyle, 
gerekse geriye gittikçe, en iptidai şartlarla ça
lışarak cesaret, feragat ive fedakârlığın en muh
teşem numunelerini verenlerdir. Bugün sağlık 
dâvamızda en çok ihtiyacını duyduğumuz yar-
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dımeı .sağlık personeli sıkıntısıdır. Meseleleri
mizin tıkanıp kalmasına, sebep yardımcı sağ
lık personelinin -himaye edilmemesini! eridir. 
'Koruyucu sağlık tedbirlerine sarf edilecek mil
yonların randımanı, bu elemanların tutumuna, 
bilgisine, huzur içinde çalışmasına (bağlıdır. Bu 
yönden de, huzurunuzdaki kanun teklifi ayrı
ca değer taşımaktadır. 

1>939 tarih ve 30.17 «ayılı bağlık ve Sosyal 
Yarçbm Bakanlığı 'Teşkilât Kanunu ile sağlık 
memurlarının en spn kadrosu 30 liraya çıka-
ri.lmig.tir.. Yine, aynı şene 3656 sayılı Kanun
la diplomalı sağlı'k memurlarının 'başlangıç 
maaşı '20, 'diplomasızların 15 olarak kabul edil
miştir. 1944 yılırîda çıkan 4598 sayıllı Kanun
la aynı kaıdrolda 'kalanların iki üst iler eceye 
yükselmelerine imkân veriTdiğinden ıliploımalı-
lar 40, 'diplomasızların '25 liraya yükselmeleri 
nıüımkün 'olmuştur. Nihayet 1957 de çıkan 
694J2 sayılı Kanunla sağlık memurilarma 60 li
raya kadar kadro 'konulmuştur. Diğer taraf
tan köy enstitülerinden mezun sağlık memur
ları, 1957 de çıkan 0888 sayılı Kanundan isti
fade ederek inti'ba'kları yapılmış, kadrolarını 
almışlardır. 

Bu durum karışısında 1939 dan evvel me
zun 'olanlar veya mesleke girenler yıllarea 
ıkaldro)suzlıık.tan.10 - 12 - 14 lira gibi maaş ka-
detlıele rinde yıllarca beklemişler ve inakları 
•olan 60 liraya çıkma imkânın] bulamamışlar
dır. • Bulgun 15 yıllık' köy enstitüsü mezunu bir* 
sağlık memuru ile 40 yıllık sağlık memuru 
mektebi mezunu sağlı'k .memuru' aynı maaşı al
maktadır. Adlında sağlı'k' memuru mektebi 
mezluhu meslekinde, 'görgü ve bilgisi bakımın
dan daha ileri durumdadır. Çünkü, köy ensti-
<t'ü,lerinde ısağlik' bilgisi yardımcı olarak veril
mekte idi. 

Munterem arkadaşlarım, 
Hulâsa edecek ulursak, mevcut kanunları

mızla, itki kaynaktan yetişen sağlık .memurları 
arasında 15 ile 20 senelik bir fark vardır. Yani 
15-yıl ünce mezun olan 'bir memurla 30 sene 
evVel mezun dkn bir memur aynı maaşı almak
tadır. Bu kanun teklifi ile yan yana çalışan 
iki .meslektaş arasındaki 'huzursuzluk kaldırıl
mış adalet prensiplerine uyulmuş olacaktır. 

Kanun teklifinin kabulü halinde 1957 yı
lında alınan 'kadrolar kâfi gelecekti:-. Yeni 
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kadroların ihtasına lüzum yoktur. (Bütçeye 
külfeti bir milyon 300 bin 'lira civarında ola
caktır. ) 

Bu intibak 'bir defaya mahsus 'olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım. 
Yüksek Meclisinizin vulküfla ele aldığı bu 

kanun teklifi ka'bul olunduğu takdirde 700 ve
fakâr ve fedakâr yardımcı sağlık personeli 
olan sağlık 'memuru, hemşire, hemşire yardım
cısı vek küçük sağlık memurları 'haklarını kaza
nacaklar, huzura kavuşacaklardır. 

Bu 'kanunun kendisini insanlık hizmetine 
vakfetmiş, dar gelirli bir 'zümre üzerindeki fe
rahlatıcı tesiri büyük alacaktır. Bu 'hususta 
hepinizin oylarınızla yardımınızı isti rb a m ede
rini. Hü rm etle rimle. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde konuşmak is-
tiyen başka arkadaş var mı? Yok.. Plân Ko
misyonundan bir arkadaş,], bekliyoruz. Gelme
den görüşmelere devam edemiyetceğız. 

Elendim, haber gönderdik, geleceklerini 
vaid buyurdular, bu vaidin tahakkukunu bek
liyoruz. 

Efendim, komisyonlar için yapılan seçim tu
tanakları gelmiş bulunuyor, okutuyorum. 

Vüksek Başkanlı ğa 
Sayıştay Komisyonunda açık bulunan üyelik 

için yapılan secime (123) üye katılmış ve neti
cede aşağıda ismi yazılı üyeler hizalarında gös
terilen oyları almışlardır. 

Arz olunu r. 
Üye Üye 

Balıkesir- Gümüşane 
Kaya Bulut Halis Bayramoğlu 

Üye 
Sinop 

Mustafa Kaptan 

Hur rem. Kubat 
M. Kemal Karan 

123 
116 

BAŞKAıY — Gerekli çoğunluk sağlanamadı
ğı için, gelecek Birleşimde seçim tekrarlana
caktır. 

Yüksek 'Başkanlığa 
Ticaret Komisyonunda açık bulunan üyelik 

için yapılan seçime (122) üye katılmış ve neti-
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cede aşağıda ismi yazılı üyeler hizalarında gös
terilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

(Balıkesir Gümüşane 
Kaya Bulut Halis Bayramoğlu 

Üye 
Sinop 

Mustafa Kaptan 

(Sahabettin Bilgisu 
'Coşkun Kırca 
Halûk Nur Baki 
'Boş pusula 

113 
2 
1 
6 

BAŞKAN — Gerekli çoğunluk sağlanamadı
ğı için, gelecek Birleşimde seçim tekrarlana
caktır. 

Yüksek Başkanlığa 
Sanayi Komisyonunda açık bulunan üyelik 

için yapılan seçime (125) üye katılmış ve neti
cede aşağıda isimleri yazılı üyeler hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Balıkesir Gümüşane 
Kaya Bulut Halis Bayramoğlu 

Üye 
Sinop 

'Mustafa Kaptan 

A'bdüssamet Kuzucu 
Coşkun Kırca 
Halûk Nur Bâ'ki 
Boş pusula 

116 
2 
1 
6 

BAŞKAN — Gerekli çoğunluk sağlanamadı
ğından, gelecek Birleşimde seçim tekrarlana
caktır. 

Sayın arkadaşlar, Bütçe Komisyonu sözcü
sü geliyormuş. Biraz daha beklemek icabede-
cek. Onu beklemek mecburiyetindeyiz. 

Efendim, komisyon sözcüsü 'gelinceye ka
dar diğer ıbir kanunun görüşülmesine geçiyo
ruz. Sayın Kırımlı, sizin kanunuzu da komis
yon sözcüsü geldiğinde görüşeceğiz. 

4. — İstanbul Milletvekili Hilmi Oben'in, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri îçhizmet Kanununun 
69 ncu maddesinin (b) fıkrasının tadiline dair 

var-
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kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/187) (S. Sayısı : 235) (1) 

BAŞKAN — Millî Savunma Komisyonu bu
rada mı? (Burada sesleri) Millî (Savunma Ko
misyonu lütfen yerini alsın. 

Komisyonun öncelik ve ivedilik teklifi 
dır, okutuyorum. 

•Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 5 nci sayfa 16 sıra No. da kayıtlı 

(S. 235) kanun 'teklifinin diğer kanun tasarı 
ve tekliflerine takdimen, öncelik ve ivedilikle 
müzakeresini saygı ile arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Asım Eren 

BAŞKAN — Kanunun öncelikle görüşülme
sini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler lüt
fen işaret Ibuyursunlar... Etmiyenler... öncelikle 
görüşülmesi kalbul edilmiştir. > 

Kanunun tümü üzerinde söz istiyen arka-
da-şımız var mı? Olmadığına göre maddelere 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kaibul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Teklifte ivedilik talebi de vardır. İvedi
likle görüşülmesi1.hususunu-, oylarınıza, sunuyo
rum. Kahıü edenler... Etmiyenler... Kaibul edil
miştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri îçhizmet Kanununun 
69 ncu maddesinin (b) fıkrasının tadiline 

dair Kanun 

MADDE i! — 4 . 1 . 1960 tarihli ve 211 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri îçhizmet Kanununun 
ı69 ncu maddesinin (Ib) fıkrası'aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

«b> Bu kanunun tatbikatında aile tâ/biri.içi
ne giren eş, usul füruğ, erkek ve kız kardeşler 
aşağıda <gösterİ!İmiştir : 

1. Eş.-: Subay, askerî memur ve astsubaylar 
ile emekli olmaları (halinde bunlardan Silâhlı 
Kuvvetler Emekli Statüsünü muhafaza eden 
emeklilerinin karıları (kadın sulbaylar ve emek
lileri için kocaları) ile ölümleri halinde dul ma-

(1) 235 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun* 
dfhdır. 
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âşi alabilen karıları (kadın subay ve emeklileri 
için kocaları) eştir. 

2." Usul : Subay', askerî memur ve astsubay
lar ile ibunlârın emekli olmaları 'halinde bun
lardan "Silâhlı Kuvvetler Emeklilik Statüsünü 
muhafaza eden emeklilerin hayatta bulunduk
ları müddetle mukayyet olmak üzere; yardım 
•etmediği takdirde zarurete düşecek ve bu se
beple infak ve iaşesinin kendisine aidolduğvı 
şekli ve esasları yönetmelikte belirtecek bir 
beyan ile tesbit edilen ana, baba ve büyük 
ebeveynler ile; 

Subay, askerî memur ve astsubaylar ile bun
lardan Silâhlı Kuvvetler Emeklilik Statülerini 
muhafaza eden emeklilerinin ölümleri halinde 
bu kişilerden kendilerine dul ve yetim maaşı 
bağlanabilecek ana ve babalar. 

3. Füruğ : Subay, askerî mcpıur ve astsu
baylar ile bunların emekli olmaları halinde 
Silâhlı Kuvvetler emeklilik statülerini' muha
faza eden emeklilerinin orta tahsil yapmakta 
olan 20, değilse 18 ve yüksek tahsil yapmakta 
olan 25 yaşını doldurmamış erkek ve kız ço
cukları ile, yardım etmedikçe zarurete düşe
cek çalışamaz ve evlenmemiş kız çocukları1; 

Subay, askerî memur ve astsubaylar ile bun
ların emekli olmaları halinde Silâhlı Kuvvet
ler Emeklilik Statülerini muhafaza eden emek
lilerinin ölümleri halinde ise bu kişilerden 
kendilerine yetim maaşı bağlanabilen erkek ye 
kız çocukları. 

4. Erkek ve kuz kardeşler : ıSulbay, askerî 
memur ve astsubaylarla, bunların emekli ol
maları halinde Silâhlı Kuvvetler Emeklilik 
Statüsünü muhafaza eden emeklilerinin'; ha
yatta bulundukları müddetçe yardım etmedik
leri takdirde zarurete düşecek çalışamaz du
rumda bulunan infak ve iaşesinin üzerine va-
cib olduğu şekil ve esasları Yönetmelikte be
lirtilecek bir beyanla tesbit edilen erkek ve 
ikiz dardeşler.» 

BAŞKAN — (Birinci madde hakkında söz 
istiyen arkadaşımız var imi? Buyurun Demiray. 

TAHSİN DEMİRAY (İstanbul) —' Muhte
rem arkadaşlar, Meclisimize büyük bir dizi ha
linde Devlet ve Hükümet kadrolarında çalışan 
ve adedleri yarım milyona yaklaşmış bulunan 
büyük bir vatandaş kütlesi için devamlı olarak 
evvelce vaz'edilmiş ana kanunların ekleri gel
mektedir. 
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, Evvelâ,' b i r 'ke re daEhâ-* arz ettiğim gibi bu 

gibi eklerle - hattâ bunun yanında «tükler» do 
tâbirini kullandım - Meclisimiz bir yıldan beri 
büyük bir zaman kaybetmektedir. Beri "Haki
katte, personel konusundan başlayarak, bütün 
kanunları yeni Anayasa muvacehesinde gpzdeı^ 
geçirmek ve bunları yeniden tedvin etmek zo
rundayız, dedim. Bu c(a onîar'dan feirisi dîyte 
tekrar huzurunuza çıkmak- istemezdim. Fakat, 
şu madde -okununca, -g-örüyorum ki, • bu kanun 
alelade bir fıkranın' tadil kanunu"d-eğil1, 'bizim 

, hukuk müessesemizde bâzı esasların- tenvirim* 
matuftur. Btfrada yapihhası istenilen şey, ai
lenin tarifi. Neyi kastediyoruz deniyor ve baş
lıyor; 1 - Eş, 2 - Usûl, " 3 -Fü rû , 4 - Kardeş
ler ve' öaire diye. Hakikatte Kanunu Medenide 
yer alan ve eğer müphomiyet varsa, Kanunu 
Medenide yapılacak bir tadille vuzuha .kavuş
turulması gereken bir hususun, bir maaş ka
nunu içinde getirilmesini-ve burada hükme bağ
lanmak istenilmesini ben bir türlü »nhyamp-
dım. O takdirde yalnız bu kanun ve sadece 
Millî Müdafaa Vekâleti kadrosu içinde asker w 
sivil vazife almış kişiler için değil, böyle tarif
lerin hukuk bakımından umumi olması, diğer 
bütün Devlet branşlarını alâkadar etmesi bakı
mından onları dâ kapsaması icabeder. O takdir
de bugün sadece bakanlıklardan birinin çerçe
vesi içinde bulunan zevatın ailelerinin, eşleri
nin, usulünün, füruünun " tavzihine : giden şu 
madde, yarın ister istemez Millî -Eğitim Bakan
lığının dullarının, yetimlerinin, eşlerinin ; usûl 
ve füruünun izahı, öbür gün falan Vekâletin 
dulların, yetimlerin, üsül ve furuunün izahı... 
İş Kanunu Medeninin dışında gidecektir. Eğer" 
bizim Kanunu Medenınlizin 'tarifi' gelmiyorsa 
o takdirde önün Millî Müdafâa Vekâletinin, 
sadeee onun tefsirine bırakılması asla doğru 
değildir. Onun Hukuk1 İşleri Komisyonuna git^ 
mesi, orada bizim diğer kanunları- alâkadar et
mesi, temel mevzuatı' alâkadar etmesi bakımın
dan onun da mütalâalarının alimriası icabeder'. 
Bu bakımdan; bu maddenin hukuk işleri tara
fından alınıp, bu tariflerin yerinde olup olma
dığını ve bir ihtisas meselesi olması dolayısiy-
le, noktai nazarlarının aydınlığa çıkarılmasını 
arz ve teklif ediyorum. Maddenin aleyhinde 
konuşuyorum. Ve Hukuk İşleri Komisyonuna 
havalesini teklif ediyorum. Bu arada tavzih 
etmek isterim: Hukuk işleri Komisyonu tâbiri -
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ni kuttandım, halbuki kasdim Adalet Komisyo
nudur, 

BAŞKAN — Sayın Demiray, bi-r yazılı 
önerge vermeniz lâzım gelecektir. 

Komisyon, konuşmak ister mi t 
Buyurun, Sayın Güley. 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU^ SÖZCÜ-
SÜ FERDA GÜLEY(Ordıi) — Muhferem ar
kadaşlar; Sayın Hilmi Oben arkadaşımızın, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri îçhizmet Kanununun 
69 ncu maddesinin (B) fıkrasını tadil etmek 
üzere hazırlanan kanun teklifi, yüksek huzuru
nuzda bulunmaktadır. 

211 sayılı bu Kanunun 69 ncu maddesinde 
subaylar için ve emekli subaylar için ve eşleri 
için, hastanelere müracaatlarında Devlet im
kânları ile tedavisini, ilâçlarının verilmesini im
kân dâhiline sokmaktadır, 

Ancak, bir subay veya bir emekli subay öl-
. düğü zaman geri kalan eşleri için 69 ncu mad
denin (B) fıkrası bir hüküm- getirmemekte, bir 
boşluk bırakmaktadır. Yani subay hayatta iken 
eşine Devlet bakar, veya emekli subay hayatta 
iken emekli subayın eşi hastaneye müracaat 
eder, tedavi edilir, ilâcını alırdı. Bu subay veya 
emekli subay öldüğünde evleviyetle muhtaç 
olan ailesi için bir şey yapmıyordu. 

Çünkü 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
îçhizmet Kanununun 69 ncu madesihin (b) 
fıkrasında bir boşluk kalmıştır. Tatbikatta bu 
boşluk gerçekten çok üzücü birtakım tecellilere 

^kadar gidiyor. Sayın Hilmi Oben, bu boşluğu 
doldurmak maksadiyle bu kanun teklifini ha
zırlamış ve Millî Savunma Komisyonu, pek ye
rinde olan, gerçekten doldurulması lâzımgelen 
bir boşluğu dolduran bu teklifi, oybirliği ile 
kabul etmiştir. Çok kıymetli bir muhterem ar
kadaşımızın burada ifade ettikleri gibi bu tek
lifin Medeni Kanunla birgûna alâkası yoktur. 
Medeni Kanunda usul ve füru tâbirleri var, 
ama, o kadar geniş ve şümullüdür ki, jbu ta
riflere girmeye bu kanunun İra maddesindeki 
haknietin ne ihtiyacı vardır, v ne de zamanı... 
Kanun teklifinde usul ve fürua ait yeni tarif 
getiriliyor. Hangi çerçeve içinde 211 sayılı Si
lâhlı Kuvvetler Îçhizmet Kanununun 69 ncu 
maddesinin (©) fıkrasının şümul ve ölçüleri 
içine giriyor ve ne maksat güdüyor? Sadece 
bu maksadı; bir subay öldüğü zaman, onun 
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eşine de askerî hastanelerde tıpkı eşi yaşarken, 
nasıl kendisine bakılıyorsa, kocasını kaybettik
ten sonra daha da muhtaç bir devresinde, bakı* 
labilsin. Bu kadar sade, bu kadar masum ve ger
çekten Büyük Meclisin iradesinin lehte kulla
nılarak bu boşluğun giderilmesi lâzımdır. Bu 
şekilde kanundaki boşluk doldurulmuş olacak
tır. 

Bu meselede Yüksek Meclise ve arkadaşları
mıza lüzumlu aydınlığı eksiksiz verebilmek 
için, müsaade buyurulursa daha ıgeniş malûmat 
arz edeyim: 

27 Mayıs 1961 tarihinde yürürlüğe girmiş 
bulunan 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri îç
hizmet Kanunu, Türk Silâhlı Kuvvetler mensu
bu subay, askerî memur ve astsubaylar ile emek
lilerine ve ailelerine sıhhi tedavi ve sair yön
lerden bâzı haklar tanımış ve mezkûr kanunun 
69 ncu maddesi (b) fıkrası da kanunun tatbi
katı bakımından aileyi (subay, askerî memur ve 
astsubaylar ile bunların emeklilerinin eşleri ile 
kanunen bakmakla mükellef oldukları usul ve 
füruları erkek ve kız kardeşleridir) şeklinde 
tarif etmiştir. Ancak, mezkûr kanunun geçmiş 
tatbikatı sırasında kanun vâzımın aile tâbiri 
içinde ifade edilen eş ifadesinden kimleri kas-
dettiği, subay, askerî memur ve astsubaylar ile 
bunların emeklilerinin kanunen bakmakla mü
kellef oldukları usul ve füruları ile erkek ve 
kız kardeşlerinin kimlerden ibaret olduğu sarih 
bir şekilde hududu ve kıstaslariyle gösterilme
miş olduğundan kanunun, aile tâbiri içerisine 
giren şahıslara tanımış olduğu haklar bakımın
dan mağduriyete ve Hazine yönünden de hu
dutsuz ve şümullü bir tatbikata ağır bir malî 
külfete sebebiyet vermiş ve kanunu tatbik eden
ler bakımından da mezkûr madde çeşitli anla
yış ve tefsirlere yol açmıştır. 

Şöyle ki; aile tâbiri içerisinde yer alan eş 
ifadesi subay, askerî memur ve astsubaylar ile 
emeklilerinin ölümleri halinde geride bıraktık
ları dul eşleri ve yetimleri hakkında sarih bir 
hüküm ifade etmemiş'olması hasebiyle ölüm ha
linde geride kalan dul eş ve yetimlerin kanunun 
bahşettiği haklardan istifade ettirilmesi müm
kün olamamıştır. 

Bu itibarla kanundan istifade bakımından 
aile tâbiri içerisine giren şahıslar açıkça belir
tilmesi ve (bütçe tatbikatı bakımından kolaylı-
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ğin sağlanmasi ve mağduriyetlerin * önlenmesi 
'gayesi ile mezkûr maddenin Türk Medeni Ka
nunu Ve T.C.' Emekli Sandığı Kanununda, tesbit 
edilmiş objektif esaslar göz fcnün'6 alina!r&k' yije-
nîdön düzenlchme'si zaruri görülmüş ve 'ilişik 
<m etin "hazır! anmiştır. 

Eşlerin tesbitiıîde î Subay, a ^ e r î memur ye 
astsubaylarla emeklilik halinde, bunlardan si
vil sektörde emeklilik^ hakkı tanınan bir, hizmet
te yeni bir vazife ve memuriyet almıyan ve bu 
suretle- Silâhlı Kuvvetler emeklilik statülerini 
ve vasıflarını muhafaza eden emeklilerinin Ka
nunu Medeni anlamında eşi# durumunda bulu
nan karıları ile (kadın subay ve emeklileri için 
kocaları); ölüm halinde ise T.C. Emeldi Sandı
ğı Kanunu ..hükümleri dâhilinde kocalarından 
kendilerine dul maaşj bağlanabilen karıları 
(kadın subaylar ve emeklileri için kocaları) eş -
olarak tesbit edilmiş, bu haller dışında istifa 
ve sair sebeplerle Silâhlı Kuvvetlerden ilişik
leri kesilerek emekli maaşı ba^lanmaksızm 
emeklilik statüsü dışında toptan ödeme ve ke
senek iadesine tâbi tutulanlar ve Silâhlı Kuvvet-
ler emeklisi olduktan sonra yeniden emeklilik 
ha'kkı tanınan bir memuriyet hizmeti alarak ? 
girmiş bulunduğu memuriyet hizmetinin hak ve 
vecibelerini kabullenmiş olanların kendileri ve 
eşleri hariç , tutulmuş, Silâhb Kuvvetler emek
lilik st,atüsünün muhafazası emekliler için, esas 
tutularak ancak bu suretle Silâhlı Kuvvetler 

ı> •s l 

emeklilerinin,, tanınan haklardan istifade edebi
lecekleri düşünülmüştür. Aile tâbiri içinde ifa
de edilen usullerin, tesbitînde: Kanunu Medeni 
mucibince herkesin yardım etmedikçe zarurete 
düşecek yakınlarına yardımla mükellef bulun
duğu bu yardımın da ancak yardımla mükel
lef olan şahsın hayatı boyunca devam edebile
ceği, emekli olanların usulleri için ise ayrıca Si
lâhlı Kuvvetler emeklilik statüsünün muhafaza 
edilmiş olması Ve ölüm halinde de Emekli San
dığı1 Kanununa göre kendilerine dul ve yetim 
maaşı bağlanabilecek ana ve babaların usul-ola
rak kabulü esas alınniıştır. 

Füruğ olarak kabul edilec'ek çocukları "tes* 
bitinde; Medenî Kanunun maaş kanünîarimn 
ve T.C. Emekli Sandığı Kanununun tesbit'1 et
miş olduğu kıstaslar esas alınmış, arta ve baba
nın andaki orta tahsüilde bulunan 20 yaşında hiç 
tahsil Sapmıyorsa 18 ve yü'kâek tâlfsilftc!? ise 25 
yaşını" doldurmamış1 efk'elî: v£ Klz çocukları "ite 

yardım etmedikçe ^zarurete ^düşecdk V&, çalışa
maz kız çocuklarına sağ oldukları müddetç-e ,ya>r-
dım ve bakmakla mükellef olabileceği ve bu 
bakımdan ana ve "babaya tanınan h'akTârdan is
tifade edebilecekleri, esas'alınmış ye bu hâller 
dışında ana ve babanın" lilüraü'halihdV Emekli 
Sandığı Kanunu hükümleri dâhilinde "kendile
rine yetim maa'şı TîagUan&DirceekJefkek ve kız 
çocukların füruğ olarak kanUnun bahşettiği hak
lardan'-istifade ottirilmeleri kabul'edilmiştir. 

Subay, askerî memur ve astsubaylarla emek
lilerine tanınan haklardan istifade edecek er
kek ve kız kardeşlerin tesbitinçle de • "herkesin 
yardım etmedikçe zarurete düşecek; yakınlarına 
yar,dımla mükellef bulunduğu esası üzerinden 
yardıma muhtaç görülmiyen ve kendi kendine 
geçim ve iaşesini temin teden ve teminle mükel
lef olan erkek ve kız kardeşlerin hariç, tutul
masının hak ve adalet esaslarına uygun düşe
ceği düşünülerek ,subay, askerî memur ve ast
subaylarla bunlardan emekli olmuş ve Silâhlı 
Kuvvetler emeklilik statülerini muhafaza etmiş 
olanlarının hayatları ile mu'fcayyed,olarakt yar
dım etmedikçe zarurete düşecek ve bu sebeple 
infnk ve iaşesi üze(rine vacibolduşu tesbit edile
cek erkek ve kız kardeşlerin kendilerine tanı

sı i >p t 

nan haklardan istifade ettirilmeleri uygun gö-
rülmüştür. , 

Bu getirdiğimiz masun hükmü geniş bir şe
kilde açıklıyîm 'bu beyanatımızın -ışığı altında 
çok muhterem 'arkadaşımızın kanun teklifine 
müspet oy vereceğini) destekliyeceğini ve »biran 
qvvel bu boşluğun doldurulması hususunda kıy
metli yardımlarını esirgemiyeceğini ümidederek 
huzurunuzdan ayrılıyorum. 

BAŞKAN — Sayın'özarda." 

Tl ESAT ÖZAjRDA (Aydın) — Muhterem ar-
kadaşlaru.n,t evvelâ,bu jkanunu. hakikaten» mühim 
bir boşluğu doldurmak içip buraya « getirmiş 
ojan-arkadaşımıza* teşekkür etmeyi-ke-ndime va
zife biiiriftu - < , » 

"•Buraya» yeni bit kanun, yreni bir « hüküm 
getirilmiş değil,* me'tcat kanun'da bir boşluğu 
doldurmak* rnaksadiyle .bir'arkadaşımız -tarafın
dan h!azıElanIn!tşt^^., " j 

"" »Boşluk* sudu* : Hfiten Vazifede bulûfian~Ve-
fû, e-me'kl ly> sevk edinni-ş bu'lUnfcn subay ve"'^s-
]&>rî mefiftftlBr 4&ğ »oldukla ^ e n d l l e ^ e - E m e M i 
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Bandığı' kanunlarına göre maaşlarına müstahak 
olmak, 'hastalık ve bâzı hallerde sağlık durum-
îârlnda istifadfc etmekte, fakat bir şehidin veya 
vefat etmiş bir subay ve askerî memurun dul ve 
yetimleri aynı" durumdan istifade edememekte
d i r ^ ; ' 1 ;• '"'•" "• " 

,; ,]\Çühterem arkadaşlarım, Sayın Tahsin Bey 
.arkadaşımız, meselenin Medeni Kanun çerçeve
linde mütalâa edilmesi gerektiğini ileri sürdü
l e r Malûmuâlileri, Medeni Kanunun Emekli 
Sandığı Kanunu hükümleri ile hiçbir irtibat ve 
ınünasebeti yoktur. İsviçre'den alınmış olan Ka
nunu Medeni, bir fert öldüğü zaman, ana ve 
'babası fakrü zaruret içinde olsa dahi, milyoner 
olan evlâtlarının bir çocuğu olduğu takdirde 
ana ve babaya miras girmemektedir. Yani fü-
ruun mevcudiyeti ana, baba mirasçılığını kal
dırmaktadır. Halbuki Emekli Sandığı Kanunu, 
eski teamül ve mevzuatımıza uygun olarak, 
ölen bir memurun muhtacolan ana ve babasını 
mirasçı saymakta ve emekli maaşından ve taz
minattan onları istifade ettirmektedir. Binaen
aleyh, Medeni Kanundaki mirasç.ıhk hükümle
riyle, Emekli Sandığının tatbikatı arasında ge
niş fark vardır. Bu bakımdan Emekli Sandığı
nın şümulü içine giren bu kanunun müzakeresi 
sırasında, teklifin bir de Adalet Komisyonuna 
havalesiyle Medeni Kanun bakımından gözden 
geçirilmesinin tal dbedil m esi, mevcut ve tatbik 
edilmekte olan mevzuatımıza taban tabana zıt
tır. ., 

(Muhterem arkadaşlarım, burada okumak is
temiyorum; İstanbul'da yaşlı bir hanımdan 
mektup aldım. Babası Çanakkale muharebesin
de şehit olmuş. Kendisi bugün yaşlı olduğunu 
ve bir deri bir kemik: kaldığını söyliyerek çeşit
li 'hastalıklar içinde kıvrandığım ifade etmekte
dir. «Mevzuat bana 'bedava tedavi imkânı ver
mediği için tedavimi yaptıramıyorum» diyor. 
Bü durumda olanlar çoktur. Binaenaleyh, bu 
kanunun getirdiği tek yenilik, yalnız mevcut 
kanuna istifade edecekler arasında subay ve 
askerr memurların dul ve yetimlerinin de ilâ
ve edilmesine münhasır bulunmaktadır. Bu ba
kımdan, adedi pek mahdut olan ve hakikaten 
Ibu kanun olmasa dahi bunların içtimai balam
dan ihtiyaçlarını- karşılamak mecburiyetinde ol
duğumuzdan; yardıma muhtaç, memlekete hiz
met etmiş, cephelerde ölmüş, şehit düşmüş ve-

a 21.1:1063 0 : 1 
ya uzun seneler hizmet ettikten sonra ölmüş 
subay ve askerî memurların dul ve yetimlerine 
yardım em acını güden bu kanuna oylarınızın 
müspet olacağını ümideder, hepinizi hürmetle 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Aleyhinde ıSaym Demiray. 

TAHSİN DEMİRAY (tstanlbul) — Muhte
rem arkadaşlarım, vâki konuşmalar meseleyi 
bir dereceye kadar aydınlığa çıkardı. Yani, be
nim ortaya koyduğum meselede haklı olduğumu 
açıkça gösterdi. 

Şimdi, biz hangi kanun gelirse gelsin, bir de
fa bunun gerektirdiği masrafların karşılanma
sı bakımından Bütçe Komisyonundan ıgeçer. Biz 
bunu biliriz. Bütçe Komisyonu salâhiyetini o 
derece 'genişleterek kullanır ki, bilfarz tama
men ihtisasa mütaallik, meselâ maarife aidolan 
bir teklif veya bir tasarının, paraya dokunduğu 
için, gittiği zaman Bütçe Komisyonunca tama
men değiştirildiğini görürüz. Meselâ 147 1er 
Kanunu da böyle olmuştur. Yani Maarif Komis
yonundan geçen ve tamamen ihtisasa taallûk 
eden, hütçe ile alâkalı olmıyan maddeleri dahi, 
esas komisyon olarak kendisini kabul etmek su
retiyle tadil etmiştir ve Yüksek Meclisinize 
bu kanun Bütçe Komisyonundaki Vâki deği
şikliklerle gelmiş ve müzakereye konulmuştur. 

Binaenaleyh, burada bendeniz bir defa usul 
bakımından bir yanlışlık olduğunu ortaya koy
mak istiyorum. Bu kanun mademki sadece millî 
müdafaanın teknik bir meselesiyle alâkalı bulun
mayıp, Medeni Kanunu, Emeklilik Kanununu, 
Memurin Kanununu ve sairenin, nihayet para ba
kımından Bütçe Komisyonunu alâkadar ettiği 
için, evleviyotlc Bütçe Komisyonuna gitmesi icab-
ederdi. Asıl budur. Yani ikinci mesele budur. 

Hayret ettiğim, acaba neden gitmemiş? Çün
kü, veriliş tarzı şöyle : Türk Silâhlı Kuvvetleri 
îç Hizmet Kanununun filân maddesinin değişti
rilmesi gibi tamamen Millî Müdafaanın teknik 
bir meselesi olarak kabul edilmiş. Binaenaleyh, şu 
maddeler bir defa Kanunu Medeni bakımından 
alınmamış mı? Alınmamış diyorlar ise, o halde 
Medeni Kanunun vuzuha kavuşturulması icab-
eder. Ama, diyorlar ki, Emekli Sandığı Kanunu 

1 hükümleri, Medeni Kanun hükümlerine uymuyor. 
Bu nasıl oluyor? Çünkü, Medeni Kanun eskidir. 

Devlet kendi memurları lehine mütemadisin 
kanunlar çıkarmaktadır. Bugüne kadar çıkan 7 

^-217 — 
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bin kanun iyi bir tetkika tâbi tutulur ise; bunla
rın büyük bir kısmının memurlara aidolduğu gö
rülür. Ben sadece bu teknik noktalara işaret et
tim. Fakat Komisyon Başkanının konuşmasından 
sonra mesele daha da aydınlandı. 

Bu mesele bugün, emeklilik bakımından 
Emekli Sandığını ilgilendirmekte, memur kanu
nu kifayetsiz görülmekte, bu bakımdan, bunu ilgi
lendirmekte ve nihayet son olarak da Bütçe Ko
misyonunu ilgilendirmektedir. 

Sonra ayrı bir mesele de, teklifi veren zat sa
dece «iç Hizmetleri Kanununun falan maddesinin 
(B) fıkrasının tadili» demektedir. Bakınız mad
de ne kadar kısa, beş satırdan ibarettir. Tahmin 
ediyorum, Meclis Başkanlık Divanı bunu basit bir 
mesele olarak gördüğü ve yalnız Millî Savunmayı 
alâkadar eder şeklinde gördüğü için sadece Millî 
Müdafaa Komisyonuna havale etmiştir. 

Hakikatte şu meydana çıkıyor ki; bunlara te
amüllerimizi İçtüzük hükümlerine doğru bir şe
kilde intibak ettirmek ve bu şekilde çıkarmak için 
sırf usul bakımından temas ediyorum. 

Ayın zamanda yarın Hükümetin diğer kolla
rını da, millî eğitimi de alâkadar edebilir. Bütün 
bunlar arkasından sıra ile gelebilir. Onun için 
Emeklilik Kanunu bakımından da Bütçe Komis
yonuna gitmesi ieabeder. Ben, bunda büyük bir 
hata yapıldığına kaaniim. Meclis bakımından, 
Meclisin içtüzüğü bakımından, Meclisin konuları 
işlemesi bakımından bir hata yapıldığına kaa
niim. Ben şahsan buradaki şeyler olsun veya ol
masın, verilsin veya verilmesin diye bir şey söy
lemek istemiyorum. Usul bakımından yapılan iş
lemi doğru bulmuyorum. 

Arkadaşlar, bunu lütfedin, tekniğine uygun 
bir şekilde yapalım. Diğer kanunları nasıl çıkarı
yorsak bunu da bu şekilde çıkaralım. 

BAŞKAN — Sayın Aksoy. 
REFET AKSOY (Ordu) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Ordu'nun mühim bir açığını kapatmak mak-

sadiyle, bir arkadşımızm yapmış bulunduğu bu 
kanun teklifi üzerinde ben, peşinen söyliyeyim, 
müspet oy kullanacağım. Ama, bu kanun teklifi, 
sahibi tarafından mahdut bir gaye ile yapılmış 
olmasına rağmen, Millî Müdafaa Encümeni tara
fından o kadar genişletilmiş ki, teklif sahibinin, 
demin Tahsin Bey arkadaşımızın da ifade ettiği 
gibi, 5 - 6 satırdan ibaret olan maddesi uzun satır-
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lar içinde bir hayli genişletilmiş ve mânası da, 
gayesi de, komisyon elele vermiş, teklif sahibi ele
le vermiş, Millî Savunma Bakanı elele vermiş usul 
ve frua kadar kimi varsa, çoluğu çocuğu istifade 
ettirilmiş. Varsın etsin, vatandaşı tedavisiz bı
rakacak değiliz. «Sosyal adalet, sqşyal adalet» 
diye bağırıyoruz; nerde sosyal adalet?.. Mülki 
memurlara böyle bir hakkı niçin teşmil etmiyo
ruz?.. «Bunlar sivildir, başıbozuktur, bunları da 
başkası düşünsün» derler. Ordu 45 yaşına kadar 
istihdam ettiği yedek subayları niçin düşünmü
yor? Vazife başında iken ölürse, ı«Allah rahmet 
eylesin» dersin. Gidecek. Basit bir memur ise 
emekli maaşı alacak. Yoksa; o da yok. Çoluğu ço
cuğu ne olacak? Binaenaleyh bu memlekette sos
yal sigorta tesis edilmeden evvel, Devlet kapısın
da, Devlet hizmetinde hizmet eden emekli hakkı
na sahibolmak vaziyetinde olan herkesi düşün
meye mecburuz. Ben isterdim ki, Hükümet bura
da olsun, Hükümetin nazarı dikkati celbedilmiş 
olsun... Millî Savunma Bakanı, buradalar, tabiî 
ki bu hakkı müdafaa edecekler, ama «Ben vazi
femi yaptım diğerleri Sağlık Bakanına düşen va
zifedir» der. Ben bu kanun münasebetiyle gözü
me çarpan bir açıklığı huzurunuzda ifade edebil
mek için söz aldım. Mâruzâtım bundan ibarettir. 
Adalet temin edilmelidir. 

MEHMET ALI AYTAŞ (İzmir) — Efendim, 
lehte konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET ALI AYTAŞ (İzmir) — Muhte

rem arkadaşlarım, Hilmi Oben arkadaşımızın 
yaptığı ve komisyonda genişletilen teklif, filvaki 
esaslı bir boşluğu doldurmuş olacaktır^ Bu su
retle, ölen bir subayın ailesi, kocasının sağlığında 
istifade ettiği bakım imkânlarından yine faydala
nacaktır. Bu mühim bir konudur. Reşat özar-
da arkadaşımızın buyurdukları gibi; bu mem
lekette halihazırda ımillî müdafaa .hizmetinde 
iken ölmüş insanların aileleri bakımsız kalmış
lardır. Bu bakımdan bu kanun, demin arz etti
ğim gibi, ımühim hir hoşluğu doldurmuştur. Bu
nunla beraber Tahsin Demiray arkadaşıımızuı 
ve arkasından Eefet Aksoy ^arkadaşımızın (bu
yurdukları, memleketiteki sosyal adaletin temi
ni meselesinin de Hükümetçe esaslı surette ele 
alınması zamanı gelmiştir. iSaym Millî Müdafaa 
Vekili burada bulunuyor. Bu memlekette ma
halle ibakkalı da, fotin boyacısı da ıhasta oldu-
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ğu hamail o akılmalıdır Bunun usulünü Hükü
met temin etmelidir. Türk Milleti Hükümetten 
bı ınu ' iş iyor . :Hükiifneb bunu yapmalıdır. 

Buniınla beraber, bu kanun maıhdult bir züm
re de sosyal adaletin bir cephesini temin etmiş 
bulunmaktadır. Binaenaleyh bu kanuna müs
pet oy varilmesi hususunu Yüksek Heyetinizden 
istirh&m ederim. * 

BAŞKAN —- Birinci madde üzerinde başka 
söz iMiyen'arkadaşımız var mı?... Sayın Bakan 
siz izathakverecek misiniz? 

MÎIİLÎ SAVUNMA BAKANI ÎLHAMÎ 
SANCAR (îstanbul) — B i r dakikalık maruzat
ta bulunmak için söz rica edeceğim. 

B A Ş K A N — Buyurun efendim. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ÎLHAMÎ 

SANCAR (İstanbul) —Muhterem arkadaşla
rım, bu teklif Sayın Hilmi Oben tarafından ge
tirilmiş, Hükümetçe, Silâhlı Kuvvetlerin bir 
ihtiyacını'-karşılar mahiyette görülmüş ve rapo
ru hukuk komisyonları ve Genelkurmay tetkik 
ettikten sonra kendileriyle mutabık kalınarak 
hakikaten ibüyük bir eksiklik tamamlanmakta
dır. Metnin, komisyonca geniş tutulması ve bu 
tarzda yazılmasının sebebi: Usul, füru ve sair 
kelimeler ile bunun hudult ve şümulünün aşıl
maması veya birtakım tefsirlerle eskiden oldu
ğu gibi, büsbütün dar tutulmak suretiyle bir-
kısım kimselerin mağdur edilmemesi için metin 
tamamen tafsilâtlı olarak tarifleriyle birlikte 
yazılmıştır. Bunun kabulü ile hiçbir iltibas ve 
ihtilâfa meydan verilmiyeceği kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde Sayın 
Demiray tarafından verilmiş bir önerge var, 
onu1 okultuyorıım : 

Sayın Başkanlığa 
M'üzakere edilen kanun teklifinin 1 nci mad

desinin Ibiıi* defa da Adalet Komisyonuna hava
li esimi arz ve teklif ederim. 

îstanbul 
Tahsin Demiray 

BAŞKAN — Aykırılığı sebebiyle evvelâ ibu 
takriri oyunuza arz edeceğim. Sayın Demir-
ay'm teklifini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler.. Teiklif kabul edilme
miştir. 

Birincil maddeyi olduğu 'gibi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Bi
rinci madde kalbul edilmiştir. 
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MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — ikinci maddeyi kabul edenler.. 

Kabul etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul, etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz istiıyen var mı?.. 
Söz istiyen olmadığına göre, kanunun tümünü 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kanun kabul edilmiştir. 

5. — Subay, askeri memur ve astsubayların 
lojman ihtiyacı için gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişilmesi hakkındaki Kanunun mu
addel geçici maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/344) (S. 
Sayısı: 39) 

BAŞKAN — Raporda öncelik teklifi var. 
Ayrıca bir takrir daha var takriri okutuyo
rum : 

Yüksek Başkanlığa 
G-ündemin iki defa görüşülecek işler bölü

münün 42 nci sırasında 'bulunan, «Subay, as
keri memur ve astsubayların lojman -ihtiyacı 
içki gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişil
mesi hakkındaki Kanunun muaddel geçici mad
desinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı» nın malî 
yıl ısonunun yaklaşması sebelbiyle öncelik ve 
ivedilikle ıgörüşülmesinin oya sunulmasını arz 
ve teklif ederim. 

M. ;S. Bakamı 
îstanbul 

îlhami ıSancar 

BAŞKAN — Kanunun, 'öncelikle görüşül
mesi teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Öncelikle görüşülmesi 
kabul edilmiştir. 

Geçici Komisyonda bulunan arkadaşların 
isimlerini okutuyorum; 

Rüştü özal... (Bütçe Encümeninde, sesleri) 
Bahtiyar Vural... 
Yahya Dermancı..! 
Mehmet Ali Aytaş... Burada. 
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Sizler bu Geçici Komisyonda "bulunuyorsu

nuz, sözcü olarak yetkili imisiniz? 

MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Hayır. 
'BAŞKAN — Şu halde komisyon bulunma

dığına göre kanunun görüşülmesini gelecek bir
leşime bıraikıyoruz («Yet'kü'i iki arkadaş var»1 

sesleri) Kendilerinden «ordum, yetkili 'olma
dıklarını süyl ediler. 

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

BAŞKAN — Komisyonun öncelik ve ivedi
lik istemi var, onu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin «iki defa görüşülmesi yapılacak 

işler» bölümünde 7 nci sıra sayıdaki kanun tek-
;lifi üç aya yakın bir zamandır gündemde bek
lemektedir. 

Kanunun diğer kanun tekliflerinden evvel 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
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ederim. 

Basın - Yayın ve Turizm 
Kornişonu Başkam 

IBursa 
Sadre'ttin Çanga 

BAŞKAN — Kanunun öncelikle görüşül
mesi .teklifini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kalbul e'tmiyenler... öncelikle görüşülmesi 
kabul edilmiştir. 

Bütçe Komisyonu burada mı? (Yok sesleri) 
Bütçe Komisyonu bulunmadığından kanu

nun görüşülmesi gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

7. — Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumu kurulması hakkında kanun tasarısı ile 
C. Senatosu Tabiî Üyesi Sami Küçük ve 12 ar
kadaşının Türkiye İlmî ve Teknik Araştırma 
Konseyi kanunu teklifi ve Geçici Komisyon ra
poru (1/219, 2/220) (S. Sayısı : 41) 

BAŞKAN — Raporda öncelikle görüşülmesi 
hususu var. öncelikle görüşülmesini oylarınıza 
sunuyorum. öncelikle görüşülmesini kabul 
edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmi-
yenler... öncelikle görüşülmesi reddedilmiştir. 

Sayın arkadaşlar, vakit gecikmiş bulundu
ğundan, 23 Ocak 1963 Çarşamba günü saat 
14.00 te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17.30 

6. — DÜZELTÎŞLER 

21 . 1 . 1963 tarihli 33 ncü Birleşim tutanağı sonuna ekli 235 ve 318 S. Sajalı basmay azılarda 
aşağıdaki düzeltişler yapılmıştır : 

235 S. Sayılı basmayazuda : 
Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

2 
•2 

2 
318 S. 

Sayfa 

11 
11 
12 

2 
2 

2 

9 
13,20,29, 

'34,42,48 
23 

Sayılı basmayazıda : 
Sütun 

2 
2 
1 

Satır 

19,30 
19 
13 

değiştirilmiştir. 
ahaubaylar 

za eden emeklilerin 

Yanlış 

mesleke 
yukarda 
Durumu tesoit edilmemiş 

değiştirilmiştir : 
astsubaylar 

za eden emeklilerinin 

Doğru 

mesleğe 
yukarıda 
Durumu tesbit edilememiş 
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C. Senatosu îçel Üyesi Cavit Okyayuz ve 6 arkadaşının 1580 sayılı Belediye Kanununa bâ
zı maddeler eklenmesine, bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve kaldırılmasına ve 5669, 6414, 
6555, 7363 sayılı kanunların (kaldırılmasına dair kanun teklifinin İçtüzüğün 36 ncı madde
sine göre Meclis gündemine alınımasi hakkında îzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve Konya Mil

letvekili Ahmet Gürkan'm önergesine verilen oyların sonucu 

(önerge reddedilmiştir.) 
Üye sayısı : 450 

Oy verenler : 272 
Kabul edenler : 114 

Reddedenler : 153 
Çekinserler : 5 

Oya katılmıyanlar : 172 
Açık üyelikler ö 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Alımet Savının 
ibrahim Tekin 

AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Kerem özoan 

AMASYA 
Isımail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Zühtü Pehlivanlı 

ANTALYA 
thsan Ataöv 
Ömer Eken 
Nazmi Keriımoğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Hilmi Aydmçcr 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 

[Kabul 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BlLECtK 
Orhan Tuğrul 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
ihsan Torabuş 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
ibrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Nâzmi özoğul 
Ilhami Ertem 

edenler] 
ELÂZIĞ 

Naci Güray 
ERZURUM 

Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Cevat önder 
Tahsin Telli 

GİRESUN 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlü 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 
ihsan önal 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Mahmut Rıza Beıtan 
Nurettin Bulak 
Talisin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Muhiddin Güven 
Sahabettin Orhon 

İZMİR 
Şükrü Akkan 

Mehmet Ali Aytaş 
Ali Naili Erdem 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan G ursan 
Nihat Kürşat 
Şinasi Osıma 

KARS 
Neomettin Akan 

KASTAMONU 
ismail Hakkı YıLan-
lıoğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 

KONYA 
İrfan Baran 
Ahmet Güfkan 
Faruk Süıkan 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 
Nahit Yenişehirlioğlıı 
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MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Hüdayioğiu 
Enver Kapları 
Adnan Karaküçük 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
ilhan Tekinalp 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Melih Kemal Küçük-
tepepınar 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 

AFYON KARAHlSAR 
Halûk Nur Baki 
Asım Yılmaz 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Nihat Berkkan 
Bülent Ecevit 
/İbrahim Imirzalıoğllu 
Emin Paksüt 
İlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Eteni Ağva 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolalk 
Fennî IsTimyeli 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BÎTLlS 
Müştak Okumuş 

M. Meclisi 
NİĞDE 

Mehmet Altınsoy 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 

RÎZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güneı 

B: 33 21.1.1963 O 
SAKARYA 

Muslhittin Gürer 
SAMSUN 

Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Hâmit Kiper 

SlNOP 
Mustafa Kaptan 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 

[Reddedenler] 
BOLU 

Komal Demir 
BURDUR 

Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
ibrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Necmi ökten 

DENÎZLÎ 
ismail Entan 
Ilüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Hilmi Güldoğan 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Fahir Gıritlio&lu 

ELAZIĞ 
Hür rem Müftügil 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Oaman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Mithat San 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necimeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ahmet Sırrı Hoeaoğlu 
Sekip inal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Ratip Tahir Burak 
Fahrettin Kerim Gökay 
Ali Coşkun Kırca 
Vahyi özarar 

TRABZON 
Elkrenı^pikm^n 

UEFA 
Kadri Erogan 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Raimiz Karakaşoğlu 

llhami Sanear 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 

İZMlU 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Musrtafa Uyar 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Gökçr 
Mehmet Sağlarfn 

KIRKLARELİ 
A bdıır rahman Al tuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KONYA 
Rüşıtü özal 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
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MALATYA 
H. And Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Deİikaya 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şevket Basit Hatiboğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlîu 
Seyfi GÜTiPgtan 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Turan Şahin 

NİĞDE 
Asım Bren 
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Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
llyas Kılıç 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 

21.1.1963 O 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Haşini Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Osman Ağan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
ibrahim Bulanalp 

VAN 
Muslih Görentaş 
Şülkrü •Kösereisıoglu 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Suphi Konalk 
Mehmet Ali Pestilci 

ANTALYA 
Nihat Su 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 

[ÇeMnserler] 
ÇORUM 

Faruk Küreli 
KOCAELİ 

Nihat Erini 

MANİSA 
Yakup Kadri Kara-
osmanoğlu! 

ADANA 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Cavit Oral 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ataliay 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Yeli Başaran 
Hasan Dinçer (B.) 
Şevki Güler 
Şiifcrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıaa Polat 
Nevzat Güngör 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 

Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Muhlis Ete (B.) 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
thsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 
(B.) 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 

ARTVİN 
Nihal Ata (1.) 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 

[Oya katilmtyanlar] 
Cevat Kanpıılat 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha (1.) 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit ' 

BURSA 
Ekrem PaJksoy 
Cevdet Perin 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 

DİYARBAKIR 
Recai îsikenderoğlu 
Yusuf Azizoğlu (B.) 

EDİRNE 
Talât Asal 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perin çek 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Şerafettin Konuray 
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ESKİŞEHİR 

ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Süleyman Ünlü 
Kudret Mavitan' (t.) 

GÎRESUN 
Ali Cüeeoğlu 
Nizamettin Erfcmen 

HATAY 
Abdullah Çilli 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykaan 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğhı 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
ismail Hakkı Tökinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Muzaffer Döşemeci 
Arif Ertunga 
Saim Kaygan 
Lebit Yurdoglu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

KASTAMONU 
Avni Doğan (I.) 
Fethi Doğançay 
ihsan Şeref Dura 
Osman Zeki Oktay (I.) 
Ali Özdikmenli (t. 

KAYSERİ 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Pik ret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Halil özmen 
Memduh Erdemi r 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Ilâldan Kısayol 
Sü reyya Sofu oğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
ihsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart (I.) 
Mekki Keskin (Bşk. 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih Özfakih 
Pakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 

MALATYA 
Ahmet Fırat 

) 

V.) 

fsmet inönü (Başba
kan) 

MANİSA 
Hurrem Kubat 
Yaktıp Yakut 

[Açık ü[ 
Aydın 
Hatay 
istanbul 
Manisa 

I 1 
1 
1 
1 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

| MARDİN 
Talât Oğuz 

!• MUĞLA 
Cevdet Oskay 

MÜŞ 
Sait Mutlu 
Sami Öztürk 

NEVŞEHİR 
ITalit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu" 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan} 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican (B.) 
Nuri Dayar 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan 
Hüseyin Özalp (I. Ü;) 
Osman Şahirıoğlu 

SÎNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cömil Karahan 

SİVAS 
Rahmi Çel tekli 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 

/elikler] 
Muş 1 
Zonguldak 1 

— 
Yekûn 6 

Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay . 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahrariılı (i.) 
Orhan öztrak (B.) ; 

TOKAT 
H A. Diaman 
Mehmet Kazova, 
Zeyyat Kocamerni""'.'(!") 

TRABZON 
Selâhattin .Oü yen 
Ahmet Cemil Kara (I.) 
Nazmi ökten , 
Kâmuran Ural • 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
(1.) 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN; 
İhsan Bedirhanoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 
Celâl Sungur (I. Ü.) 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Sadık Tekin Mtiftüoğlu 
Yusuf Ziya Yikebilgirı 

»&-İİ • — < • 



Dönem : 1 
Toplantı: ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

İstanbul Milletvekili Hilmi Oben'in, Türk Silâhlı Kuvvetleri Içhizmet 
Kanununun 69 ncu maddesinin «b» fıkrasının tadiline dair kanun 

teklifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu (2 /187) 

Millet Meclisi Başkanlağın» 

Türk Silâhlı Kuvvetleri îçhizmst Kanununun 69 ncu.maddesinin (b) fıkrasının tadiline dair ka
nun tasarısı ekli olarak sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
30 . 3 .1962 

İstanbul Milletvekili 
Hilmi Oben 

G E R E K Ç E 

211 numaralı Türk Silâhlı Kuvvetleri Içhizmet Kanununun 70 nci maddesi «Subay, askerî me
mur, ve assubay emeklileri ve bunların aileleri» kanunun 66 ncı maddesinin (a) ve (b) fıkraları ile 
67 nci maddesi hükümlerinden aynen istifade ederler» demekte ve 69 ncu maddenin (b) fıkrası, «Bu 
kanunun tatbikatında aileden maksat; subay, askerî memur, assubaylar ile bunların emeklilerinin eşle
ri ile kanunen bakmakla mükellef oldukları usul ve füruğları ve erkek ve kız kardeşleridir. 

Bu ifade ile en çok bakım ve himayeye muhtaç bulunan dul ve yetimler bu haktan mahrum bıra
kılmaktadır. Aile tâbirinde ölen subayın veya emeklinin eşi bir diğeri ile evlenip Devletten almak-* 
ta olduğu dul maaşındari düşmedikçe ailesi olarak kalacağı tabiîdir. Bunun gibi maaşa müstehak ev
lâdı da böyle olması gerekir. 

Aynı haksızlık vazife esnasında ve hizmette iken ölen muvazzaf subay ailesi için de varit bulun
duğundan bu moral kırıcı hâdise her halde vazıı kanunun da dikkatinden kaçmış olsa gerektir. 

69 ncu maddeye aile tâbiri içine dul ve yetimin dâhil edilmesini veya kanuna ek bir madde ilâve 
edilmesi suretiyle bu noksanın düzeltilmesi adalet ve eşitlik esaslarına uygun olur. 

Millî Savunma Komisyonu rapora 

Millet Meclisi 
Millî Savunma 6.7. 1962 

Komisyonu 
Easas No. : 2/187 

Karar No. : 20 

Yüksek Başkanlığa 

İstanbul Milletvekili Hilmi Oben'in, Türk Silâhlı Kuvvetleri Içhizmet Kanununun 69 ncu 
maddesinin (b) fıkrasının tadiline dair kanun teklifi ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakleri 
ile komisyonumuzda görüşüldü. 

Hükümet programında da yer alan bir hususu ihtiva eden kanun teklifi komisyonumuzca da 
muvafık mütalâa edilmiş, ancak kanunun tatbikatında muhtemel yanlışlıkları ve ihtilâfları önle-
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mek gayesiyle bu kanundan istifade edecek eş, usul, furuğ ve erkek ve kız kardeşlerin hukuki 
bakımdan tariflerinin kanun metnine ilâvesi zaruri görüldüğünden teklif bu ilâveler ile değişti
rilerek ve oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi Genel Kurulunun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Y. 
Sözcü 
Ordu 

Ferda Güley 

Üye 
Aydın 

Hilmi Aydınger 

Üye 
İstanbul 

Hilmi Oh en 

Üye 
Amasya 

îsmail Sarıgöz 

Üye 
Erzurum 

Şeraf ettin Konuray 

Üye 
Adıyaman 

Mehmet özbay 

Üye 
Giresun 

M. Kemal Çilesiz 

Üye 
Kocaeli i 

Haldan Kısayol 
imzada bulunamadı 

Üye 
Ankara 

Hüseyin Ataman 

Üye 
İstanbul 

Mahmut Rıza Bertan 

Üye 
Muş 

Sami öztürk 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 235) 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ HlLMl OBEN'-
IN TEKLlPl 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Içhizmet Kanununun 
69 ncu maddesinin (b) fıkrasının tadiline dair 

kanun teklifi 

MADDE 1. — 4 . 1 . 1960 tarihli ve 211 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Içhizmet Kanununun 
69 neu maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«b); Bu kanunun tatbikatında aileden mak
sat, subay, askerî memur, assubaylarm ve emekli
lerinin eşleri ile kanunen bakmakla mükellef ol
dukları usul ve füruğları, erkek ve kız kardeşle
ri ile dul ve yetimleridir.. 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN DEÖÎŞ-
TlRÎŞt 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Içhizmet Kanununun 
69 ncu maddesinin (b) fıkrasının tadiline dair 

kanun teklifi 

MADDE 1. — 4 . 1 . 1960 tarihli ve 211 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Içhizmet Kanununun 
69 ncu maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«b) Bu kanunun tatbikatında aile tâbiri içi
ne giren eş, usul, füruğ, erkek ve kız kardeşler 
aşağıda gösterilmiştir: 

1. Eş: Subay, askerî memur ve assubaylar 
ile emekli olmaları halinde bunlardan Silâhlı 
Kuvvetler Emeklilik Statüsünü muhafaza eden 
emeklilerinin karıları (kadın subaylar ve emekli
leri için kocaları) ile ölümleri halinde dul maaşı 
alabilen karıları (kadın subay ve emeklileri için 
kocaları) eştir. 

2. Usul: Subay, askerî memur ve assubaylar 
ile bunların emekli olmaları halinde ibunlardan 
Silâhlı Kuvvetler Emeklilik Statüsünü muhafa
za eden emeklilerin hayatta bulundukları müd
detle mukayyet olmak üzere; yardım etmediği 
takdirde zarurete düşecek ve bu sebeple infak ve 
iaşesinin kendisine ait olduğu şekli ve esasları 
yönetmelikte belirtilecek bir beyan ile tesbit edi
len ana, baba ve büyük ebeveynler ile; 

Subay, askerî memur ve assubaylar ile bun
lardan Silâhlı Kuvvetler Emeklilik Statülerini 
muhafaza eden emeklilerinin ölümleri halinde 
bu kişilerden kendilerine dul ve yetim maaşı bağ
lanabilecek ana ve babalar. 

3. Füruğ: Subay, askerî memur ve assubay
lar ile bunların emekli olmaları halinde Silâhlı 
Kuvvetler emeklilik statülerini muhafaza eden 
emeklilerinin oıta tahsil yapmakta olan 20, değil
se 18 ve yüksek tahsil yapmakta olan 25 yaşını 
doldurmamış erkek ve kız çocukları ile, yardım 
etmedikçe zarurete düşecek çalışamaz ve evlenme
miş kız çocukları; 

Subay, askerî memur .ve assubaylar ile bunla
rın emekli olmaları halinde Silâhlı Kuvvetler 
emeklilik statülerini muhafaza eden emeklilerinin 
ölümleri halinde ise bu kişilerden kendilerine ye
tim maaşı bağlanabilen erkek ve kız çocukları. 

4. Erkek ve kız kardeşler: Subay, askerî me
mur ve assubaylarla, bunların emekli olmaları ha
linde Silâhlı Kuvvetler emeklilik statüsünü mu-

S. Sayısı : 235 ) M. Meclisi ( 



teklif 

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

MADDE 3. —7 Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

Millî Savunma Kö. 

hafaza edeö, emeklilerinin; hayatta bulundukları 
müddetçe yardım etmedikleri takdirde zarurete 
düşecek çalışamaz durumda bulunan infak ve ia
şesinin üzerine vacip olduğu şekil ve esasları Yö
netmelikte belirtilecek bir beyanla teshit edilen 
erkek ve kız kardeşler.» 

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

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Iturulu yürütür. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 235 ) 



Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

OTUZÜÇÜNCÜ BlRLEŞÎM 

21 . 1 . 1963 Pazartesi 

Saat: 14,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında Millet Meclisi Başkanlığı tez
keresi (3/480) 

2. — 4273 sayılı Subaylar Heyetine mahsus 
Terfi Kânununun 10 ncu maddesinin (C) fık
rasının tadili ve bu kanuna geçici madde ek
lenmesi hakkındaki 63 sayılı Kanunun geçici 2 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısının geriverilmesi hakkında Başbakanlık 
tezkeresi (3/477) (1/241) 

3. — C. Senatosu İçel Üyesi Oavit Okyayuz 
ve 6 arkadaşının îdarei Umumiyei Vilâyat Ka
nununa bâzı maddeler eklenmesine, bu kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı mad
deleri ile bâzı kanunların kaldırılmasına dair 
kanun teklifinin İçtüzüğün 36 ncı maddesine 
göre Meclis gündemine alınması hakkında İz
mir Milletvekili Şükrü Akkan ve Konya Millet
vekili Ahmet Gür kan'm önergesi (4/159) 
(2/340) 

4. — 0. Senatosu İçel Üyesi Cavit Okyayuz 
ve 6 arkadaşının 1580 sayılı Belediye Kanunu
na bâzı maddeler eklenmesine, bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve kaldırılmasına ve 5669, 
6424, 6555, 7363 sayılı kanunların kaldırılma
sına dair kanun teklifinin İçtüzüğün 36 ncı 
maddesine göre Meclis gündemine alınması hak
kında İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve Kon
ya Milletvekili Ahmet Gürkan'm önergesi 
(4/160) (2/336) 

5. — C. Senatosu İçel Üyesi Cavit Okyayuz 
ve 6 arkadaşının, 442 sayılı Köy Kanununa bâzı 
maddeler eklenmesine, bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine, bâzı maddeleriyle bâzı kanunların 
kaldırılmasına dair kanun teklifinin İçtüzüğün 
36 ncı maddesine göre Meelis gündemine alın

ması hakkında İzmir Milletvekili Şükrü Akkan 
ve Konya Milletvekili Ahmet Gürkan'ın öner
gesi (4/161) (2/339) 

6. — İsparta Milletvekili Mustafa Gülcü-
gil'in Sayıştay Komisyonundan istifa ettiğine 
dair önergesi (4/162) 

7. — Sayıştay Komisyonundan istifa eden 
İsparta Milletvekili Mustafa Gülcügil'in yerine 
Manisa Milletvekili Hurrem Kubat'ın aday gös. 
terildiğine dair A. F. Meclis Grupu Başkanlığı 
tezkeresi (3/481) 

8. — Sanayi, Ticaret ve Sayıştay komisyon
larında açık bulunan üyeliklere aday gösteril
diğine dair G. H. P. Meclis Grupu Başkanlığı 
tezkeresi (3/482) 

B -İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

1. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, 
Türk vatandaşına Avrupa İnsan Hakları Ko
misyonu ile Divanına müracaat hakkının tanın
maması sebebine dair Dışişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/428) 

~2 . — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, 
Mersin'de kadastro dâvalarının normal yürüyüp 
yürümediğine dair Adalet Bakanından sözlü so
rusu (6/461) 

3. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen-
li'nin, Ankara'da Ayrancı Ortaokulu i?e Kas
tamonu'da Devrekani ilçesi Ortaokulunun öğ
renci ve öğretmen mevcutlarına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/465) 

4. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen-
li'nin, Kastamonu - Cide yolunun Karayollarına 
bağlanmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/466) 
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5. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen- I 

li'nin, inebolu • Bozkurt - Abana ile Çatalzey-
tin arasındaki mektup ve sair evrakın ne ile 
nakledildiğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/468) 

6. — Sakarya Milletvekili Muslihittin Gü-
rer'in, 16 Kasım 1962 tarihinde akdedilen Ba
sın Kongresinin tehir edilip edilmediğine dair 
Basın - Yayın ve Turizm Bakanından sözlü so
rusu (6/469) 

7. — Gümüşane Milletvekili Necmeddin Kü-
çüker'in, Devlet İstatistik Enstitüsünde bulu
nan ihtisas kadrolarına tâyin yapılıp yapılma
dığına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/470) 

8. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-
li'nin, Kastamonu ili Araç ilçesi Mergüze Bölge 
Şefi Ali Sönmez hakkında bir şikâyet bulunup 
bulunmadığına dair, Tarım ve İçişleri Bakanla
rından sözlü sorusu (6/474) 

9. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen- i 
li'nin, yeni ceza evleri ve iş yurtlarında çalışan 
hükümlülerin gündeliklerinin artırılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/477) 

10. — Aydın Milletvekili Nedim Müren'in, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına veril
mek üzere 1962 yılı Bütçesine konulan ödene
ğin, Hazinece ödenip ödenmediğine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/478) 

11. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Türk Ansiklopedisi adını taşıyan eserin tamam
lanması hakkında ne düşünüldüğüne dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/479) 

12. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, Zonguldak ili Ereğli ilçesinin şehir 
imar plânının ne zaman hazırlanacağına dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/480) 

13. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli 'nin, 
Camilerin aydınlatma ve ısıtma giderlerine har
canmak üzere 1962 yılı bütçesine yeteri kadar 
ödenek konulup konulmadığına dair Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/481) 

14. — Kastamonu Milletvekili Sabri KesMn'-
in, Karayollarının bugünkü haliyle, kaç tonluk 
vasıtaların seyrine müsait bir durumda bulun
duğuna dair Bayındırlık ve Ticaret Bakanların
dan sözlü sorusu (6/483) | 

15. — Manisa Milletvekili Muammer Erten'-
in, 6/951 sayılı, Suni gübreler hakkındaki Karar
namenin iyi bir şekilde tatbiki için ne düşünül
düğüne dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/484) 

16. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın, Osmancık ilçesi Jandarma Komutan vekili
nin ilçe halkından 15 kişiyi dövdüğünün doğ
ru olup olmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/485) 

17. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, Doğu - Karadeniz bölgesinde bir 
kâğıt hamuru fabrikası kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/486) 

18. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, Hopa limanı inşaatına 1963 yılında 
başlanılıp başlanamıyacağına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/487) 

19. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, Ordu - Giresun ile Ordu - Hopa 
sahil yollarının inşa durumuna ve Giresun -
Trabzon sahil yolu yapımına ne zaman başlana
cağına dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/488) 

20. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, Türkiye'de kaç ilçede sağlık mer
kezi bulunduğuna ve doktor durumlarına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/489) 

21. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, son iki ay içerisinde, kaç vali ve 
kaymakamın yerlerinin değiştirildiğine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/490) 

22. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, cami yapımı ve onanmı için 1962 
yılı bütçesine ne miktar ödenek konduğuna ve 
bu ödeneğin tamamen sarf edilip edilmediğine 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/491) 

23. — Kastamonu Milletvekili Avni Doğan'-
ın, Meclis dışında meşruiyet harici iktidar 
aradığına dair ihbarın dikkate alınarak, sala
hiyetli merciler tarafından, bir kovuşturma ya
pılıp yapılmadığına dair Adalet ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/492) 

24. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, Er
demli İmamı İshak Özbek'in, 1962 yılı Ağustos 



ve Eylül aylarına ait, maaşlarının zamanında 
ödenip ödenmediğine dair içişleri ve Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/493) 

25. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, ipek 
böcekçiliği ile ipek sanayiinin inkişafı için ne 
gibi tedbir düşünüldüğüne dair Tarım ve Tica
ret Bakanlarından sözlü sorusu (6/494) 

26. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, bira 
imalinde kullanılan şerbetçi otunun memleketi
mizde yetiştirilmesi hususunda ne zamandan be
r i çalışıldığına dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/495) 

27. — Van Milletvekili Muslin Görentaş'm, 
Van ilinden 1961 yılı zarfında, İranlılar tarafın
dan ne miktar hayvan çalındığına dair İçişleri 
ve Dışişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/496) 

28. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Çamlıdere İlçesi Ortaokulunun ikmali için 1963 
yılı bütçesinden ödenek ayrılması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/497) 

29. — Rize Milletvekili Arif Hikmet Güner'in, 
Doğu - Karadeniz bölgesinde kurulması düşünü
len kâğıt hamuru yerinin tesisinin tesbit edi
lip edilmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/498) 

30. —Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
İstanbul, Ankara ve İzmir üniversiteleri ile 
yüksek okullarında görevli profesörlerin ders 
saatlerine ve halen kayıtlı bulunan öğrenci ade
dine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/455) 

31. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğü tarafından 
inşaat projelerinin müracaat tarihinden itibaren 
1 ay geçmedikçe tasdik edilemiyeceği hakkında 
bir karar alındığının doğru olup olmadığına 
dair İçişleri ve İmar ve İskân Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/499) 

32. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta akan ve 
mikrop saçan dere ve lâğımlar hakkında ne dü
şünüldüğüne dair, Bayındırlık, İçişleri ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlarından sözlü so
rusu. (6/500) 

33. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın, 
Ankara - İstanbul karayolunun Azapderesi mev
kiinde vukubulan ve 16 şahsın ölümü ile sonuç
lanan son kazada; bir ihmal bulunup bulunma
dığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su (6/501) 

34. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Doğu - Karadeniz bölgesi seferlerine, ihtiya
ca cevap verecek adedde ilâve gemi tahsisi cihe
tine gidilmesinin ı düşünülüp düşünülmediğine 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/502) 

35. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, ve Eskişe
hir belediye hudutları dâhilinde, son üç yılm 
son dört ayında, aydınlatma, ısıtma ve temizlik 
gibi işler için ne miktar elektrik enerjisi har
candığına dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/503) 

36. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının 1950 -
1962 yıllarındaki kâr ve zarar miktarlarına dair, 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/504) 

37. — İstanbul Milletvekili Ömer Zekâi 
Dorman'm, Türkiye'de her hangi bir iş kolun
da hafta tatili yapmaksızın günde 12 saat ça-
laştırılan işçi bulunup bulunmadığına dair Ça
lınma ve Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/506) 

38. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, orman politikasına yön verecek prensiplerin 
tahakkuku için gerekli özel kanunların hazır
lanması hususunda bir çalışma olup olmadığına 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/508) 

39. j - Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Türk Ansiklopedisinin kaç fasikülde tamamla
nacağına ve devamlı bir yazı kadrosunun bulu
nup bulunmadığına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/509) 

40. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un. 
yeniden hangi şehirlerde ne miktar noterlik ih
das edildiğine ve bunlara hangi ölçülere göre 
tâyin yapıldığına dair, Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/510) 

41. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'ın, Türkiye'de bir dil buhranı olup olma
dığına dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/511) 



42. — Nevşehir Milletvekili Ramazan Demir-
soy'un, Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Tuz 
köyü öğretmeni ve aynı zamanda Belediye Baş
kanı bulunan Kemal Erol hakkında bir şikâyet 
bulunup bulunmadığına dair Millî Eğitim ve 
içişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/512) 

43. — istanbul Milletvekili Reşat Ülker'in, 
Mehmet Kavala'ya, usulsüz olarak, altı milyon 
lira ödendiği hakkındaki iddianın doğru olup 
olmadığına dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/513) 

44. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Üniversite ve yüksek okullara giremiyenler için 
ne tedbir alındığına ve gece üniversiteleri ile ge
ce yüksek okulları, açılması hakkında ne gibi 
çalışma yapıldığına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/514) 

45. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Doğu - Anadoluda çiftçi ailelerine, kuraklık se
bebiyle kredili olarak verilen buğdayın bedeli
nin alınmaması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/515) 

46. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'nın, De
nizyolları işletmesi Hopa Acentalığına kimin tâ
yin edildiğine ve tâyin şekline dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/517) 

47. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, senatör ve milletvekillerine silâh taşıma 
ruhsatı verilip verilmiyeceği hususunda ne dü
şünüldüğüne dair İçişleri Bakanında sözlü so
rusu (6/518) 

48. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Soğuk Hava Deposu inşaatı
nın ne sebeple durdurulduğuna dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/519) 

49. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Basma Fabrikası Anonim Şir
ketinin ne sebeple feshedildiğine dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/520) 

III 
ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞTI-

RILAN İŞLER 

1. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekilleri Cevad Odyakmaz ve Güner Sarısö-
zen'in Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış mü-

4 — 
I nasebetlerinin düzenlenmesi hakkında kanun 

teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/270) (S. 
Sayısı : 313) [Dağıtma tarihi : 16.10.1962] 

IV 
A - HAKLARINDA IVEDlLtK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — istanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 
69 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına bağlı öğretim ve araştırma hastanele
rinde çalışanlara tazminat verilmesi hakkındaki 
kanun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
Plân Komisyonu raporu (2/52) (Gündeme) (S. 
Sayısı: 221 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi: 5 . 1 . 
1963] 

2. — Tarım Bakanlığına bağlı bâzı okul ve 
kurumların idaresi hakkındaki 29 . 5 .1926 ta
rihli ve 867 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
hakkında C. Senatosunca yapılan değişikliğe 
dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Plân 
Komisyonu raporu (1/161) (Gündeme) (S. Sa
yısı: 228 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi: 4 . 1 . 
1963] 

3. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Ko
misyon Başkanlıkları tezkereleri (1/178) (S. Sa
yısı : 31) [Dağıtma tarihi : 8 . 1 . 1963] 

4. — Niğde Milletvekili Asım Eren ve 20 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun muaddel 64 ncü maddesiyle aynı 
kanunun 65 nci maddesine birer fıkra ve 6306 
sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair Konya Milletvekili ihsan Kabadayı ve 6 
arkadaşının, T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
64 ncü maddesinin «D» fıkrasından sonra bir 
«E» fıkrası eklenmesine dair, Cumhuriyet Sena
tosu istanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin, T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesinin 
«D» fıkrasından sonra bir «E» fıkrası eklenme
si hakkında kanun teklifleri ve Geçici Komis
yon raporu (2/67, 2/117, 2/133, 2/163) (S. Sa-

I yısı : 359) [Dağıtma tarihi : 24 . 10 . 1962] 



5. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali An-
kan ile- İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza Ber-
tan'ın, inhisar beyiyelerinin üçte birlerinin 
harb malûllerine ve şehit, dul ve yetimlerine 
tahsis ve tevziine dair olan 1485 sayılı Kanu
nun 5755 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü mad
desinin tadili hakkında kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu (2/79) (S. Sayısı : 360) [Da
ğıtma tarihi : 24 .10 .1962] 

6. — 4273 sayılı Subaylar Heyetine mahsus 
Terfi Kanununun 10 ncu maddesinin (c) fık
rasının tadili ve bu kanuna geçici madde ek
lenmesi hakkındaki 63 sayılı Kanunun geçici 
ikinci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(1/241) (S. Sayısı : 42) [Dağıtma tarihi : 
16 .1.1963] 

V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - ÎKÎNOÎ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — İstanbul'da Beşiktaş'ta Vişnezade ma
hallesinde Teşvikiye ve Maçka meydanı sokak
larında kâin ve Hazineye ait iken parasız olarak 
İstanbul Belediyesine devredilmiş bulunan arsa 
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) [Dağıt
ma tarihi : 17 . 9 .1962] 

2. — Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşek
küllerinin bir kısım borçlarının tahkimi hakkın
daki 154 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/168) (S. Sayısı: 
245) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 .1962] 

3. — 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) [Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1962] 

4. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 23 ncü maddesinin 

değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Ma
liye ve Bütçe komisyonları raporları (1/200) 
(S. Sayısı : 264) [Dağıtma tarihi : 24.9.1962] 

5. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu ve iki arkadaşının, Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna ek 4644 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesinin kaldırılması ve 3656 sayılı Kanuna 
(1) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkındaki 5965 sa
yılı Kanuna iki geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Maliye ve Büt
çe komisyonları raporları (2/22) (S. Sayısı : 
261) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 1962] 

6. — Harcırah Kanunundaki bâzı unvanla
rın değiştirilmesi ve bu kanuna yeni hükümler 
ilâvesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/222) (S. Sa
yısı : 263) [Dağıtma tarihi.: 26 . 9 . J.962] 

7. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
29 arkadaşının, Gümrük Kanununun 17 nci 
maddesinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Ka
nunla eklenen (O) fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Gümrük ve Tekel, 
Basın - Yayın ve Turizm ve Bütçe komisyonla
rı raporları (2/140) (S. Sayısı : 306) [Dağıtma 
tarihi : 15 .10 .1962] 

8. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İngiliz Kemal namı ile maruf Nizamettin'e va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (2/193) (S. Sayısı : 307) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 10 . 1962] 

9. — Mehmet Çelebioğlu Bilâl Demirci'ye, 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (S. Sayısı : 308) [Dağıtma ta
rihi : 15.10.1962] 

10. — Birinci Dünya ve İstiklâl savaşlarına 
iştirak eden Ali Fehamoğlu Vecihi Hür kuş'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (1/254) (S. Sayısı : 309) [Da
ğıtma tarihi : 15 .10 .1962] 

11. — Şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşanın 
kızı Hadduç Dağıstanlı'ya vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasa-
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nsı ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporlan 
(1/229) (S. Sayısı : 310) [Dağıtma tarihi : 
15 .10 .1962] 

12. — Gaydan Fikri Tuğsuz'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonlan rapor
lan (1/258) (S. Sayısı : 311) [Dağıtma tarihi : 
16 . 10 . 1962] 

13. — Haliloğlu Sadık Hançebay'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun tasarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonlan 
raporlan (1/226) (S. Sayısı : 312) [Dağıtma 
tarihi : 16 .10 .1962] 

14. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt 
Kanununa ek kanun tasarısı ve Bütçe Komis
yonu raporu (1/167) (S. Sayısı : 314) [Dağıt
ma tarihi : 16 .10 .1962] 

15. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine ile Balıkesir Milletvekili Ah
met îhsan Kınmlı ve 4 arkadaşının, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı Merkez ve taşra teş
kilât ve müesseseleriyle özel idare ve belediye
ler teşkilâtında çalışan sağlık memuru, hemşi
re ve ebelerin maaş intibak dereceleri hakkın
da kanun teklifleri ve Sağlık ve Sosyal Tardım, 
İçişleri ve Bütçe Komisyonlan raporlan (2/68, 
2/38) (S. Sayısı : 318) [Dağıtma tarihi : 
17 . 10 . 1962] 

16. — İstanbul Milletvekili Hilmi Oben'in, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Içhizmet Kanununun 
69 ncu maddesinin (b) fıkrasının tadiline dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/187) (S. Sayısı : 235) [Dağıtma tari
hi : 1 . 9 . 1962] 

17. — 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) [Dağıtma tarihi : 11.10.1962] 

18. — Köy içme sulan hakkındaki Kanunun 
14 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten 
kaldınlmasma dair kanun tasansı ile İmar ve 
İskân ve İçişleri komisyonlan raporlan (1/209) 
(S. Sayısı : 303) [Dağıtma tarihi : 11.10 .1962] 

19. — 5442 sayılı îl İdaresi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sansı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/292) (S. 
Sayısı : 325) [Dağıtma tarihi : 19 .10.1962] 

20. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin bâzı 
tâli pozisyonlarına giren akar yakıtların Güm
rük Vergisi hakkındaki Bakanlar Kurulu ka
rarının onaylanmasına dair kanun tasansı ve 
Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
lan raporlan. (1/246) (S. Sayısı : 15) [Dağıt
ma tarihi : 15 .12 .1962] 

21. — Tapu ve Kadasro Genel Müdürlüğü 
uçuculanna verilecek uçuş tazminatı hakkında 
kanun tasansı ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/278) (S. Sayısı : 13) [Dağıtma ta
rihi : 17.12 .1962] 

22. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 42.02 
pozisyonunun sonuna bir hüküm ilâvesine dair 
Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onanması 
hakkında kanun tasansı ve Gümrük ve Tekel, 
Sanayi, Maliye ve Plân komisyonları raporlan 
(1/106) (S. Sayısı: 16) [Dağıtma tarihi : 
17.12.1962] 

23. — Hususi idarelerden maaş alan ilkokul 
öğretmenlerinin kadrolanna, terfi ve cezalandı
rılmalarına ve bu öğretmenler için teşkil edile
cek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı 
Sandığına ve öğretmenlerin alacaklarına dair 
4357 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun tasansı ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu (1/227) (S. Sayısı : 
304) [Dağıtma tarihi : 11 . 10 . 1902] 

24. —Yozgat Milletvekili Celâl Ahmet Sun
gur'un, 5434 sayılı Kanunun 7 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair olan 16 Ocak 1953 
gün ve 6015 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonlan raporlan (2/216) 
(S. Sayısı : 18) [Dağıtma tarihi : 20 .12 .1962] 

25. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender ve 4 arkadaşının, Cumhuri
yet Senatosu üyelerinin seçimine dair 304 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Anayasa Komisyo
nu raporu (2/337) (S. Sayısı: 19) [Dağıtma ta
rihi : 22 .12 .1962] 

26. — Serseri ve mazannaisu eşhas hakkın
daki Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair 
kanun tasansı ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporlan (1/208) (S. Sayısı : 21) [Dağıt
ma tarihi : 27.12 .1962] 
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27. — Hususi şahıslara ait eski eserlerle ta- I 

rihî âbidelerin istimlâki hakkındaki 7463 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi ve 6 
ncı maddesinin kaldırılmasına dair kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Adalet komisyonları ra
porları (1/108) (S. Sayısı : 22) [Dağıtma ta
rihi : 27 .12 .1962] 

28. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporları (1/295) (S. Sayısı : 23) [Dağıt- • 
ma tarihi : 27.12 .1962] 

29. — Vakfıkebir ilçesinin Beşikdüzü nahi
yesi Kutluca köyü 54 hanesinde kayıtlı iken 
evlenmek suretiyle aynı köy 13 hanesine gelen 
Hüseyin kızı Ayşe'den doğma 8.7.1928 doğum
lu Ümmihan Bebek'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/261) (S. Sayısı : 24) 
[Dağıtma tarihi : 31.12.1962] 

30. — Ankara vilâyeti Kızılcahamam ilkesi
nin Pazar nahiyesi Ağacaviran köyü hane 19, 
cilt 3, sayfa 31 de kayıtlı Hüseyin oğlu Fat
ma'dan doğma 9.8.1938 doğumlu Ali Osman öz-
den'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/18) (S. Sayısı : 25) [Dağıtma ta
rihi : 31.12.1962] 

31. — Gaziantep'in Yavuzlar mahallesi ha
ne 107, dit 120 ve sayfa 28 sayısında nüfusa 
kayıtlı Ahmet oğlu, Ayşe'den doğma 1.1.1939 
doğumlu Osman Taşdemir'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/437) (S. Sa
yısı : 26) [Dağıtma tarihi : 31.12.1962] 

32. — Niğde Aksaray'ın Büyükbölcek ma
hallesi hane 226, cilt 3 ilâve ve sayfa 90 nüfu
suna kayıtlı Mehmet ve Elmasoğlu 12 .8.1932 
Eleşkirt doğumlu Abdülcebbar Yıldırım diğer 
adı Abdullah Yıldırım ile yine Niğde Aksaray'
ın Darıhüyük köyü hane 827, cilt 67 ve sayfa 
95 sayısında kayıtlı Sıtkı ve Zazaoğlu 1.6.1936 
doğumlu Mehmet Çimen ve Horasan ilçesi Ali-
çeyrek köyü nüfusunun hane 47, cilt 8 ve sayfa 
79 sayısında kayıtlı Kurban ve Haticeoğlu, 
1340 doğumlu Mehmet Çetin (Mehmet Sıddık | 

Çetin) in ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/231) (S. Sayısı: 27) [Dağıtma tari
hi : 29 .12 .1962] 

33. — Rize'nin Çiftekavak köyü hane 165/7, 
cilt 38, sayfa 129 da kayıtlı Ademoğlu İnayet'-
ten doğma 3.6.1931 doğumlu Bahattin Yazı-
cı'nın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/19) (S. Sayısı : 28) [Dağıtma tarihi: 
31.12 .1962] 

34. — istanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 
70 arkadaşı île Konya Milletvekili Faruk Sü-
kan ve 2 arkadaşının, çeşitli teadül ve teşkilât 
kanunlariyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve 
ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkındaki 
7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin değişti
rilmesi hakknda kanun teklifleri ve Plâr Ko
misyonu raporu (2/51, 2/111) (Gündeme) (S. 
Sayısı : 231 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi 
4 . 1 . 1963] 

35. — Sürekli görevlerle yabancı memleket
lerde bulunan memurların aylıkları hakkındaki 
4991 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tez
keresi ve Bütçe Komisyonu raporu (1/235) 
(S. Sayısı : 32) [Dağıtma tarihi : 8 . 1 . 1963] 

36. — Turgutlu ilçesinin Çepni Dereköyü 
41 sayılı hanesinde kayıtlı Mustafaoğlu, Zehra-
dan doğma 9.6.1933 doğumlu Hamza Gül
mezin ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/223) (S. Sayısı : 33) [Dağıtma tarihi : 
8.1.1963] 

37. — Yıldızeli ilçesinin Kaim köyü 34 ha
nesinde kayıtlı Seyfioğlu Saniyeden doğma 
1.12 .1940 doğumlu (8.6.1935 olarak tashih-
li) Bekir Yılmaz'ın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/36) (S. Sayısı : 35) [Dağıt
ma tarihi : 8 .1.1963] 

38. — Seferihisar ilçesinin Ulamış köyü, ha
ne 10, cilt 8, sayfa 6 da kayıtlı Hüseyin ve Ay-
şeoğlu 3.9.1934 doğumlu Mustafa Cemal Kan-
ca'nın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/17) (S. Sayısı : 36) [Dağıtma tarihi : 
8.1.1963] 



39. — istanbul Milletvekili Hüsamettin Ti-
yanşan'ın, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 
sayılı Karayollan Trafik Kanununa bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Bayındırlık 
ve içişleri Komisyonları raporları (2/350) (S. 
Sayısı : 37) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1963] 

40. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
7258 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (2/302) (S. Sayısı : 357) [Dağıt
ma tarihi : 24 .10 .1962] 

41. — Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'in, 
Köylü ve çiftçilerin, T. C. Ziraat Bankası ve 
tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının 
taksitlendirilmesi hakkında kanun teklifi ile 
Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 4 ar
kadaşının, Köylü ve çiftçilerin, T. O. Ziraat 
Bankasına olan bâzı borçlarının taksitlendiril-

mesine dair kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporları. (2/800, 2/311) (S. Sayısı : 38) [Da
ğıtma tarihi : 11 . 1 . 1963] 

42. — Subay, askerî memur ve assubayların 
lojman ihtiyacı için gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişilmesi hakkındaki Kanunun mu
addel geçici maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Geçici Komisyon raporu. (1/344) (S. 
Sayısı : 39) [Dağıtma tarihi : 11 . 1 . 1963] 

43. — Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştır
ma Kurumu kurulması hakkında kanun tasarısı 
ile C. Senatosu Tabiî Üyesi Sami Küçük ve 12 
arkadaşının Türkiye ilmî ve Teknik Araştırma 
Konseyi kanunu teklifi ve Geçici Komisyon ra
poru (1/219, 2/220) (S. Sayısı: 41) [Dağıtma 
tarihi : 16 .1.1963] 

* 
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Toplanu l . M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçeni 
ile Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan Kırımlı ve dört 
arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Merkez 
ve taşra teşkilât ve müesseseleriyle Özel İdare ve 
belediyeler teşkilâtında çalışan Sağlık Memuru, Hemşire 
ve Ebelerin maaş intibak dereceleri hakkında kanun 
teklifleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım, İçişleri ve Bütçe 

komisyonları raporları (2/68, 2/38) 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
merkez ve taşra teşkilât ve müesseseleriyle özel idare ve belediyeler teşkilâtında çalışmakta olan 

memurların maaş dereceleri hakkında kanun teklifi (2/38) 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile özel idare ve belediyeler emrinde çalışmakta olan sağ
lık memurları maaş kadrolarının kifayetsizliği dolayısiyle uzun yıllar boyunca hizmet etmelerine 
rağmen terfiden mahrum kalmış bulunmaktadırlar. Bu itibarla maaş dereceleri hakkında kanun 
tasarısı ile gerekçeyi arz ediyorum. Gereken işlemin yapılmasını saygı ile dilerim. 

İstanbul Cumhuriyet Senatörü 
Dr. Rifat Öztürkçine 

GEREKÇE 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile özel idare ve belediyeler emrinde çalışmakta olan sağlık 
memurları maaş kadrolarının kifayetsizliği dolayısiyle uzun yıllar boyunca hizmet etmelerine rağ
men, terfiden mahrum kalmış durumdadırlar. 1936 tarih ve 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı teşkilât ve memurin Kanununa göre sağlık memurlarının en son kadrosu 30 lira maaş olup 
hizmetleri ne müddete baliğ olursa olsun bundan fazla maaş almalarına imkân yoktu. 1939 da çı
kan 3656 sayılı Barem Kanunu ise diplomalı sağlık memurlarının mebde maaşını 20 ve diploma
sızların 15 lira olarak kabul etmişti. Tatbikatta diplomalı sağlık memurları 20 lira maaşla hizmete 
başlıyarak kadro imkânı nisbetinde 30 liraya kadar yükselebiliyor; diplomasızlar ise umumiyetle 
15 lirada kalıyorlardı. 

1944 de çıkan 4598 sayılı Kanun ise aynı kadroda kalanların iki üst dereceye yükselmesine 
imkân verdiğinden diplomalı sağlık memurlarının 40 ve diplomasızların 25 liraya yükselmesi müm-
künleşmişti. Nihayet 1957 de çıkan 6942 sayılı Kanunla sağlık memurları için 60 liraya kadar 
kadro konulmuş olmakla beraber; eski kadro imkânsızlıkları yüzünden yıllarca aşağı kadrolarda 
bekliyen sağlık memurlarının bakiye hizmet müddetleri esasında bu yüksek kadrolara yetişmele
rine imkân görülememektedir. Meselâ : Halen 36 - 38 yıllık hizmete karşı elan 600 (eski kadrolara 
göre 40 lira asli maaş) lira aylık alan sağlık memurları bulunmaktadır. Bu durumun uzun hizmet 
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yılları kanuni imkânsızlıklar yüzünden küçük kadrolarda tıkanıp kalmakla, 6942 sayılı Kanu
nun sağladığı imkânlardan faydalanamıyan memurlar için kadro ayarlaması zaruri görülmüştür. 

Diğer taraftan köy enstitüleri mezunlarının intibakı hakkında çıkarılan 1957 tarih ve 6888 
sayılı Kanun gereğince bunların ilk hizmete girmelerinden itibaren, askerlikleri de dâhil, hizmet
te geçen müddetlerinin beher 3 senesi bir derece olmak üzere hizmet müddetlerine göre intibak
ları yapılmış ve son intibak ettikleri dereceye göre artan hizmet müddetleri de kıdemlerine ek
lenmiştir. Böylece köy enstitüsü mezunu olup 1945 te hizmete giren köy sağlık memurları halen 
700 lira maaşa yükselmiş bulunmaktadır. 

Buna karşı 40 yıl önce hizmete girip 10, 12, 14 lira gibi maaş kademelerinde yıllarca bekliyen 
ve köy sağlık memurlarına nazaran daha yüksek bir öğretim görmüş olan mektepli sağlık memuru 
arasında daha henüz 700 liradan fazla maaş alamıyanlar pek çoktur. 40 yıllık memurlarla onlar 
derecesinde tahsili olmıyan 15 yıllık memurlar arasındaki bu eşitsizlik ise adalet ve maderet prensip
lerine karşı canlı ve acı bir haksızlık misali teşkil etmektedir. 

Devletin hassasiyetle üzerinde durduğu halk sağlığı dâvasının tahakkukunda bedenli güçleriyle 
meslekî bilgilerini feragat hazinesinde mezcederek yangın, deprem ve sel felâketleri gibi tabiî âfet
lerden başlıyarak halk sağlığını doğrudan doğruya tehdideden sıtma, frengi, verem, trahom gibi 
içtimai hastalıklarla tifo, tifüs, çiçek, veba ve kolera gibi sâri ve belâlı hastalıkların en ufak bir be
lirtisi ile hayatını hiçe sayarak hiçbir tehlikeden sakınmadan mücadelenin her safhasına fiilen ko
şan sağlık memurlarını mağdur eden bu hale son vermek maksadiyle ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığında karşılık kadrolarının mevcudolmasiyle bütçeye hemen hiçbir külfet tahmil etmiye-
cek bir şekilde hazırlanmış bulunan bu kanun tasarısının gayesi uzun müddetten beri hizmet ettik
leri halde küçük kadroları aşamamış olan bu memur zümresinin maaş durumunu düzeltmek oldu
ğundan hükümleri 1942 yılında ve daha evvel hizmete girmiş sağlık memurlarına şâmil bulunmak
tadır. 

Bunların listesi aşağıdadır. 
1942 yılından önce vazife alan sağlık memurları : 

Umumi Belediye özel 
muvazene teşkilâtı idare Yekûn 

Sağlık memuru (diplomalı) 468 105 13 586 
Sağlık memuru (diplomasız) 43 13 2 58 

Genel yekûn 644 

Genel muvazenede vazifeli 484 diplomalı sağlık memurunun azami her biri iki üst dereceye terfi 
ettirildiği takdirde bütçeye tahmili lâzımgelen miktar. 

Lira • 

1 _ 406 400 

2. Genel muvazenede vazifeli 62 diplomasız sağlık memurunun da keza her birinin iki üst de
receye yükseltilmesi halinde bütçeye tahmili lâzımgelen miktar. 

82 800 

1 — 489 200 Yekûn 

İntibakları yapılması halinde bütçeye tahmili lâzımgelen oeman 1 549 800 liranın 1961 yılı maaş 
tertibinden yapılan tasarrufla karşılanması mümkündür. 
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Umumu muvazenede vazifeli diplomalı sağlık memurları : 

İşgal ettiği İktisap Et. Üst De. 
kadro aylığı derece aylığı tutarı 

Lira Lira Aded Lira 

800 1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
4 

2 

98 
281 
75 
9 
2 

Aylık 
tutarı 
Lira 

Yıllık 
tutarı 
Lira 

150 
300 
250 
200 
200 
150 

450 
29 400 
70 250 
15 000 
1 800 
300 

5 400 
352 800 
843 000 
180 000 
21 600 

4- 3 600 

468 Yekûn 1 406 600 

Umumi muvazenede vazifeli diplomasız sağlık memurları 

700 
600 
500 
450 
400 

12 
15 
25 

43 

100 
200 
150 
100 

özel idarede vazifeli Sağ. Meni. 
Belediyelerde vazifeli Sağ. memurları (Diplomalı) 
özel idarede vazifeli diplomasız Sağ. memurları 

13 
105 

3 550 
24 700 

350 

500 
000 
300 
10 

18 000 
60 000 
3 600 
1 200 

82 800 

42 600 
296 400 

4 200 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı merkez ve taşra teşkilât ve müesseseleriyle özel idare ve belediyeler 
teşkilâtında çalışmakta olan sağlık memurlarının maaş dereceleri hakkında kanun tasarısı 

1. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı teşki
lât ve müesseselerle özel idare ve belediye teşkilât ve müesseselerinin çalışan sağlık memuru ile sağ
lık memurluğundan gelerek Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Merkez ve taşra teşkilâtında her 
hangi bir vazifede çalışmakta olan diplomalı ve diplomasız sağlık memurlarından; 

a) 1942 yılında ve daha önceki yıllarda mesleke girmiş olup da, yukarda belirtilen teşekküller
de (Askerlik hizmeti değil) asgari 18 yıl çalışmış olmak şartiyle, bu kanunun yürürlüğe girmesi ta
rihinde almakta oldukları maaş 800 liradan aşağı olan diplomalı sağlık memurları 800 liraya, diplo
masız sağlık memurları 500 liradan aşağı olanların maaşlan 500 liraya çıkarılır. 

b) 1942 yılı ve daha önceki yıllarda mesleke girmiş olup da (a) bendi gereğince maaşlan yük
seltilenlerle bu kanun meriyete girdiği tarihte 800 lira maaş almakta olan diplomalı sağlık memur
ları ile 500 lira veya daha fazla maaş almakta olan diplomasız sağlık memurlarının 1942 yılı ve daha 
önceki yıllarda geçen hizmetlerinin üçte ikisinin her üç yılı için (a) bendine tevfikan artırılan 500 
ve 800 liralık maaşlarına veya kanunun yürürlüğe girdiği tarihte almakta oldukları maaş derecele
rine ikişer derece ilâve edilerek maaşları yükseltilir. 
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c) (a) ve (b) bentlerine göre yapılacak yükseltmeler 4598 sayılı Kanuna göre verilecek iki üst 
derece farklariyle diplomalı sağlık memurları 1 100, diplomasız sağlık memurları da 700 lirayı aşa
maz. 

2. — 1 nci maddedeki esaslara göre yapılacak yükseltmeler, usulü dairesinde tesbit edilmiş veya 
icabında yeniden tesbit olunacak tezkiye ve basan esaslanna dayanır. Bu kanuna göre yapılacak 
maaş yükseltmelerinde başarısız geçtiği usulüne göre tesbit edilen yıllar nazara alınmaz. 

Durumu tesbit edilmemiş olan hizmet yılları başanlı geçmiş sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Özel idarelerle belediyeler bu kanunun yayımını takibeden malî yıl başın
da gerekli kadrolan almaya mecburdurlar. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunda sayılı vasıfları haiz olup da umumi veya mülhak bütçeli ida
relerle İktisadi Devlet Teşekküllerine bağlı müesseselerde sağlık memurluğu yapanlardan kanunun 
yayımı tarihinden sonra Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile özel idareler ve belediyeler teşkilâ-
tmda sağlık memurluğu alacak olanlar da bu kanun hükümlerinden faydalanırlar. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanundan faydalanmak suretiyle maaş dereceleri yükseltilenler asga
ri 5 yıl hizmet görmeden Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile özel idare ve belediyeler teşkilât ve 
müesseselerinden aynlarak başka yerlerde vazife aldıklan takdirde kıdem ve derecelerinden kazan-
dıklan kıdem ve dereceleri indirilir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlan yürütür. 

27 . 12 . 1961 

Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan Kırılmlı ve dört arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı merkez ve taşra teşkilât ve müesseseleriyle özel idare ve belediyeler teşkilâtında çalışan 
sağlık memuru, hemşire ve ebelerin maaş intibak dereceleri hakkında kanun teklifi (2/68) 

BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı merkez ve taşra teşkilât ve müesseseleriyle özel idare ve 
belediyeler teşkilâtında çalışan sağlık memuru, hemşire ve ebelerin maaş intibak dereceleri hak
kında kanun tasanmızın gerekli formaliteleri ikmal edilerek alâkalı komisyonlara havalesini arz 
ve istirham ederiz. 

'Balıkesir Milletvekili Katfs Milletvekili istanbul Senatörü îçel Milletvekili 
Dr. A. 1. Kırımlı J)r. H. Erdoğan Dr. B. öztürkçine Dr. 1. öndl 

İsparta Milletvekili 
Dr. S. Bilgiç • • A 
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OEKEKÇE 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile özel idare ve belediyeler emrinde çalışmakta olan sağ
lık memuru, hemşire ve ebe gibi yardımcı tıp meslekleri personeli maaş kadrolarının kifayetsizliği 
dolayısiyle uzun yıllar boyunca hizmet etmelerine rağmen terfiden mahrum kalmış durumdadırlar. 
1939 tarih ve 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilât ve memurin Kanununa göre 
sağlık memurlarının en son kadrosu 30 lira maaş olup hizmetleri ne müddete baliğ olursa olsun 
bundan fazla maaş almalarına imkân yoktur. 1939 da çıkan 3656 sayılı Barem Kanunu ise diplo
malı sağlık memurlarının mebde maaşını 20 ve diplomasızların ise 15 lira olarak kabul etmişti. 
Tatbikatta diplomalı sağlık memurları 20 lira maaşla hizmete bağlıyarak kadro imkânı nisbetinde 
30 liraya kadar yükselebiliyor; diplomasızlar ise umumiyetle 15 lirada kalıyorlardı. 1944 de çıkan 
4598 sayılı Kanun ise aynı kadroda kalanların iki üst dereceye yükselmesine imkân verdiğinden 
diplomalı sağlık memurlarının 40 ve diplomasızların 25 liraya yükselmesi mümkünleşmişti. Niha
yet 1957 de çıkan 6942 sayılı Kanunda sağlık memurları için 60 liraya kadar kadro konulmuş ol
makla beraber, eski kadro imkânsızlıkları yüzünden yıllarca aşağı kadrolarda bekliyen sağlık me
murlarının bakiye hizmet müddetleri esnasında bu yüksek kadrolara yetişmelerine imkân görü
lememektedir. Meselâ halen 30 - 35 yıllık hizmete karşı olan 700 (eski kadrolara göre 50 lira asli 
maaş) aylık alan sağlık memurları bulunmaktadır. Bu durumun, uzun hizmet yılları kanuni im
kânsızlıklar yüzünden küçük kadrolarda tıkanıp kalmakla, 6942 sayılı Kanunun sağladığı imkân
lardan faydalanamıyan memurlar için kadro intibakı yapılmasını zaruri kıldığı aşikârdır. Sağlık 
memurlariyle birlikte hemşire ve ebe gibi tıp meslekleri personeli, uzun hizmet yılları zarfında, 
aynı kadro imkânsızlığı içinde bunalmışlardır. Nihayet Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı meslek 
okullarında kültür dersleri veren bâzı öğretmenler de Millî Eğitim Bakanlığınca kendi kadrola-
nndaki öğretmenler için çıkarılan İntibak Kanununun dışında bırakılmış ve terfiden mahrum 
kalmıştır. 

Diğer taraftan köy enstitüleri mezunlarının intibakı hakkında çıkarılan 1957 ve 6888 sayılı 
Kanun gereğince bunların ilk hizmete girmelerinden itibaren, askerlikleri de dâhil, hizmette geçen 
müddetlerinin beher üç senesi bir derece olmak üzere, hizmet müddetlerine göre, intibakları ya
pılmış ve son intibak ettikleri dereceye göre artan hizmet müddetleri de kıdemlerine eklenmiştir. 
Böylece köy enstitüsü mezunu olup 1945 de hizmete giren köy sağlık memurları halen 700 lira 
maaşa yükselmiş bulunmaktadır. Buna karşı 35 - 40 yıl önce hizmete girip 10, 12, 14 lira gibi maaş 
kademelerinde yıllarca bekliyen ve köy sağlık memurlarına nazaran daha yüksek bir öğretim gör
müş olan mektepli sağlık memuru, hemşire ve ebeler arasında da henüz 700 liradan fazla maaş 
alamayanlar çoktur. 40 yıllık memurlarla onlar derecesinde tahsili olmıyan 15 yıllık memurlar 
arasındaki bu eşitlik ise adelet ve maderet prensiplerine karşı canlı ve acı bir haksızlık misali 
teşkil etmektedir. 

Bu durumun değerli ve faydalı bir memur kütlesinde duçar ettiği mağduriyete son vermek 
maksadiyle, yeniden hiçbir kadro ihdas edilmeksizin, bu kanun tasarısı hazırlanmış bulunmakta
dır. Kanunun gayesi uzun müddetten beri hizmet ettikleri halde küçük kadroları henüz aşamıyan-
ların maaş durumunu düzeltmek olduğundan, hükümleri, 1945 yılında ve daha evvel hizmete gir
miş ve yardımcı tıp meslekleri personeline şâmil bulunmaktadır. Bunların listesini aşağıda ver
mekteyiz. ^ 
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1942 yılından önce vazife alan sağlık memuru, ebe ve hemşireler 

Umumi 
muvazene 

465 
62 

112 
96 
m 

Belediye 
teşkilâtı 

100 
12 

124 
25 

• 2 

Özel 
idare 

7 
1 

20 
..__ 
— 

Yekûn 

572 
75 

256 
121 
38 

Sağlık memuru 
Diplomasız sağlık memuru 
Ebe 
Hemşire 
Hemşire yardımcısı 

Umumi yekûn 771 263 28 1 062 

Bu suretle yapılacak intibakta genel bütçeye 2 069 400 liralık tahsisatın 2 üst derecenin tutarı 
olarak tahmili gerekmektedir. 

Listede görüldüğü üzere ekseriyeti sağlık memurları teşkil etmektedir. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı meslek okullarında kültür dersleri öğretmenliği edip 1945 yi 

unda veya daha evvel hizmete girmiş olan öğretmenler ise iki kişiden ibarettir. 

Madde 1. — Bu maddenin (A) ve (B) bentleri 1945 yılında veya daha evvel hizmete girmiş bu
lunan ve asgari 15 yıl hizmet eden öğretmenlerle diplomalı ve diplomasız yardımcı tıp meslekleri 
personelinin intibaklarının ne şekilde yapılacağını belirtmektedir. 

Aynı maddenin (O) bendi yükseltmelerin öğretmenlerle sair memurlardaki âzami hadlerini tesbit 
etmektedir. 

Madde 2. — İntibak yükseltmelerinde geçmiş hizmet yıllarına ait başarılı tezkiyeleri esas 
tutmakta; başarılı tezkiye alınamıyan hizmet yıllarını terfi süresinden hariç bırakmaktadır. 

Geçici madde 1. — özel idarelerle belediyeler, intibakın sağlanmasına gerekli kadroları almaya 
mecbur tutmaktadır. 

Geçici madde 2. — 3017 sayılı Sağlık Bakanlığı Teşkilât ve Memurin Kanununda üçüncü sınıf 
hemşire unvanını taşımakta olup bu unvanları 6283 sayılı hemşirelik Kanuniyle hemşire yardımcı
sına tebdil edilen pratikten yetişme hemşirelerin intibakında hemşirelik kadrolarından faydalanıl
masını âmir bulunmaktadır. Bunun sebebi hemşire yardımcısı kadrolarının 400 liradan yüksek olma
masıdır. Bunların intibakında hemşire kadrolarından faydalanılmak suretiyle yeni kadro ihdasın
dan sakmılmıştır. 

Geçici madde 3. — Tasanda yazılı hizmet vasıf ve şartlarını haiz olmak üzere mülhak bütçeli ida
relerle İktisadi Devlet Teşekküllerinde çalışmakta iken kanunun yapımından sonra Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı hizmetine geçecek yardımcı tıp meslekleri personelinin de kanundaki haklardan 
faydalanmasına imkân vermektedir. 

Geçici madde 4. — Kanunun sağladığı derece yükseltmesinden faydalananlara bu yükseltmele
rin müktesep hak teşkil edebilmesi için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile özel idare ve belediye 
teşkilâtında beş yıl müddetle çalışmalarını esas tutmaktadır. 

Sair maddeler kanunun yürürlüğüne dair hükümleri ihtiva etmektedir. 
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Sağlük ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Komisyonu 
Esas No. 2/38, 2/68 
Karar No. 4 

L YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Yüksek Başkanlıkça komisyonumuza 15 . 12 . 1961 tarihinde 2/38 numara ile havale buyurulan 
(Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
merkez ve taşra teşkilât ve müesseseleriyle özel İdare ve Belediyeler teşkilâtında çalışmakta olan 
memurların maaş dereceleri hakkındaki kanun teklifi) ile 3 . 1 . 1962 tarihinde 2/68 numara ile ha
vale edilen Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan Kırımlı ve dört arkadaşının (Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı merkez ve taşra teşkilât ve müesseseleriyle Özel İdare ve Belediyeler teşkilâtın
da çalışan sağlık memuru, hemşire ve ebelerin maaş intibak dereceleri hakkındaki kanun teklifleri) 
tevhit edilerek Hükümet mümessilleri ve teklif sahipleri hazır olduMan halde 17 . 12 . 1961 ve 
24 . 1 . 1962 ıtarihli celselerde tetkik ve müzakere olundu. 

Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan Kırımlı ve dört arkadaşı tarafından yapılan teklif komisyo
numuzca müzakereye esas alınarak sağlık personeli içindeki bâzı bariz adaletsizliği bertaraf etmek 
gayesiyle komisyon müzakerelerine esas olmuştur. 

/ Şöyleki; 1939 yılından sonra mezun olan Sağlık memuru, hemşireler ve ebeler 20 lira asli ma
aşla vazifeye başlayıp kanun çerçevesinde terfileri mümkün kılındığı halde daha evvel mezun olan 
sağlık memuru, hemşire ve ebeler o zamanki kanunlar çerçevesinde normal terfilerini alamamış
lardır. 

On yıl daha az hizmet görmüş bir sağlık personeli, 10 yıl daha fazla hizmet görmüş sağlık per
soneli ile aynı parayı alır duruma gelmiştir. Bu sebepten teklife 1942 yılından evvel memurlar 
kaydı konulmuştur. 

Yine Sağlık memurları içinde bulunan köy enstitülerinden mezun sağlık memurları 1954 sene
sinde 6273 sayılı Kanunla çıkan öğretmenlerin intibakı ile hak kazandıkları halde aynı vazifede 
feragat ve fedakârlıklarla çalışan sağlık hizmetlerinin köyde ve ilk hizmetlerde öncüsü ve yar
dımcısı sağlık memuru, hemşire ve ebe okulları mezunu kimseler bu haklardan fay dalan m am ıslardır. 
Aynı gaye ve hizmette kullanılan personel arasında eşitlik bozulmuştur. 

Bu hususun düzelmesi gayesiyle Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan Kırımlı ve 4 arkadaşı
nın kanun teklifi komisyonumuzca uygun görülerek aynen ve ittifakla kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince İçişleri Komisyonuna sevk edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Komisyonu 

Başkanı Sözcü üye Üye 
îstanbul Balıkesir Bolu ' Gaziantep 

Z. Zer en A. î. Kırımh K. Demir M. Canbulat 

Üye Üye üye ' Üye 
tçel İsparta Niğde Nevşehir 

/. önal S. Bilgiç R. Soy er H. F. Aka 

) 

26 . 1 . 1962 
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İçişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
İçi§leri Komisyonu 

Esas No. 2/68, - 38 
Karar No. 22 

20 . 4 . 1962 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan Kırımlı ve 4 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Merkez ve taşra teşkilât ve müesseseleriyle özel idare ve belediyeler teşkilâtında ça
lışan sağlık memuru, hemşire ve ebelerin intibak dereceleri hakkındaki kanun teklifiyle, Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, aynı mahiyetteki kanun teklifi, ilg-ili 
bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü : 

Aynı mahiyetteki tekliflerin tevhiden görüşülmesi kararlaştırıldıktan ve Balıkesir Millet
vekili A. İhsan Kırımlı ve 4 arkadaşının teklifi görüşmeye esas alındıktan sonra, tümü üzerin
de müzakereye devam edildi; gerekçede de belirtildiği veçhile, ellerinde olmıyan sebeplerle 
sırf kadrosuzluk yüzünden terfi edememiş bulunan sağlık memuru, hemşire ve ebelerin mağ
duriyetini önlemek maksadiyle hazırlanmış olan teklif, prensip itibariyle uygun mütalâa 

olunmuştur. 
Ancak, belediye ve özel idarelere külfet tahmil eden geçici birinci maddeyi, belediyelerle özel 

idarelerin malî durumlarını göz önünde bulunduran komisyonumuz, değiştirerek ve diğer mad
deleri teklif metninde olduğu gibi bırakmak suretiyle teklifi kabul etmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu Başkanı 

İzmir 
0. 8. Adal 

Afyon Karahisar 
H. N. Baki 

Konya 
î. Kabadayı 

Başkan V. 
Kırklareli 
A. Eriş 

Ankara 
/ . S. Hatipoğlu 

Kütahya 
ıS. Sarpaşar 

Sözcü 
Edirne 

1. Ertem 

Erzurum 
A. Şenyurt 

'Yan 
Ş. Kösereisoğlu 

Kâtip 
Ankara 

Z. Pehlivanlı 

Giresun 
E. Kılıçoğlu 

Zonguldak 
A. F. Ak 

Bütçe Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 2/38, 2/68 
Karar No. : 83 

11 . 10 . 1962 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan Kırımlı ve 4 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı merkez ve taşra teşkilât müesseseleriyle özel idare ve belediyeler teşkilâtında çalışan sağlık 
memuru, hemşire ve ebelerin maaş intibak dereceleri hakkındaki kanun teklifiyle Cumhuriyet 
Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin aynı mahiyetteki kanun teklifi, Sağlık ve Sosyal 
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Vardım ve İçişleri komisyonları raporu komisyonumuza havale edilmiş olmakla teklif sahipleri, 
Maliye ve Sağlık Bakanlığı temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Çıkan muhtelif kanunlar dolayısiyle sağlık memurları arasında farklı bir maaş durumunun 
meydana geldiği, kıdemli memurlarla kendilerinden çok sonra mesleke girenlerin aynı seviyede bu
lunmaları dolayısiyle tahassül eden bu haksızlığın telâfisini temin için kanun teklifleri sevk edil
miş bulunmaktadır. 

Filhakika köy enstitüsü mezunu öğretmenlerin intibakları yapılırken aynı okuldan mezun olan 
köy sağlık memurlarının da intibakları yapılmış olduğundan bunlar maaş bakımından diğer mes-
lekdaşlarmm önüne geçmişlerdir. 

Buna mukabil 20 lira asli maaşla işe başlıyan diğer sağlık memurları ise kadrosuzluk yüzünden 
uzun yıllar aynı maaşta beklediklerinden mağdur duruma düşmüşlerdir. 

îşte bu bariz haksızlığı telâfi etmek maksadiyle sevk edilen kanun teklifi, adedlerinin mahdut 
oluşu ve bütçeye de büyük bir külfet tahmil etmemesi dolayısiyle komisyonumuzca yerinde mütalâa 
edilerek Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonunca da kabul edilen metin müzakereye esas tutularak 
maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Birinci madde hükümleri gereğince intibakları yapılmış olanların almış oldukları son maaş dere
cesinde geçirdikleri müddetler birtakım karışıklıklara sebebiyet verdiği, hattâ bu yüzden idare ile 
personel arasında birçok idari dâva mevzuları meydana geldiği cihetle bu mahzurların telâfisi 
maksadiyle maddeye bir (D) fıkrası eklenmiştir. 

Ayrıca (B) fıkrasındaki 1942 den evvel mesleke girenlere intibakları yapıldıktan sonra (iki
şer) derece ilâve edilir, hükmü uygun görülmediğinden (birer) derece verilir şeklinde değiştiril
miştir. 

Teklifin ikinci maddesiyle, geçici 1, 2 ve 3 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Geçici 4 ncü maddedeki (haklarında Tekaüt Kanunu hükümleri tatbiki icabedenler hariç) 

ibaresi yerinde görülmediğinden (Haklarında 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümleri tat
biki icabedenler hariç) şeklinde değiştirilerek madde tadil edilmiştir. 

Teklifin yürürlük maddesinin yayımı tarihinde olması ve Bakanlar Kurulunca yürütülmesi 
uygun görüldüğünden 3 ncü ve 4 ncü madde değiştirilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü Kâtip 
Elâzığ Elâzığ Ordu Balıkesir 

Ö. F. Sanaç H. Müftügü A. H. Onat C. Bilgehan 

Adana Aydın Hatay Hatay 
H. Aksay 1. Sezgin A. S. Hocaoğlu Ş. İnal 

imzada bulunamadı. 

İstanbul İzmir Konya Konya 
R. Ülker N. Mirkelâmoğlu R. özal C. Yılmaz 

Maraş ' Siirt Sinop Sivas 
E. Kaplan A. Ya§a M. Alicanoğlu M. Vural 

ü 

Yozgat 
C. Sungur 

4 İmzada bulunamadı. 
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BALIKESİR MİLLETVEKİLİ AHMET İHSAN 

KIRIMLI VE 4 ARKADAŞININ TEKLÎFÎ 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı merkez taşra 
teşkilât ve müesseseleriyle özel idare ve beledi
yeler teşkilâtında çalışan sağlık memuru, hem
şire ve ebelerin maaş intibak dereceleri hakkında, 

kanun teklifi 

MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğına bağlı teşkilât ve müesseselerle özel idare 
ve belediye teşkilât ve müesseselerinde sağlık 
memuru, hemşire ve ebe kadrolarından maaş 
alanlarla, sağlık memurluğundan gelerek Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı merkez ve taş
ra teşkilâtında her hangi bir vazifede çalış
makta olan diplomalı ve diplomasız sağlık me
murları ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
meslek okullarında kültür dersleri öğretmenle
rinden : 

A) 1942 yılında ve daha önceki yıllarda 
mesleke girmiş olup da, yukarda bildirilen te
şekküllerde asgari 15 yıl çalışmış olmak şar-
tiyle, bu kanunun yürürlüğe girmesi tarihinde 
almakta oldukları 800 liradan aşağı olan öğ
retmenlerin maaşları 800 liraya; maaşları 700 
liradan aşağı olan diplomalı sağlık memurları, 
diplomalı hemşireler ve diplomalı ebelerin ay
lıkları 700 liraya; diplomasız sağlık memurları 
ve diplomasız olup halen hemşire yardımcısı 
unvaniyle çalıştırılanlardan maaşları 500 lira
dan aşağı olanların maaşları 500 liraya çıkarı
lır. 

B) 1942 yılından ve daha önce mesleke gir
miş olup da (A) bendi gereğince maaşlan yük
seltilenlere bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte 
700 veya 800 lira veyahut daha fazla maaş al
makta olan öğretmenler, diplomalı sağlık me
murları, diplomalı hemşireler ve diplomalı ebe
lerle 500 lira veyahut daha fazla maaş almakta 
bulunan diplomasız sağlık memurları ve hem
şire yardımcılarının 1942 ve daha önceki yıl
larda meslekte geçen hizmet müddetlerinin üç
te ikisinin her üç yılı için (A) bendine tevfi
kan artırılan 500, 700 ve 800 liralık maaşlarına 
veya kanunun yürürlüğe girdiği tarihte al
makta oldukları maaş derecelerine ikişer dere
ce ilâve edilerek maaşları yükseltilir. 

C) (A) ve (B) bentlerine göre yapılacak 
yükseltmeler, 4598 sayılı Kanuna göre verilecek 

SAĞLİK VE SOSYAL YARDIM KOMİSYO
NUNUN DEĞİŞTÎRtŞÎ 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı merkez ve 
taşra teşkilât ve müesseseleriyU özel idare ve 
belediyeler teşkilmtmda çalışan sağlık memuru, 
hemşire ve ebelerin maaş intibak dereceleri 

hakkında kantin teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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tÇÎŞLBRÎ KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRtŞÎ 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı merkez ve 
taşra ieşküât ve müesseseleriyle özel idare ve 
belediyeler ieşkü&tvnda çalışan sağlık memuru, 
hemşire ve ebelerin maaş ivttıbak dereceleri 

hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTtRÎŞÎ 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Merkez ve 
taşra teşkilât ve müesseseleriyle özel idare ve 
belediyeler teşkilâtında çalışan sağlık memuru, 

hemşire ve ebelerin maaş intibak dereceleri 
hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğına bağlı teşkilât ve müesseselerle özel idare 
ve belediye teşkilât ve müesseselerinde sağlık 
memuru, hemşire ve ebe kadrolarından maaş 
alanlarla, sağlık memurluğundan gelerek Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı merkez ve taş
ra teşkilâtında her hangi bir vazifede çalışmak
ta olan diplomalı ve diplomasız sağlık memur
ları ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı mes
lek okullarında kültür dersleri öğretmenlerin
den; 

A) 1942 yılında ve daha önceki yıllarda 
mesleke girmiş olup da, yukarda bildirilen te
şekküllerde asgari 15 yıl çalışmış olmak şar-
tiyle, bu kanunun yürürlüğe girmesi tarihinde 
almakta oldukları 800 liradan aşağı olan öğret
menlerin maaşları 800 liraya; maaşları 700 li
radan aşağı olan diplomalı sağlık memurları, 
diplomalı hemşireler ve diplomalı ebelerin ay
lıkları 700 liraya; diplomasız sağlık memurları 
ve diplomasız olup halen hemşire yardımcısı un-
vaniyle çalıştırılanlardan maaşları 500 liradan 
aşağı olanların maaşları 500 liraya çıkarılır. 

B) 1942 yılında ve daha önce mesleke gir
miş olup da (A) bendi gereğince maaşları yük
seltilenlerle bu kanun yürürlüğe girdiği tarih
te 700 veya 800 lira veyahut daha fazla maaş 
almakta olan Öğretmenler, diplomalı sağlık me
murları, diplomalı hemşireler ve diplomalı ebe
lerle 500 lira veyahut daha fazla maaş almak
ta bulunan diplomasız sağlık memurları ve 
hemşire yardımcılarının 1942 ve daha önceki 
yıllarda meslekte geçen hizmet müddetlerinin 
üçte ikisinin her üç yılı için (A) bendine, tev
fikan artırılan 500, 700 ve 800 liralık maaşla
rına veya kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
almakta oldukları maaş derecelerine birer de
rece ilâve edilerek maaşları yükseltilir. 

C) (A) ve <B) bentlerine göre yapıla
cak yükseltmeler 4598 sayılı Kanuna göre ve
rilecek iki ûst derece farklariyle dahi öğretmen
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iki üst derece farklariyle dahi öğretmenlerde 
1 250, diplomalı sağlık memurlariyle diplomalı 
hemşire ve diplomalı ebelerde 1 100, diplomasız 
sağlık memurlariyle hemşire yardımcılarında 
700 lirayı aşamaz. 

MADDE 2. — Birinci maddedeki esaslara 
göre yapılacak yükseltmeler, usulü dairesinde 
tesbit edilmiş veya icabında yeniden tesbit olu
nacak tezkiye ve başarı esaslarına dayanır. Bu 
kanuna göre yapılacak maaş yükseltmelerinde 
başarısız geçtiği, usulüne göre, tesbit edilen yıl
lar nazara alınmaz. 

Durumu tesbit edilmemiş olan hizmet yıllan 
başarılı geçmiş sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Özel idarelerle bele
diyeler bu kanunun yayımını takibeden malî yıl 
başında gerekli kadroları almaya mecburdur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Halen hemşire yar
dımcısı unvaniyle çalıştırılmakta olup, 1942 ta
rihinden önce, üçüncü sınıf hemşire olarak tâ
yinleri yapılanların intibakında 450 ve 500 li
ralık hemşire kadrolarından istifade edilir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunda yazılı 
vasıfları haiz olup da umumi veya mülhak büt
çeli idarelerle İktisadi Devlet Teşekküllerine 
bağlı müesseselerde sağlık memurluğu, hemşi
relik ve ebelik yapanlardan kanunun yayım ta
rihinden sonra Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı ile özel idareler ve belediyeler teşkilâtın
da sağlık memurluğu, hemşirelik, ebelik veya 
öğretmenlik alacak olanlar da bu kanun hü
kümlerinden faydalanırlar. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanundan fay
dalanmak suretiyle maaş dereceleri yükselti
lenler, (Haklarında Tekaüt Kanunu hükümleri 
tatbiki icabedenler hariç) asgari 5 yıl hizmet 
görmeden Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
ile özel idare ve belediyeler teşkilât ve mües
seselerinden ayrılarak başka yerlerde vazife al
dıkları takdirde kıdem ve derecelerinden, ka-

Sağlık ve Sosyal Yardım Kor 

MADDE 2. -
ikabul edilmiştir. 

Teklifin 2 nci maddesi aynen 

GEÇİCİ MADDE 1. — Teklifin geçici bi
rinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Teküifin geçici ikin
ci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE S. — Teklifin geçici üçün
cü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Teklifin geçici dör
düncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sıvısı : 318 ) 



ıs 
İçişleri Kö. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇÎCt MADDE 1. — Özel idare ve beledi
ye teşkilâtında çalışan sağlık memuru, hemşire 
ve ebeler, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
kadrolarına alınmak suretiyle intibakları ya
pılır. 

özel idare ve belediye kadrolarına uygun 
memurlar verilir. 

GEÇÎCl MADDE 2. — Teklifin geçici 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Teklifin geçici 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — Teklifin geçici 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

B. Ko. 

lerde 1 250; diplomalı sağlık memurlariyle dip
lomalı hemşire ve diplomalı ebelerde 1 100, 
diplomasız sağlık memurlariyle hemşire yar
dımcılarında 700 lirayı aşamaz. 

D) Bu kanunla yapılan intibak neticesin
de maaşları yükseltilenlerin, intibaktan önce 
almakta oldukları maaş derecesinde geçen müd
detleri, intibaktan sonra girecekleri maaş de
recesindeki terfi müddetlerinde hesaba katıl
maz. 

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

GEÇÎCt MADDE 1. — Teklifin geçici 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCt MADDE 2. — Teklifin geçici 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCt MADDE 3. — Teklifin geçici 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCt MADDE 4. — Bu kanundan fayda
lanmak suretiyle maaş dereceleri yükseltilen
ler, (haklarında 5434 sayılı Emekli Sandığı Ka
nunu hükümleri tatbiki icabedenler hariç) as
gari (5) yıl hizmet görmeden Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı ile özel idare ve belediyeler 
teşkilât ve müesseselerinden ayrılarak başka 
yerlerde vazife aldıkları takdirde kıdem ve de-
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Sağlık ve Sosyal Yardım Ko. 

zandıkları kıdem ve derecelere indirilir. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 Mart 1962 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanları yü
rütür. 

MADDE 3. — Teklifin S ncü maddesi aynan 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

recelerinden, kazandıkları kıdem ve dereceler 
indirilir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

»m<t 
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