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4. — Başkar.(Kık Divanının Gsnsl Kurula 

sunuşları 389 
1. — .Dışişleri Baıkanı Feridun Cemal 

Erkin'in, Dişileri Bakanlığı / kuruLuşu.' 
hakkındaki 3312 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısının havale edilmiş oılduğu Dışişleri 
ve Plân komisyonlarandm seçilecek üçer 
üyeden mürekkep geçici bir komtisyon-
da frörüşüılmesıin-ö dair önergesi (1/25^. 
4/168) ' 389:391 

2. — Hastalığı sebebiyle iki aydan faz
la izin alan Kastamonu Milletvekili Avni ' 
Doğan'a ödeneğimin verilebilmesi hak
kında. M'iıllet Meclisi Başkanlığı tezkere
si (3/494) 391 

3. — Sayın üyelerden bâzlarına izin 
verilmesi hakki" dn Mü1/et M:c1ıisi Başkan
lığı tezkeresi (3/495) 391:392 

4. — Maliy'3 Bakanı Fcricl Melen'in, 
vergi reform mevzularının arz ettlfi ive
dilik d'olayısiyle Harcla,r, Damga Vergisi 

Sayfa 
ve Motorlu Kara Taşıtları Vergisi ka.nun 
tasarılarının, Kurumlar, Vergi Usul ve 
Gelir Vergisi kanun taaaralaırının tetkiki 
için kurulmuş bulunan Geçici Komisyonda 
görüşül1 me.*ıV i istiyen önergesi (1/364, 
396),' (4/171) 401 

392 5. — Görüşülen işler 
1. — İstanbul Milletvekili Caşkun Kır

ca, Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, 
Sivas Milletvekilleri Cevad Odyakmaz ve 
Günıer SaTisözen'in Türkiye Büyük M1 jilet 
MecYıdiı in dış münasebetlerinin düzenlen
medi hakkında kar. un teklifi, ve Geçici 
Komisyon raporu (2/270) (S. Sayısı : 
313) 392 

2. — Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü uçucularına verilecek' uçuş tazminatı 
hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve 
Plân korniş vonları raporları (1/278) 
(S. Sayısı : 13) 392:401 

3. — Tarım Bakanlığına bağlı bâzı 
okul ve kurumların idaresi hakkındaki 
29 . 5 . 1926 tarihli ve 867 sayılı Kanu
na ek kanun tasarısı hakkında C. Senato-



Sayfa 
şunca yapılan değişikliğe dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Plân Ko
misyonu raporu (1/161) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 228 e 1 nci ek) 401:402 

4. — Adana Milletvekili Kemal Sarı-
ihrahimoğlu ve iki arkadaşının, Devlet 
memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanuna ek 
4644 sayılı Kanunun 11 nci maddesinin 
kaldırılması ve 3656 sayılı Kanuna (1) 
sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılması hakkın
daki 5965 sayılı Kanuna iki geçici madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî 

Sayfa 
Eğitim ve Maliye ve Bütçe komisyon
ları raporları (2/22) (S. Sayısı : 261) 402: 

403 
5. — istanbul Milletvekili Suphi Bay-

kam ve 69 arkadaşının, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığına bağlı öğretim 
ve araştırma hastanelerinde çalışanlara 
tazminat verilmesi hakkındaki kanun tek
lifine dair 'Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senato
sunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu 
(2/52) (Gündeme) (S. Sayısı : 221 « 1 
nci ek) 403:413 

« •» 

1 — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Aydın Milletvekili İReşat özarda'nm, Çift
çiyi topraklandırma hakkındaki 4753 sayılı 
Kanunun geçici maddesinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifinin havale edildiği İmar ve îskân, 
Adalet, Maliye, Tarım ve Plân komisyonların
dan seçilecek üçer üyeden mürekkep bir Geçici 
Komisyonda görüşülmesine dair İmar ve İskân 
Komisyonu raporu kabul olundu. 

Geçici Komisyon Sözcüsü İstanbul Milletve
kili Coşkun Kıroa'nm, Millet Meclisi İdareci 
Üyelerin Yüksek Murakabe Heyetinin kuru
luş, görev ve yetkileri ile Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin denetimi hakkındaki kanun teklifi
nin, bu konuda esasen mevcudolan T. B. M. M-
Bütçe Karma Komisyonunun seçilmesi ve usu
lünün düzenlenmesi hakkındaki kanun teklifi 
ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinin T. B. M. M. 
nee denetlenmesinin düzenlenmesi hakkındaki 
kanun teklifinin incelenmesi ile görevli Geçici 
Komisyona havalesini istiyen önergesi kabul 
edildi. : ' j • ı ; j | : •: , 

Aydm Milletvekili Nedim Müren'in; günde
min 9 ncu maddesinde yer alan 478 sayılı sözlü 
sorusunun geriverilmesini istiyen önergesi okun
du ve kabul olundu. 

Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün Ticaret 

ı ı 

Komisyonundan çekildiğine dair önergesi bil
gi edinildi. I 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 
77 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısının tümü kabul edildi. 

İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Aydın 
Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Milletve
killeri Cevad Odyakmaz ve Güner Saıısözen*in 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış münase
betlerinin düzenlenmesi hakkında kanun tekli
finin görüşülmesi, komisyona havale edilen 
maddeler yine gelmemiş olduğundan gelecek bir
leşime bırakıldı. 

Bursa Milletvekili Sadrettdn Çanga ve 29 
arkadaşının, Gümrük Kanununun 17 nci mad
desinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Kanunla 
eklenen (C) fıkrasının değiştirilmesi-hakkında 
kanun teklifinin birinci maddesi üzerinde bir 
süre görüşüldükten sonra, verilmiş olan değiş
tirge önergelerinin ışığı altında tekrar incele
mek üzere rapor komisyona geriverildi. 

İstanbul Miletvekiilü Suphi Baykam ve 69 
arkadaşını 14 Sağlık ve Sosyali Yardım Bakar -
lığına bağlı öğretim ve araştırma hastanelerin
de çalışanlara tazminat verilmesi hakkındaki 
kanun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca 
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yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
Pllân Komisyonu 'raporunun görüşülmesü, Komis
yon Genel Kurulda hazır "bulunmadığından, 
gelecek Birleşime bırakıldı. 

Devlet Bakanı Raif Aybar'm Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğü uçucularına verilecek 
uçuş tazminatı hakkındaki tasarının öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesine dair önergesi ile, 

Tarım Komisyonu Başkanı ismail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun Tarım Bakanlığına bağlı bâzı 
okul ve kurumların idaresi hakkındaki 867 sa
yılı Kanuna ek kanun tasarısının öncelikle gö
rüşülmesine dair önergesi kabul olundu. 

Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, Türk 
A/nsiklopedıiısi adını taşıyan esenin tamamlan
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair sorusu
na Millî Eğitim Bakanı Şevket Raşilt Hatip-
oğlu; 

Giresun Milletvekili ibrahim Etem Kılçoğ-
lu'nun, Türkiye'de kaç ilçede sağlık merkezi 
bulunduğuna ve doktor durumlarına dair so
rusuna, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf 
Azizpğlu, 

Giresun Milletvekili ibrahim Etem Kılıçoğ-
lu'nun, cami yapımı ve onarımı için 1962 yılı 
bütçesine ne miktar ödenek 'konduğuna ve bu 
ödeneğin tamamen sarf edilip edilmediğine dair 
sorusuna, Devlet Bakanı Ali Şakir Ağanoğlu, 

Kırşehir Milletvekili Halil• Özmen'in, Çam-
lıdere ilçesi Ortaokulunun ikmali için 1963 yılı 
bütçesinden ödenek ayrılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair sorusuna, Millî Eğitim Ba
kanı Şevket Raşit Hatipoğlu, 

istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, istan

bul Belediyesi imar Müdürlüğü tarafından in
şaat projelerinin müracaat tarihinden itibaren 
1 ay geçmedikçe tasdik edüemiyeeeği hakkın
da bir karar alındığının doğru olup olmadığına 
dair soruluna, imar ve iskân İBa'kam F&l.ırotiln 
Kerim Gökay, 

istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, istan
bul'un muhtelif yerlerinde açıkta akan ve mik
rop saçan dere ve lâğımlar hakkında ne düşü
nüldüğüne dair, Bayındırlık, içişleri ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlarından sözlü sorusu
na da, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf 
Azizoğlu cevap verdiler. 

461, 469, 470, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 
490, 494, 495, 498 sayılı sorular, ilgili bakanlar 
ve, 

480, 481, 493, 496, 455 sayılı sorular da, soru 
sahipleri Genel Kurulda hazır bulunmadıkların
dan, 

465, 466, 468, 474, 477, 492 sayılı sorular ise 
soru sahipleri izinli olduklarından, gelecek 'bir
leşime bırakıldı. 

Nevşehir Milletvekili Ramazan Demirsoy'-
un, gündemin 41 nci maddesinde yer alan 512 
sayılı sözlü sorusunun geriverilmesini dstiyen 
önergesi okundu, fcabul edildi. 

1 Şubat 1963 Cuma günü saat 14 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Baska/nveküü Konya 
Mekki Keskin Vefa Tanır 

(Kâtip 
Ağn 

Rıza Polat 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'in, 

yazılı sorusuna uzun zamandan beri cevap ve
rilmemesi sebebine dair sözlü soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/538) 

2. — Tokat Milletvekili Reşit önder'in, An
kara'nın ilk, orta ve liseleri ile sanat enstitü
lerinde görevlendirilen Millî Eğitim ve diğer 
bakanlıklar mensubu memurlara ve bunlara 
ödenmekte olan ücrete dair sözlü soru önergesi, 
Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. (6/539) 

3. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
Ankara Adliyesi kadrosunda olup Adalet Ba

kanlığı merkez dairelerinde «çalıştırılan başkâ
tip, başkâtip muavini ve zabıt kâtiplerine dair 
sözlü soru önergesi, Adalet Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/540) 

4. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Erzurum'da bir çimento fabrikası kurul
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair sözlü 
soru önergesi,' 'Sanayi Bakanlığına gönderilmiş
tir. (16/541) 

5. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Ankara'da gecekondularda oturanlara elektrik 
ve su verilmesinin mümkün olup olmadığına 
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dair sözlü söru önergesi, İçişları Bakanlığına' 
gönderilmiştir. (6/542) 

6. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'ın, Silopi, Cizre, İdil, Nusaybin ve Midyat 
mahkemelerinde nakdî kefaletin şahsi kefalete 
çevrildiğimin doğru olup olmadığına dair sözlü 
(Sora önergesi, Adalet Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/543) 

7. — Trabzon Mifttvekiili, Ahmet Şener'in, 
menıîlıeiketiımize itlimi edilen çift dingilli yük 
araçlarının yük taşıma vasfına, uygun olup ol-

Tasardar 
1. — Damga Resmi kanunu tasarısı (1/394) 

(Ticaret, Maliye ve Plân komisyonlarına) 
2. — Harçlar kanunu tasarısı (1/395) (Ada

let, İçişleri, Dışişleri, Ulaştırma, Sanayi, İMaitiye 
ve Plân komisyonlarına) 

3. — Motorlu Kara Taşıtları Vergisi kanunu 
tasarısı ('1J/396) (Bayındırlık, içişleri, Maliye 
ve Plân komisyonlarına) 

4. — S'u'bay terfi kanunu tasarısı -(1/397) 
(Millî Savunma Komisyonuna) 

Teklifler 
5. — İstanbul Milletvekili Vallıyi Öz amir ve 

3 arkadaşının, 6785 sayılı İmar Kanununa ge
çici bir madde dkleınrneskıe dair kanun teklifi 
(2/411) (İmar 've iskân, İçişleri, Mıalli'yc ve 
Plân komisyonlarına) 

6. — C. Senatosu Urfa Üyesi M. Vasfı Oor-
ger ve 2 iaırikadaşmın, 14 Elckn 11988 tarih ve 
271 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ,(2/412) 
(Maliye ve Plân komisyonlarına!) 

Raporlar 
7. — Damga Resmi Kanununun bâzı mad-

deıleniine ilâveler yapıîlımasına ve 'bu kanuna ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Maliye ve Plân komisyonları 'raporları 

madığura dair sözlü soru önergesi Bayındırlık 
Baka1 Ilığına gönderilmiştir. (6/544) 

Yazık soru 

1. —• Ma,rdkr Milletvekili: Mehmet A l Arı--
kan'ın, İdil ilçesinin Suriye hududu C.?m mev
kiinde, mayıınlama için yapılan isti mil âkile rıhı be
dellinin sahiplerinden başkalarına ödendi girin 
doğru olup olmadığıma dair yazdı' soru önergesi, 
İçişleri ve Maliye Baikanhklarma .göndeı'i^ın'ş-
tir. (7/246) 

(il|/364) (Gündeme) (S. Sayısı : 44) [Dağıtma 
tarihi : 30 . 1 . 1963 J 

8. :— Değerli kâğıtlar kanunu tasarısı ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/360) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 45) [Dağıtma tarihi : 
30 . 1 . 1963] 

9. — Gider Vergileri Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması, İstihsal ve Gümrük vergi
leri hadleri artırılmış olan akar yakıtların Stok 
Vergisine tâbi tutulması hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye; ve Plân komisyonları raporları 
(1/361) (Gündem<;) (S. Sayısı : 46) [Dağıt
ma tarihi : 31 . 1 . 1963] 

10. — 6802 sayılı* Gelir Vergileri Kanununun 
33 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Plân komis
yonları raporları. (1/365) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 47) [Dağıtma tarihi : 31 . 1 . 1963 | 

C. Senatosundan gelen işler 

11. — 6343 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesiyle 23 ncü maddesine bir fık
ra eklenmesi ve 43 ncü maddesinin kaldırılması 
hakkındaki kanun 'tasarısının Millet Meclisince 
kabul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Sanayi ve Tarım Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 1/2150, C, Senatosu 1/145) (Tarım Komis
yonuna) 

2 — GELEN KÂĞITLAR 



B t R Î N O Î OTURUM 
Açılma saati : 14,00 

ı 
BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Vefa Tanır (Konya), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. OKLAMA 3. — Y( 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. Arkadaşla
rımızın yoklamada, yüksek sesle «Burada» de
melerini rica ediyorum. Birtakım ihtilâflar olu
yor. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Kâfi çoğunluğumuz vardır, mü
zakerelere başlıyoruz. 

MEHMET KAZOVA (Tokat) — Gündem dı
şı söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında? 
MEHMET- KAZOVA (Tokat) — Tokat'ın 

odun sıkıntısı hakkında. 
BAŞKAN — Gündem dışı bu mevzu ile Mec

lisi meşgul etmiyelim. Bir sözlü soru ile bu mev
zuu Meclise getirmek mümkündür. 

1. — Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'-
in, Dışişleri Bakanlığı kuruluşu hakkındaki 3312 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısının havale edil
miş olduğu Dışişleri ve Plân komisyonlarından 
seçilecek üçer üyeden mürekkep geçici bir komis
yonda görüşülmesine dair önergesi (1/256, 
4/168) 

BAŞKAN — önergeyi okuyoruz efendim. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Avrupa İktisadi camiası nezdinde bir Daimî 

Delegelik kurulmasiyle ilgili olarak sevk edilmiş 
bulunan Dışişleri Bakanlığı kuruluşu hakkın
daki 3312 sayılı Kanuna ek 1/256 esas kayıt nu
maralı kanun tasarısını incelemek üzere Dışiş
leri ve Plân komisyonlarınca kendi üyeleri ara
sından seçilecek üçer kişiden müteşekkil bir ge-

Sayın arkadaşlar; Keban Barajı konusunda 
Batı - Almanya Hükümetiyle temaslarda bulu
nan Bayındırlık ve Ticaret Bakanlarının Mec* 
liste bu konu ile ilgili olarak izahat verilmesi y 

hakkında bâzı arkadaşlarımızın dilekleri vardır 
ve bu hususta bir de takrir vermişlerdir. Bu 
takrirlerin dikkate alınabilmesi için Sayın Bar 
kanların burada bulunmaları gerekmekte bulun
duğu cümlenizce malûmdur. O yönden kendile
riyle temas halindeyiz. Sayın Bakanlar Meclise 
teşrif ederlerse o zaman izahat vermeleri husu
sunda kendilerine keyfiyeti bildireceğiz. 

Bu konuda, Sayın Yılanlıoğlu, Sayın Meh
met Turgut, Sayın Nevzat Güngör ve Sayın Nu
rettin ardıçoğlu arkadaşlarımızın takrirleri mah
fuzdur. 

cici komisyonun kurulmasını arz ve teklif ede
rim. 

Hükümet adına 
Dışişleri Bakanı 

Feridun Cemal Erkin 

BAŞKAN — Dışişleri ve Plân komisyonla
rından seçilecek üçer kişiden kurulu geçici bir 
misyon teşkili hususunu oylarınıza sunacağım. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz, efendim. 
RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) - - Muhterem arka

daşlar; yüksek malûmları olduğu gibi, kanun
ların ne şekilde ımüza'kere edileceğine dair hü
kümler ; içtüzükte yer almış ve bu şekilde tat
bikat bula (gelmiştir.. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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M. Meclisi B : 38 
Fakat son .zamanlarda nedense Meclisimiz- I 

de, "bir Geçici Komisyon hevesi arız olmuştur. 
Bu şekilde normal müzakere usulü de içtüzük
te yer almış bulunmakla beraber, bunun için 
çok kuvvetli .bir mecburiyetin, her halükârda 
bir mecburiyetin bulunması iktiza eder. Her ka
nun teklifi ve tasarısını, geçici bir komisyona 
havale etmek suretiyle, gereği gibi inceliyeme-
mek endişesinin (bulunacağını 'zannetmekteyim. 
Şu anda huzurunuza getirilmiş bulunan tekli
fin sadece Plân Komisyonu ile, (Her halde mak
sadın Bütçe Komisyonu olduğunu 'zannetmek
teyim, ifadenin de yerine kullanılmadığı kanı-
sındaıyam. Aynı maksadı ifade etmiş olsa bile.) 
Hariciye Komisyonundan üçer kişiyle teşkil edi
lecek geçici 'bir komisyona havale edilmesinin, 
sureti katiyede, aleyhinde bulunduğumu arz et
mek isterim. Altı kişi ile kurulan bir komisyo
nun, ıletüzükteki sarahate göre, üçte bir ile top
lanacağına giöre altı kişinin üçte biri olan iki 
kişiyle toplanabilmek ve bu sayı ile karar ver- I 
m ek ıgibi acayip ve itatbiki mümkün olmıyan 
bir ıhal yaratmaktadır. Hiç olmazsa bu rakam
ların ve Ibu nisbetlerm reddedilmesi lâzımgeldi-
ğini arz ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Oülek. 
KASIM ÖÜLBK (Adana) — Muhterem ar

kadaşlar; Avrupa İktisadi iş Birliği ne'zdinde 
bir 'daimî delegelik ihdası hakkında bir kanun 
teklifi ve bunun intacı için geçici bir komisyon 
teşkili 'hususunda mâruzâtta bulunacağım. 

Arkadaşlar; Avrupa iktisadi iş Birliği me
selesi bizim için hayatî bir .konudur. Türkiye, 
Avrupa'da teşekkül etmekte olan, iktisadi Bir
liğe daıyıanan bu teşekküle girmek zorundadır. 
Biz, bu iktisadi ve siyâsi birliğe girmezsek, gi-
remezsek memleketimizin istikbali karanlıktır. I 
Ve şimdi bizim için birinci derecede önemli bir 
mesele 'olduğundan sadece orada bir daimî de
legelik ihdası ile, klâsik yolla, protokol yolu 
ile bu işleri halletmek imkânı olmadığı mütalâ- I 
asını huzurunuza getirmek isterim. Onun için 
çok daha yüksek seviyede bulunmak icabeder. I 

Avrupa iktisadi İş Birliğine"'girmesi icaıbe- I 
den ve 'girmiş olan memleketler bunu nasıl ba
şardılar. Bu teşkilât ilk kurulduğu zaman, al
tıların dışında, Yunanistan bu .birliğe; tanın
mış, memlekette çok itibar sahibi ve Avrupa'
da bilinen bir devlet adamını memur etti. Bu, | 

1.2.1963 O : 1 
müzakerelere katıldığı vakit, kendisi ile müza
kere eden devletler biliyorlardı ki, bu zat 
memleketinde çok tanınmış, itibar sahibi, söz
leri de kuvvetli sözlerdir. O ne derse Yunanis
tan bundan öteye gidemez. Memleketine dön
düğü zaman diyor ki, ben bu müzakereltere ka
tıldım, İsrar etmeyin bundan ötesine gidemem-. 
Kendi memleketinde herkes bütün partiler ve 
Hükümet biliyordu ki, bundan ötesi yürümez. 
ingiltere Avrupa İktisadi iş Birliğine girmeye 
teşebbüs ettiği vakit buna mührühas nazırını 
memur etti. Mührühas nazırının ingiltere kabi
nesinde hususi bir mevkii vardır, ingiltere Hü
kümetince, Avrupa iktisadi iş Birliğine girme 
meselesine bu derece ehemmiyet verilmiş ve bu 
derece yüksek seviyede meşgul olunmuştur. 
Biz de bu meseleyi klâsik yollarla lyürütelim, 
oradaki sefirimiz vasıtasiyle halledelim. Buna 
imkân yoktur. Orada bir daimî delegelik tesis 
edelim, Ibu yoldan bu işi intacedelim, buna im
kân yoktur. Daha yüksek bir seviyeye ihtiyaç 
vardır. Bu bakımdan, kanaatim odur İki, bir 
Devlet Bakanı, yalnız bu işle meşgul olmalı. 
Hattâ daha ileri giderek, gerekirse bir Başba
kan Yardımcısı yalnız bu işle meşgul olmalıdır 
'ki, »oraya igittiği vakit, onların karşısında yet
kili bir şahıs vardır, söylediği sözü, her an tek
rar Hükümetiyle istişareye ihtiyaç gösterme
den kabul edilecek bir insan vardır ve bu şe
kilde müzakere ceretyan ediyor intibaını uyan
dırsın. 

Avrupa'da muhtelif vesilelerle vazifeli bu
lunduğum sırada Türkiye'nin Avrupa iktisadi 
Birliğine girmesi hususunda, her vesile ile ifa
de etmiş, teşebbüste bulunmuş ve sözler söyle
mişlerdir. Bizi çok seven Avrupalı mebuslar, 
Alman, Fransız, italyan mebuslar bize daima 
şunu söylemişlerdir; müzakerelere; yetkili in
sanları (gönderin, sadece hariciye memurları ile 
işi müzakere ederek işleri intacetmeye imkân. 
yoktur. Çok yetkili, sizin, burada ve memleke
tinizde ısözü dinlenen, salahiyetli insanları ol
duğu intibaını bırakacak insanları gönderin, 
aksi yolda giderseniz muvaffak olmanıza im
kân yoktur, demişlerdir. Bu mesele hayatî 
önemde olup yapılan bu teklif ve bu sözleri
min aydınlığını Hükümetin dikkate almasını 
ve Avrupa iktisadi iş Birliğine sadece daimî 
bir delegelikle değil; bir Devlet Balkanının me-
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hıur edilmesini ıhuzurunuzda bir lüzum olarak 
ifade ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Dışişleri 
Bakanı. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FERİDUN CE
MAL ERKİN — Muhterem arkadaşlarım, ka-
,nun tasarısı, Avrupa İktisadi Camiası nezdin-
de bir delegasyon tesisi mevzuuna taallûk et
mektedir. Kanun tasarısı Yüksek Meclise 
takdim edileli birkaç ayı geçmiştir. Sayın Gü-
lek'in beyanıma rağmen şunu tekrar (huzuru
nuzda ifade edeyim ki, Müşterek Pazarla mü
zakeremiz son safhasına gelmiştir. Binaenaleyh 
bu bakımdan da Müşterek Pazar nezdinde müs
takil bir delegasyonluk tesisi mübrem bir ihti
yaç halini almıştır. Onun için önerge muci
bince, bu işin bir an evvel intacı için geçici ko
misyonun kurulmasını Yüksek Meclisten tek
rar hürmetlerimle arz ederim. 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Üzerinde yani lehinde, buyu
runuz. 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Sayın ar
kadaşlar; Türkiye, 1947 den beri Avrupa İkti
sadi İş Birliğinin bir üyesidir. Binaenaleyh, 
yeniden bu teşkilâta girmesi mevzuubahis de
ğildir. Ancak, belki bir sürçü lisan olmuştur; 
öyle zannediyorum (ki, bahis konusu edilen Müş
terek Pazardır. Yoksa, Avrupa İktisadi İş Bir
liğinin 1947 yılından Iberi üyesi bulunmakta
yız. 

Hürmetlerimle. (Ortadan «bravo» sesleri.) 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanlığı 'kuruluşu 
hakkındaki 3312 sayılı ek kanun tasarısının 
havale edilmiş olduğu Dışişleri ve Plân komis
yonlarından seçilecek üçer üyeden mürekkep 
geçici bir komisyonda görüşülmesine dair'öner
geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.,. Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dışişleri ve Plân komisyonlarından üçer üye 
seçilip bu komisyon teşekkül edecektir. 

2. — Hastalığı sebebiyle iki aydan fazla izin 
alan Kastamonu Milletvekili Avni Doğan'a 
ödeneğinin verilebilmesi hakkında Millet Mec
lisi Başkanlığı tezkeresi (3/494) 
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BAŞKAN — Kastamonu Milletvekili Sayın 

Avni Doğan'a ödeneğinin verilebilmesi hakkın
daki tezkereyi okutuyorum. 

ıGenel Kurula 
Hastalığı sebebiyle, bir toplantı yılında, 

iki aydan fazla izin alan Kastamonu Milletve
kili Avni Doğan'a ödeneğinin verilebilmesi, İç
tüzüğün 197 nci maddesi gereğince, Genel Ku
rulun kararına bağlı olduğundan keyfiyet yüce 
tasviplerinize laırz olunur. 

Millet Meclisi Başkanı 
Fuad Sirmen 

BAŞKAN — Kabul edenler lütfen işaret 
buyursun. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

3. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında Millet Meclisi Başkanlığı tezke
resi (3/495) 

Genel Kurula 
Aşağıda aidlan yazılı sayın milletvekillerinin 

(hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri Baş
kanlık Divanının 30 . 1 . 1963 tarihli toplantı
sında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tacsviplerinize arz olünui'. 

Millet Meclisi Başkanı 
Fuad Sirmen 

Ankara Milletvekili İsmail Gence, 10 gün 
hastalığına binaen, 29 . 1 . 1963 tarihinden iti
baren. 

Kastamonu Milletvekili Avni Doğan, 45 gün 
hastalığına binaen, 10 . 1 . 1963 tarihinden iti
baren. 

Samsun Milletvekili Hâmit Kiper, 10 gün 
hastalığına binaen, 28 . 1 . 1963 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — İsimleri tekrar okutup reyi
nize arz edeceğim. 

Ankara Milletvekili İsmail Gence, on gün, 
hastalığına binaen, 29 . 1 . 1963 tarihinden iti
baren. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kastamonu Milletvekilli Avni Doğan, 45 
gün, hastalığına binaen, 10 . 1 . 1963 tari
hinden itibaren. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Samsun Milletvekili Hâmit Kiper, on gün, 
hastalığmıa binaen, 28 . 1 . 1963 tarihlinden 
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itibaren. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Gündemin öncelikle görüşülmesi karar
laştırılan işleri kısmına geçiyoruz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Ayaydın, Sivas Mil
letvekilleri Cevad Odyakmaz ve Güner Sarısö-
zen'in Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış mü
nasebetlerinin düzenlenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Geciçi Komisyon raporu (2/270) (S. 
Sayısı : 313) 

BAŞKAN — Bu teklifin, yüksek 'malum
larınızdır ki, komisyona tadil dçjin gönderil
miş üç maddesi vardır. Komisyon acaba, 
raporu hazırlayıp Meclise takdim etmek ha
line gelmiş midir? Komisyon sözcüsü bura
da 'mı?. (Yok sesleri) Olmadığına göre ge
lecek birleşime bırakıyorıtm. 

2. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
uçucularına verilecek uçuş tazminatı hakkında 
kanun tasarısı ve Malîye ve Flân komisyonları 
raporları (1/278) (S. Sayısı : 13) (1) 

BAŞKAN — Bunun hakkında daha evvel 
öncelik kararı alınmış idi. Bu kanunun tümü 
üzerinde görüşmelere geçiyoruz. Buyurun Sa
yın Mazhar Arıkan. 

MAZHAR ARIKAN (İçel) — Muhterem 
arkadaşlarım; bir yıl içinde işlenen cinayet 
ve müessif fiillerin yüzde ellisinden fazlası
nın sebebini gayrimenkul mülkiyet ihtilâfı 
teşkil eden memleketimizde mülkiyeti mo
dern bir anlayışla hak duygusuna bağlı ka
larak sağlam esas ve hesaplara raptetmek 
dolayısiyle memleket asayişinde tesiri müsel
lem olan hâdiselere de sed çekmek olacaktır. 
Meselenin esaslı surette hallinde kadastro 
tesbiti işi başta gelmektedir. Bu itibarla tapu 
ve kadastro teşkilâtını her türlü imkânlara 
kifayetle, kavuşturmak bir zarurettir. Hal 
böyle iken huzurunuza sevk edilen bu kanun
la talebedilen nedir? Senelerdir devam'eden 
bir muadeletsizliğin giderilmesi işidir. 

Genel Müdürlüğün aero fotoğrametrik -ça
lışmalarda kullandığı Biçgraft tipi iki uçağı 

(1) 13 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nündadır. 

vardır. Bunun da birisi, kendisinin 'birisi 
de ordudan ariyet olarak alınmıştır. îkii uçak
ta çalışan personel adedi 3 pilot, üç makinist, 
iki rasattan ibarettir. Halbuki ayrıca fotoğ
rafçı ve telsizci de olması lâzımdır. Fakat, 
mevcut para ile personel bulmak imkânsız 
olduğundan kimse gelmiyor. Bunlar da ikmal 
edilirse 11 kişilik kadro personeline uçuş 
tazminatı taleb olunmaktadır. Kadastro fotoğ-
ramotri ekibi 16 . 3 . 1950 de kabul edilen 
6383 saydı Kanunla muaddel 5602 sayılı 
Kanuna göre maaş veya ücretleri tutarının 
% '30 nisbetinde bir uçuş tazminatı almakta
dırlar. Bu kanun hiçbir tadilât görmemiş
tir. 

Ekipte çalışan şahıslar hemen hepsi ordu
dan geçme tecrübeHi kimselerdir. Genel Mü
dürlüğün hususi bir yetiştirme kaynağı yok
tur. Maaşların âzamisi 1 250 liradır. Zamla 
birlikte ellerine geçen bin küsur lira civarın
dadır. Bu sekilide personel temininde güçlük 
çekilmekte ve hizmet bizzarur laSks-amaktadır. 

Fotoğnametrli metodunda hizmet uçuşla 
başlar. Ve metodun icabı 3 binle altı bin met
re irtifada uçacaktır. Bu yükseklikte dairna 
oksijen maskesi kullanmak zarureti bulundu
ğundan yıpranma fazladır. Ayrıca sivil hava
cılık talimatnamesine göre paraşüt de kullana
mazlar. Bu bakıımdan emniyet garantisi de 
yoktur. 

5. — 7345 sayılı Kanuna göre ordu uçuşla-
riyle Harita Genel Müdürlüğü uçuşları aynı 
görevi yapan uçuculara pilotlar için aylık tu
tarlarının yüzde seksen ve diğerlerine yüzde 
.altmış tazminat olarak verilmekte ve 17 . 1 . 
1963 tarihinde kabul buyurduğunuz 144 sayı
lı Kanunla daha müsait imkânlar temin edil
miş ve (Ayrıca bu kanunun 10 ncu madde
sinde verilen tazminatlara 7244 sayılı Kanu
nun üçüncü ve dördüncü maddeleriyle 263 
sayılı Kanunun ıaynı maddelere mütedair hü
kümleri uygulanmaz) denmek suretiyle ımun-
zfam vazifeler dolayısiyle alacakları çeşitli 
istihkaklar yekûnu esas alınıp bunun üzerin-
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den hesaplanacak nisbet tutarı tazıiriiınat ve
rilmesi kabul ledilimdştir. 

6. .—•• Aero fotoğrametri ekibinin kifayetiyle 
tamini bugünküleri ve bundan sonrakileri tat
min edip mesleke başlıyaeak bir tedbiiır ol
mak üzere pilota maaş tutan mn yüzde sek
seni ve diğeır görevlilere de >maaş ve ücret
leri tutarınım yüzde altmış nisbetinde laylık 
uçuş tazminatı verilmesi ve 144 sayılı Ka
nunun 10 neu mıaddesine mütenazır bir hük
mün kabulüne imkân verecek . surette kanu
nun tedvini gerekmektedir. Hürntetleriımle. 

BAŞKAN — 'Buyurun Sayan Kemal Sanib-
rahimoğlu. 

KEMAL ıSARIİBRAHİMOĞLU (Adana) 
— Muhterem arkadaşlar, hakikaten son dere
ce ehemmiyetli bir İhtiyacın cevabını hu kanun 
karşılamaktan «ok uzak,' çok cılız kalmakla be
raber, lüzumun takdir edildiğini ifade etmesi 
itibariyle hakikaten güzel bir eser olmuştur. 
Hüküm elti bu kanunu hazırladığından, bu lü
zumu takdir ettiğinden dolayı tebrik etmek ye
rinde olur. 

Muhterem arkadaşlar, malûmunum, söyle
mek, izah etmek fazladan. İBu memleketin ik
tisadi ve sosyal varlığı toprağa istinadeder. 
Plân deriz, program deriz, zirai reform deriz. 
Hani getir bakalım. Bunun ölçüsü ne, biçisi 
nedir? Toprak kimin malı, 'kimin neyidir, bu
nu bilen (yoktur. Tapu deriz, en az yüzde 60 ı 
ihticaca sali'h ölmıyan, pejmürde vesikalardan 
ibaret; perişan bir müessese halinde. Fakat 
bunların düzeltilmesi ve toprak reformu, zirai 
reform, kalkınma, plânlı kalkınma gibi büyük 
lâfların' temelini teşkil eden, !bu gayet ımüteva-
zi, hiçbirimizin ehemmiyet vermediğimiz tapu
lama ve tapu faaliyetleri lâyık olduğu ehemmi-
jyetin yüzde biriyle dahi tartılamaz, nazara alın
maz. Maalesef bu eskiden beri böyle olagalmiş 
ve böyle olagitmektedir. İşte şu fotogrametrik 
tapu çalışmalarını çok cüzi miktarda da olsa 
tasvibeden, bunun lüzumunu takdir eden şu ka
nun şayanı şükrandır ki, komisyonlarda da bir 
mukavemetle karşılaşmamış ve huzurunuza 
müsbet bir şekilde gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 5602 sayılı Kanu
nun tapulama faaliyetlerinin tatbikatını yap
mış, tatlbikatinda bulunmuş hir arkadaşınız ola
rak şunu ifade etmek isterim ki; fotogramet
rik usul tatbik edilmeden, tayyare1 ile fotoğraf-
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lar alınarak bunun üzerinde tatbikat yapılarak 
tapulama yapılmadan Türkiye'nin kadastro dâ
vası mübalâğasız dalha 500 seneye kadar halle
dilemez. Tayyere ile fotoğrafı alınarak kadost-
rosu, ıbir birliğin, bir köyün 15 ıgünde mümkün 
olduğu halde, 'ölçü ile yani, klâsik usullerle 
bir senede güçlükle mümkün olabilmekte ve 
çoğu 'zaman da Genel Müdürlük tarafından re-
füze edilmekte, tekrar tekrar ölçü zarureti hâ
sıl olmaktadır. ıBu itibarla ben ıburada fırsat 
düşmüşken Hükümetten ve ilgili idareden bil
hassa istirham edeyim, bu fotoğrametri usulü
nün şimdikinin en az birkaç misli geliştirilmesi 
için mümkün olan bütün gayreti sarf etsinler. 
Yüksek Meclis üyelerinden istirhamım !bu bap
ta cömert olsunlar. 

Muhterem arkadaşlarım, hakikaten güzel 
ıbir adım atılmıştır. Fotometrik usulün faydası 
kabul edilmiştir. Ancak maatteessüf 7244 sa
yılı Kanunun tahdidi hükümleri burada idare
nin elini kolunu bağlamış bir hüküm halinde 
tasarının ikinci maddesine ilâve edilmiş bulun
maktadır. Yani 7244 sayılı Kanun hükümleri
nin mahfuz tutulması bir nakizadır. Kanunun 
kabul ve şevkinin yarattığı inşirahı önleyici 
mahiyettedir. (Bu itibarla, «7244 sayılı Kanun 
hükümleri mahfuzdur», kaydının kaldırılmasın
da büyük fayda vardır. Konuşan arkadaşları
mız izah ettiler. 144 sayılı Kanun ile emsali va
zife gören kimseler, bu tahdit hükmüne tâbi 
değillerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, fotagrometri usu
lü ile çalışan pilotlar ve yardımcıları çok yük
sek irtifalarda, çok kötü şartlar içinde ve işe 
yaramaz uçaklarla bu 'vazifeyi yapmaktadırlar. 
İçlerinde maalesef son derece müşkül şartlar
da çalışanlar vardır. Bu arkadaşlar, çok daha 
fazla tazminat almalıdırlar. Nihayet, askerî 
personel şu veya hu şekilde çalışır ve aldığı 
tazminat kendisinin emeği ile mütenasip şekil
de verilmelidir. Ama böyle kısır, verimsiz bir 
sahada çalışan insana, değil böyle normal öl
çüde verilen tazminat biraz daha fazlası veril
melidir ki, daha çok rağbet olsun. îdare ele
man ibulmakta güçlük çekmesin. ıBuıgün elema
nını ordudan almaktadır. Ordudan ayrılarak ni
çin kadastronun, kendi meslek sahası dışında 
ve son derece verimsiz, son derece nankör bir 
sahasına kendisini, istikbalini rizk altına koy
sun. Biz dalha fazla vermeliyiz. 7244 sayılı Ka-
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lıun hükmü (mahfuzdur kaydı idarenin elini ko
lunu bağlıyor ve mümkün olduğu kadar yetiş
kin, iyi eleman bulamama durumuna sokuyor. 
Halbuki, Bilhassa kadostro tesbitlerinde, mili
min kıymeti vardır, arkadaşlar. Avuç içi kadar 
bir 'haritanın, fotoğrafın içine koca bir köyün 
arazisi sığmaktadır. Bunların ücretlerini liya
kat ve tecrübelerine göre almaları şarttır. Bu 
tip personele de asgari olarak emsallerinden 
daha az ücret vermemek lâzımdır. 

Sonra tasarının 1 - 2 - 3 ncü maddelerinde 
7244 sayılı Kanun hükümleri mahfuzdur, deni
yor. Halbuki ücretli çalışan elemanlar da var
dır. Ücretle çalışan elemanlara da tazminat 
vermek lâzımdır. Bunlara tazminat niçin ver-
miyelim. Bir tayyare içinde birkaç eleman var
dır. Bunların birkısmı ücretlilerdir. Bunun 
için bu maddelere maaştan sonra ücret kelime
lerinin ilâvesiyle idareyi zor durumdan, tat
bikattaki müşkülâttan kurta.rmak lâzımdır. 

Arkadaşlar, bu arz ettiğim noktaların telâ
fisi zımnında 6 aded takriri Yüksek Başkanlı
ğa takdim etmekteyim. Sayın milletvekili arka
daşlarımın kabul edeceğini ümidederim. Hepi
nizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın özarda. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü uçucularına verilecek uçuş 
tazminatı hakkındaki kanun tasarısının esbabı 
mucibesinde : 

Uçuş hizmetlerinin arz ettiği zorluk ve teh
likeler dolayısiyle 5950 sayılı Kanunla ordumuz
da istihdam edilen uçuculara maaşlarından ay
rı olarak bir uçuş tazminatının verilmesinin ka
bul olunduğu, Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü Aero Fotogrametri vazifeleri de aynı ma
hiyette bulunduğundan ve esasen uçuş ekibine 
dâhil memurlar tamamen ordudan almdığıdan, 
6383 sayılı Kanunla 5602 sayılı Tapulama Kanu
nuna eklenen maddelerle, 5950 sayılı Kanun 
hükümlerine mütenazır esasların bu personel 
için de kabul edildiği, ancak bilâhara çıkan 
7345 sayılı Kanunla 5950 sayılı Kanunun tadil 
edilerek uçuş, yıpranma, sakat kalma ve ölüm 
tazminat miktarlarının artırıldığı; asker uçucu
ların tazminatlarının artırılması karşısında adı 
geçen Genel Müdürlük uçucularının tazminat
ları da 7345 sayılı Kanunla kabul edilen seviye
ye çıkarılmadıkça gerekli personelin temininin 
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imkânsız bir hal aldığı belirtilmekte ve arz edi
len bu sebeplere binaen müzakere konusu kanun 
tasarısının 7345 sayılı Kanun hükümlerine mü
tenazır olarak eşitliği temin maksadiyle hazır
landığı ileri sürülmektedir. 

Bu esbabı mucibe ve buna müsteniden Yük
sek Meclise sevk edilmiş olan' kanun tasarısı 
hakkında ileri sürülen mütalâalar, kanunun ha
zırlandığı zaman için, hattâ bundan bir ay ev
velsi için çok isabetli ve yerinde olmakla bera
ber, geçen ay içerisinde Millet Meclisinde ve 
Cumhuriyet Senatosunda kabul edilerek 
19.1.1963 tarihinde Resmî Gazete ile ilân edil
mek suretiyle meriyete giren Uçuş hizmetleri 
tazminatı hakkındaki 144 sayılı Kanunla 7345 
sayılı Kanun tadil edilmiş ve uçuş tazminatları 
yeni esaslara göre düzenlenerek tazminatlar bir 
miktar daha yükseltilmiştir. 

Bu itibarla 144 sayılı Kanunun kabulünden 
evvelki esaslara göre hazırlanmış olan bu ka
nun tasarısı, 7345 sayılı Kanundaki tazminat 
esasları meriyetten kaldırılmış olmakla, uçuş 
tazminatlarının asker uçuculara ait tazminatlar 
seviyesine çıkarılması gayesi yine tahakkuk et
tirilememiş ve uçucular arasında teminine çalı
şılan eşitlik prensibinden mahrum kalmıştır. 

Bu sebeple kanun tasarısının Komisyon ve
ya Hükümet tarafından geri alınmasını ve sevk 
gayesine uygun olarak uçucular arasındaki 
eşitliği ve tazminatlar arasındaki seviye birliği
ni temin etmek üzere, 7345 sayılı Kanunu tadil 
eden 144 sayılı Kanundaki esaslara göre yeni
den düzenlenerek Meclise getirilmesini arz ve 
istirham ederim. 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde başka 
konuşmak istiyen olmadığına göre maddelere 
geçilmesini oyunuza sunuyorum. Maddelere ge
çilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Maddele
re ıgeçilmesi kabul edilmiştir. 

Bu kanunun ivedilikle görüşülmesi hakkın
da bir teklif vardır. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin (1 nci müzakeresi yapılacak işler) 

kısmında 78 No.da bulunan ve uzun zamandır 
bekliyen (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
uçucularına verilecek uçuş tazminatı hakkında
ki) Kanunun müstaceliyet ve takdimen müzake
resine müsaade buyurulmasınm Millet Meclisi-
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nin tasvibine arzını teklif ve istirham ederim. 

Devlet Bakanı 
Raif Aybar 

BAŞKAN — Kanunun ivedilikle görüşülme
sini kabul edenler... Etmiyenler... İvedilikle gö
rüşülmesi kabul edilmiştir. 

'Birinci maddeye geçiyoruz, 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü uçucularına 
verilecek uçuş tazminatı hakkında Kanun 

MADDE 1. — Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü Aero Fotogrametri uçuş ekibini teşkil 
eden personelden : 

a) Başpilot ve pilotlara maaş tutarının 
% 80 i, 

b) Uçuş ekibine dâhil olup uçuş görevleri
ne pilotla beraber katılmaya mecbur olan Uçuş 
Şube Müdürü (Aero Fotogrametri uçucusu), 
başrâsıt, râsıt, başmakinist, makinist, hava fo
toğrafçısı, telsizcilere maaş tutarının % 60 ı 
nispetinde aylık tazminat verilir. 

(Bu tazminat, aylıklarla beraber ödenir. 
(7244 sayılı Kanun hükümleri mahfuzdur) 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında söz is-
tiyen?... Yok. 

Değiştirge önergelerini teker teker okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü uçucu

larına ait kanun tasarısının 1 nci maddesinin 
aşağıdaki şekilde tadilini arz ve teklif ederiz. 

Antalya Antalya 
Nihat Su Ömer Eken 
Antalya Balıkesir 

İhsan Ataöv Cihat Bilgehan 
Antalya 

Nazmi Kerimoğlu 

MADDE 1. — Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü Aero Fotogrametri uçuş ekibini teşkil 
eden personelden : 

a) Başpilotlara maaş veya ücret tutarının 
% 80 i, 

b) Uçuş ekibine dâhil olup uçuş görevle
rine pilotla beraber katılmaya mecbur olan 
Uçuş Şube Müdürü (Aero Fotogrametri uçu
cusu) başrâsıt, râsıt, başmakinist, makinist, ha
va fotoğrafçısı ve telsizcilere maaş veya ücret 
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tutarının % 60 ı nispetinde aylık tazminat veri
lir. Bu tazminat aylıkla beraber ödenir. Bu ka
nunla verilen tazminatlara 7244 sayılı Kanunun 
3 ve 4 ncü maddeleriyle 24.2.1962 tarih ve 263 
sayılı Kanunun aynı maddelere dair hükümleri 
uygulanmaz. 

BAŞKAN — Bir diğer değiştirge önergesini 
okutacağım, önergelerin hepsini ayrı ayrı oku
tup Yüksek Heyetin bilgisine arz ettikten son
ra her önerge hakkında konuşma talepleri ta-
biatiyle lâzımgelen muameleyi görecektir. 

Şimdi ikinci önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğünün uçucularına ait uçuş tazminatı 
kanun tasarısında. 

a) Bu teşkilât uçucularının bir kısmının 
ücretli memur olmaları dolayisiyle tasarıda yer 
alan (maaş) kelimelerinin yanlarına (veya üc
ret) kelimelerinin eklenmesini, 

b) Tasarının 1 nci ve 2 nci maddesinin son 
fıkrasında tırnak içerisinde mukayyet (7244 
sayılı Kanun hükümleri mahfuzdur) ibaresinin 
(bu kanunla verilen tazminatlara 7244 sayılı 
Kanunun 3 ncü ve 4 ncü maddeleri ile 24.2.1961 
tarih ve 263 sayılı Kanunun aynı maddelere mü
tedair hükümleri uygulanmaz) şeklinde düzel
tilmesini arz ve teklif ederiz. 

Konya Balıkesir 
İhsan Kabadayı ıSüreyya Koç 

Yüksek Başkanlığa 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü uçucu

larına ait kanun tasarısında : 
1. Bu teşkilât uçucularının kısmen maaşlı 

ve kısmen ücretli memur olmaları dolayisiyle 
tasarı maddelerinde mevcut (maaş) kelimesinin 
yanlarına (veya ücret) kelimesinin eklenme
sini, 

2. Bu uçuculara; Devletin müstahak oldu
ğuna inandığı bir hakkı bir elden verip diğer 
elden geri alması neticesini intaceden 1 ve 2 nci 
maddelerin son fıkralarında mevcut (7244 sayı
lı Kanun hükümleri mahfuzdur) ibaresinin kal
dırılarak, tasarı gerekçesi ve Plân Komisyonu 
raporunda da tebarüz ettirildiği veçhile emsali 
uçucularla muadeletin sağlanabilmesi için (bu 
kanunla verilen tazminatlara 2744 sayılı Kanu
nun 3 ve 4 ncü maddeleri ile 24.2.1961 tarih ve 
263 sayılı Kanunun aynı maddelere mütedair 
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hükümleri uygulanmaz) in tasarıya ilâvesini arz 
ve teklif ederiz. 

Samsun Antalya 
îlyas Kılıç ihsan Ataöv 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü uçucu

larına verilecek uçuş tazminatı hakkındaki Ka
nunun İ nci ve mütaakıp maddelerindeki 
«maaş» kelimesinden sonra «ve ücretli» kelime
sinin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Kırklareli 
Abdurrahman Altuğ 

. Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
1 nci maddeye «maaş» kelimesinden sonra 

«veya ücret» kelimelerinin ilâvesini arz ve tek
lif ederim. Saygı ile. 

Adana 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun : 
1 nci maddesinin (B) fıkrasında yazılı 

«maaş» tâbirinden sonra «veya ücretleri» iba
resinin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

içel 
Mazhar Arıkan 

Gerekçe : 
6383 sayılı Kanunla tadil edilen 5602 sayılı 

Kanunun ek 1 nci maddesinde aynı ibare mev
cuttur, zira aero fotogrametri uçucuları içeri
sinde ücret alanlar da mevcuttur, aynı hizmeti 
görenlerin ay?u suretle mesaileri değerlendiril
melidir. 

Meclis Başkanlığına 
"1. 1 ve 2 nci maddedeki (7244 sayılı Ka

nun hükümleri mahfuzdur) ibaresinin kaldırıl
masını. 

2. Maaş tâbirlerinin yanma «ve ücret» ke
limesinin eklenmesini, maddelerin bu şekilde 
tadilini arz ve teklif ederiz. 

Giresun Giresun 
1. Etem Kılıçoğlu Ali Cüceoğlu 

Giresun 
Ali Köymen 

BAŞKAN — Muhtelif değiştirge önergeleri 
vardır. Ve aşağı - yukarı, bunlar iki nokta üze
rinde toplanmaktadır. Birisi, maaş kelimesin
den sonra «veya ücretli» kelimelerinin de ek-
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lenmesini mutazammın tekliflerdir. Bir diğeri 

| ise, «7244 sayılı Kanun hükümleri mahfuzdur» 
ı hükmünün kaldırılmasına matuf olmak üzere, 

iki teklif halinde tecelli etmektedir. Mamafih 
ı bu konuda her takriri tekrar okutarak değiş-
| tirge lehinde, aleyhinde ve hakkında konuşmak 
İ istiyenler, varsa, söz vereceğim. 

En geniş tadil önergesini tekrar okuyoruz : 
(Antalya Milletvekili Nihat Su ve 14 arka

daşının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN - - Komisyon adına buyurun Sa-
j yın, Sekip İnal. 
i PLÂN KOMİSYONU ADINA ŞKKlP İNAL 

(Hatay) — Muhterem arkadaşlarım; şimdi oku-
| nan önerge, daha önce okunmuş olan diğer 

önergeleri de aşağı - yukarı içerisinde toplamış 
bulunmaktadır, önerge, gerekçeleri ile birlikte 

! komisyonumuzca da benimsenmiş ve binaen-
! aleyh, bu önerge dairesinde maddenin değişti-
j. i'ilmesi uygun görülmüştür. Komisyonumuz ta

mamen katılmaktadır.... Hürmetlerimle. 

ı BAŞKAN — Bu takrir hakkında başka söz 
j istiyen var mı? Yok. 

Sayın arkadaşlar; komisyonun beyanından 
da anlaşılacağı üzere muhtelif takrirlerde mün-
•demicolan ihususlar, komisyonca kabule şayan 
görülmektedir. Eğer müsaade buyurursanız ko
misyon kısa bir zaman içinde bu maddeyi isteni-

I len şekilde tadil etsin. 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU ADINA 

SABIiî KESKİN (Kastamonu) — Komisyon 
olarak aynen iştirak ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor. Mad
deyi yapılan değişikliğe göre tekrar okutuyo
rum. 

Madde 1. — Tapu ve Kadastro Genel Müdür-
j lüğü Aero Fotogrametri uçuş ekibini teşkil eden, 

personelden : 
a) Başpilot ve pilotlara maaş veya ücret 

tutarının % 80 i, 
b) Uçuş ekibine dâhil olup uçuş görevleri

ne pilotla beraber katılmaya mecbur olan uçuş 
şube müdürü (Aero fotogrametri uçucusu) Baş 
râsıt, râsıt, başmakinist, makinist, hava fotoğ
rafçısı ve telsizcilere maaş veya ücret tutarının 
% 60 ı nisbetinde aylık tazminat verilir. Bu taz
minat aylıklarla beraber ödenir. Bu kanunla ve
rilen tazminatlara 7244 sayılı Kanunun 3 ve 4 

' ncü maddeleriyle 24 . 2 . 196! tarih ve 263 sa-
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yılı Kanunun aynı maddelere dair hükümleri 
uygulanmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ut-
miyenler... Madde kabul edilmiştir-. Madde bu 
şekilde kabul edildiği için, diğer takrirleri oku
maya mahal kalmamıştır. 

İkinci maddeye geçiyoruz : 
MADDE 2. — Sıhhi heyet raporuna müste

niden uçuştan ayrılan başpilot ve pilotlarla uçuş 
ekibine dâhil diğer personel, Genel Müdürlük 
emrinde başka bir vazifeye nakledilirler. Bun
lardan başpilot ve pilotlara uçuştan ayrıldıkları 
sırada almakta oldukları maaş tutarının % .r>() 
si, uçuş ekibine dâhil diğer personele uçuştan 
ayrıldıktan sırada almakta oldukları maaş tuta
rının % 40 ı her ay yıpranma tazminatı olarak 
verilir. (7244 sayılı Kanun hükümleri mahfuz
dur.) 

BAŞKAN — İkinci madde hakkında muh
telif değiştirge önergeleri var. Sayın Ataöv söz 

•mü istiyorsunuz'? 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar

kadaşlar, biraz evvel kabul buyurduğunuz birin
ci madde hakkında verilmiş olan muhtelif değiş
tirge önergelerini içine alan ve bir redaksiyonu 
ihtiva eden, bu takrir, oyunuza sunulmuş bulu
nuyor. Bunun da, maddenin yazılış şekline ay
nen iştirak ediyorum. Yalnız sonunda «7244 sa
yılı Kanun hükümleri mahfuzdur.» Kaydı kal
dırılır ve «7244 sayılı Kanunun 3 ve 4 neti mad
deleriyle 24 . 2 . 1961 tarih ve 263 sayılı Kanu
nun i'.ynı maddelere mütedair hükümleri uygu
lanmam.» Şeklinde bir ilâve yapmak suretiyle 
maddeyi yeniden kaleme aldım, ve Riyaset Di
vanına sundum. Zaman kaybetmemek bakımın
dan, muhterem komisyonun da buna iştirak et
meleri suretiyle, anlayış göstermesi suretiyle, 
maaş kelimesinden sonra, ücret kaydım da koy
dum. Bu şekilde maddeyi yeniden kaleme almış 
bulunuyoruz. Sayın Komisyonun da bu şekle 
uyarak maddeyi bu şekilde tanzimini rica ede
rim. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU ADINA SEKİP İNAL 

(Hatay) — İştirak ediyoruz efendim. 
RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Tak lir okunma- ı 

dan komisyon nasıl iştirak eder Reis Bey? 
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BAŞKAN — Efendim, komisyon, yalnız ar

kadaşımızın beyanına iştirak ediyor, henüz tak
rire değil. Birbirine karıştırmayın lütfen.. Tak
rir okunduğu zaman lehinde ve aleyhinde ko
nuşmak mümkün olacaktır. 

Şimdi takriri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere edilmekte olan kanunun 2 nci mad

desinin aşağıdaki şekilde kabulünü arz ve teklif 
ederiz. 

Antalya Balıkesir 
Ömer Eken Cihat Bilgehan 

Antalya 
İhsan Ataöv 

Madde 2. — Sıhhi heyet raporuna müsteni
den uçuştan ayrılan başpilot ve pilotlara uçuş 
ekibine dâhil diğer personel, (lenel Müdürlük 
emrinde başka bir vazifeye nakledilirler. Bun
lardan başpilot ve pilotlara, uçuştan ayrıldıkları 
sırada almakta oldukları maaş veya ücret tuta
rının % 50, uçuş ekibine dâhil diğer personele 
uçuştan ayrıldıkları sırada almakta oldukları 
maaş veya ücret tutarının % 40 her ay yıpran
ma tazminatı olai'ak verilir. Bu kanunla verileıt 
tazminatlara 7244 sayılı Kanunun o ncü ve 4 
ncü maddeleriyle 24 . 2 . 1961 tarih ve 263 sa
yılı Kanunun aynı maddelere mütedair hüküm
leri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Bir diğer değiştirge önerge
leri var onları okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü uçucu

larına verilecek uçuş tazminatı hakkında ka
nun tasarısının; 

2 nci maddesinden (7244 sayılı Kanun hü
kümleri mahfuzdur) kaydının kaldırılmasını 
lırz ve teklif ederim. Saygı ile. 

Adana 
Kemal Sıraibrahimoğlu 

Millet "Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Tapu ve Kadastro (lenel Müdürlüğü uçu

cularına verilecek Uçuş tazminatı hakkındaki 
Kanunun 2 nci maddesinde mevcut, «7244 sfo-
yıl] Kanunun hükmü mahfuzdur» kaydı, evvelce 
Yüksek Meclisimizce kabul edilen ve 17 . 1. 
1963 tarihinde yürürlüğe giren 144 sayılı Ka
nunla mübayonet halinde1 olduğu gibi bu kay-
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dm muhafazası büyük feragat ve fedakârlıkla 
hizmet gören kadastro uçucularını mağdur 
edecektir. 

Bu sebeple 2 nci maddede mevcut, «7244 sa-
yilı Kanunun hükmü mahfuzdur» kaydının 
maddeden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Kırklareli 
Abdurrahman Altuğ 

Yüksek (Başkanlığa 
Görüşülen kanunun 2 nci maddesinin sonun

da parantez içinde eklenen (7244 sayılı Kanun 
hükümleri mahfuzdur) hükmünün kaldırılma
sını arz ve teklif ederim. 

içel 
Mazhar Arıkan 

Gerekçe : 17 . 1 . 1963 tarihinde kalbul edi
len 144 sayılı Uçuş hizmetleri tazminat Kanu
nunun 10 ncu maddesinde «bu kanunla veri
len tazminatlara; 7244 sayılı Kanunun 3 ncü 
ve 4 ncü maddeleri ile 24 . 2 .1961 tarihli ve 263 
sayılı Kanunun aynı maddelere mütedair hü
kümleri uygulanamaz» hükmü mevcuttur. As
gari bir muadeletin sağlanabilmesi için aynı 
muafiyetin burada da tanınması gerekmektedir. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun 2 nci maddesin

de yazılı «maaş» tâbirlerinden sonra «veya üc
retleri» ibarelerinin ilâvesini arz ve teklif ede
rim. 

îçel 
Mazhar Arıkan 

Yüksek Başkanlığa 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü uçucu

larına ait kanun tasarısında : 
1. Bu teşkilât uucularmın kısmen maaşlı 

ve kısmen ücretli memur olmaları dolayısiyle 
tasarı maddelerinde mevcut (masaş) kelimesi
nin yanlarına (veya ücret) kelimesinin* eklen
mesini, 

2. Bu uçuculara; Devletin müstehalk oldu
ğuna inandığı bir haıkfkı foir elden verip diğer 
elden geri alması neticesini intaceden 1 nci ve 
2, nci maddelerin son fıkralarında mevcut (7244 
sayılı Kanun hükümleri mahfuzdur.) ibaresi
nin kaldırılarak, tasarı gerekçesi ve Plân Ko
misyonu raporunda da tebarüz ettirildiği veç
hile emsali uçucularla muadeletin sağlanabil
mesi için (bu kanunla verilen tazminatlara 
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2744 sayılı Kanunun 3 ncü ve 4 ncü madde
leri ile 24 . 2 . 1961 tarih ve 263 sayılı Kanu
nun aynı maddelere mütedair hükümleri uy
gulanmaz) m tasarıya ilâvesini arz ve teklif 
ederiz. 

Samsun Antalya 
îlyas Kılıç îlhsan Ataöv 

BAŞKAN — Verilmiş muhtelif değiştirge 
önergelerini okutmuş bulunuyoruz. Şimdi her 
birini ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım. 

(Mazhar Arıkan'm önergesi tekrar okundur.) 
BAŞKAN — Mazhar Arıkan arkadaşımız 

7244 sayılı Kanun hükümleri muhfuzdur kay
dının kaldırılmasını istemektedir. 

(Abdurrahman Altuğ'un önergesi tekrar 
okundu.) 

(Kemal Sanibrahimoğlu'nun önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Kanunun ikinci maddesinde 
mevcut 7244 sayılı Kanun hükümleri mahfuz
dur kaydının kaldırılması lehinde arkadaşları
mız teklifte bulunuyorlar. Bu takrirlerin leh ve 
aleyhinde konuşmak istiyen var mı? Olmadığına 
göre komisyon ne der? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA ŞEKÎP 
İNAL (Hatay) — Muhterem arkadaşlar, oku
nan takrirler içinde İhsan Ataöv arkadaşımız 
tarafından verilen takrir diğer teklifleri de 
daha derli toplu ihtiva etmektedir. Bu itibarla 
bu takrire komisyon olarak katılıyoruz, bütün 
şümulü ile. Yalnız takrirde kullandıkları ifa
deleri arasında «% 40 nı, '% 60 na» gibi tâbir
ler vardır, bu «nı» 1ar fazladır. 

BAŞKAN — Sayın înal, Sayın Ataöv'ün 
takririnde mevcut yüzde 40 ı değiştirmek mi 
istiyorsunuz ? 

SEKİP İNAL (Hatay) — Efendim, yüz
de, yüzde 40 m denmektedir, buradaki «nı» 1ar 
fazla, yüzde 40 ı olması lâzım. Yüzde kırkı 
olarak kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, biraz evvel okunan 
üç takrir, «7244 sayılı Kanun hükümleri mah
fuzdur» kısmını kaldırmaktadır. Komisyon, Sa
yın Ataöv'ün tekririni benimsediğini beyan et
ti. ihsan Ataöv'ün takririnin oylanmasına 
başlamadım. Bu bakımdan biraz evvel okunmuş 
bulunan ve «7244 s&yılı Kanun hükümleri mah
fuzdur» hükmünü kaldıran üç takriri oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
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Anlaşılmadı, bir defa daha oylarınıza müra
caat edeceğim. 

«7244 sayılı Kanun hükümleri mahfuzdur» 
hükmünün kaldırılması isteminde bulunan ve 
üç arkadaşımız tarafından Riyasete takdim 
edilmiş olan takrirleri okuttum. Komisyon 
Sayın ihsan Ataöv'ün takririne iştirak ediyor. 
işin redaksiyonu bakımından da komisyon be
nimsemiştir. Bunu oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 7244 sayılı Kanun hü
kümleri mahfuzdur kaydının kaldırılması dik
kate alınmıştır, komisyona vereceğiz 

Sayın Ataöv ve arkadaşlarının takririni oku
tuyorum. 

(Antalya Milletvekili ihsan Ataöv ve iki 
arkadaşının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Takrir üzerinde görüşmek is-
tiyen? 

MEHMET ÖZBAY (Adıyaman) — Muhte
rem arkadaşlar, bundan bir müddet evvel kabul 
buyurduğunuz Hava Kuvvetlerine ait Uçuş Taz
minat Kanununda ihsan Ataöv arkadaşımızın is
teğine benzer bir hüküm mevcuttur. Ancak ora
da bunun için bir müddet konmuştur, o müddet 
hitamında ayrılanlara aldıkları tazminat üzerin
den devamlı olarak yıpranma tazminatı verilir. 
Ama, bir gün, üç gün, beş gün müddet uçuş eki
binde çalışmış, sonra sıhhi veya başka bir sebep
le ayrılarak aynı teşkilât içinde başka bir kad
roya nakledilmiş olanlara verilmesi caiz olmaz 
Bir müddet koymak lâzımdır. Meselâ; «10 sene 
müddetle pilot olarak veya uçuş ekibinde çalış
mış olanlar geri hizmete alınırlar» şeklinde bir 
ibarenin konması muvafık olur kanaatindeyim. 
Ancak bu şekilde Hava Kuvvetlerinde Uçuş taz
minatı Kanununa muvazi bir hüküm tedvin et
miş olursunuz. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Bu hususla ilgili bir önergeniz 
mevcut değildir. 

MEHMET ÖZBAY (Adıyaman) — Hayır 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın ihsan Ataöv ve arkadaş
ları tarafından verilmiş bulunan takrire Komi.j 
yon katılmaktadır. Takriri oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miş ve Komisyona verilmiştir. Sayın İhsan Ata
öv maaştan sonra ücret kelimesinin ilâvesini iste
miş olduğundan bu konu ile ilgili Mazhar Ara
kan ve Kemal Sarıibrahimoğlu arkadaşlarımız 

tarafından verilen takrirlerin okünnıasma lü
zum görmüyorum. Çünkü 'arzu is'af edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum. 
Üçüncü maddeye geçiyoruz, maddeyi okutu

yorum. 
MADDE 3. — Aero Fotogrametri uçuş ekib -

ne dâhil olmayıp da muvakkat vazife ile ucu» 
esnasında tayyarede vazife alanlara her uçu • 
saati başına (7) şer lira verilir. Ancak bu HV-
retle bir ay zarfında verilecek para maaş tuta
rının % 30 unu geçemez. 

BAŞKAN — Üçüncü madde hakkında söz 
tiyen var mı? Olmadığına göre bu madde hak 
kında mevcut değiştirge önergelerini okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanunun 3 ncü maddesin

de yazılı «maaş» tâbirinden sonra (veya ücret
leri) ibaresinin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

içel 
Mazhar Ârıkan 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
3 ncü maddeye «maaş» kelimesinden sonra 

«veya ücret» kelimelerinin ilâvesini arz ve tek
lif ederim. Saygıyla. 

Adana 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI ŞEKlP 
İNAL (Hatay) — «Veya ücret ilâvesine» katılı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, iki takrir de aynı hu
sus üzerinedir. Yani 3 ncü maddede «Ancak bu 
suretle bir ay zarfında verilecek para, maaş tu
tarının yüzde 30 unu geçemez» paragrafında, 
«Maaş» kelimesinin yanma «veya ücret» kelime
sinin eklenmesini istiyen değiştirge önergelerini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon katılmış ve madde dikkate alın
mak kaydiyle komisyona gönderilmiştir. Madde 
komisyon tarafından kabul edildiğine göre, ve
ya ücret kelimesinin ilâvesi ile oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miş, madde «maaş» kelimesinin yanma «veya 
ücret» kelimesinin ilâvesi ile kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyoruz. 
MADDE 4. — Vazife uçuşu yapan uçucular 

ile uçuş esnasında tayyare içerisinde vazife alan-
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lardan uçuştan mütevellit kaza neticesinde sa
kat kalanlara 10 000, memuriyetten daimî ola
rak ayrılanlara 15 000, şehit olanların maaşa 
müstahak dul ve yetimlerine, yoksa kanuni mi
rasçılarına 20 000 lira tazminat verilir. 

BAŞKAN — 4 rıcü maddeyi okutmuş bulu
nuyorum. 4 ııcü madde hakkında söz istiyen var 
mı? Olmadığına, bu madde ile ilgili değiştirge 
önergelerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
(lör üşü I m ekte olan kanunun 4 ncü maddesin

de yazdı «maaş» tâbirinden sonra «veya ücretle
ri» ibaresinin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

İçel 
Mazhar An kan 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
4 ncü maddeye «maaş» kelimesinden sonra 

«veya ücret» kelimelerinin ilâvesini arz ve teklif 
ederim. Saygiyle. 

Adana 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

BAŞKAN — Gerek Sayın Arıkan gerekse Sa
yın Sarıibrahimoğlu arkadaşlarımız bu madde
deki «maaş» kelimesinin yanma «veya ücret» 
kelimesinin ilâvesini derpiş eden takrirler ver
miş bulunmaktadırlar. Bu takrirlere Komisyon 
katılıyor mu? 

KARMA BÜTÇU KOMİSYONU ADİNA 
SABKÎ KESKİN (Kastamonu) — İştirak etmi
yoruz. Niçin iştirak etmediğimizin sebebini arz 
edeyim. 

Muhterem arkadaşlar; verilen takrirde bir 
zühul olduğu kanaatindeyiz. Günkü, ancak ma
aşa şehit aileleri müstehaktır. Ücrete müstahak 
olmak durumu mevzuubahis değildir. 

Bu itibarla, Komisyon olarak takrirlere katıl
madığımızı hürmetlerimle arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Arıkanîn ve 
Sayın Sarıibrahimoğlu'nun takrirlerini oya su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir
ler reddedilmiştir. 

Dördüncü maddeyi mevcut şekli ile oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Dördüncü madde mevcut yazılı şekli ile kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Uçuştan mütevellit sebeplerle 
tedavi veya hava değişimi dolayısiyle uçuş ya-
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pamıyan uçuculara hâdise tarihinden itibaren 
bir sene müddetle uçuş tazminatı verilir. 

BAŞKAN — Beşinci madde üzerinde söz is
tiyen var mı?.. Yok. Beşinci madde üzerinde söz 
istiyen olmadığına göre, mevcut şekli ile oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Beşinci madde mevcut şekliyle kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — 5602 sayılı Tapulama Kanu
nuna 6383 sayılı Kanunun ikinci maddesi ile ek
lenen Ek : 1, 2, 3 ve 4 ncü maddeler' yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Altıncı madde üzerinde söz is
tiyen var mı? 'Yok. Altıncı maddeyi aynen oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Altıncı madde aynertı kabul edilmiştir. 

Bu arada ikinci madde komisyondan değiş
tirge ile birlikte gelmiştir. Komisyonun değiş
tirgesini okutuyorum. 

Madde 2. — Sıhhi heyet raporuna müsteniden 
uçuştan ayrılan başpilot ve pilotlara, uçuş ekibine 
dâhil diğer personel, Genel Müdürlük emrinde 
başka bir vazifeye nakledilirler. Bunlardan baş
pilot ve pilotlara uçuştan ayrıldıkları sırada al
makta oldukları maaş veya ücret tutarının % 
50 si uçuş ekibine dâhil diğer personele uçuştan 
ayrıldıkları sırada almakta oldukları maaş ve
ya ücret tutarının % 40 ı her ay yıpranma taz
minatı olarak verilir. Bu kanunla verilen tazmi
natlara 7244 sayılı Kanunun 3 ve 4 ncü maddele
riyle 24 . 2 . 1961 tarih ve 263 sayılı Kanunun 
aynı maddelere mütedair hükümleri uygulan
maz. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekliyle oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
İkinci madde okunan şekli ile kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 8. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

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

Kanunun tümü üzerinde söz istiyen var im? 
ÎLYAS KILIÇ (Samsırn) — Lefhte söz is

tiyorum. 
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BAŞKAN — [Buyurunuz efendim. 
ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem ar

kadaşlar; uzun zamandan beri Tapu - Kadastro 
personeli, 'bilhassa çok küçük 'bir miktarı ifade 
eden uçuş personelinin beklediği kanun tasarı
sı bugün kanunlaşmış bulunuyor. 

Arkadaşlar; bu memlekette 'büyük bir va
tandaş kütlesinin arazisi hâlâ tapulanmış du
rumda değildir. Eski usul tapulama faaliyeti 
devam ettiği müddetçe, bu işin belki de yarım 
asırda bitmesi mümkün değildir. 

ISon modern vasıtalarla kısa zamanda mem
leketimizde vatandaşın, arazisinin tapusuna 
kavuşması için yapılması lâzımigelen çalışmalar 
büyük fayda sağlayacaktır. Ve hakikaten kı
sa zamanda, belki elli senenin dörtte biri olanı 
onbir, oniki sene içinde bitmesi bu kanunun ka
bulü sayesinde olacaktır. 

Binaenaleyh, kanunu kabul etmek suretiy
le gösterdiğiniz ilgi ve alâkadan dolayı teşek
kür eder, kanunun çok hayırlı olmasını dilerim. 

BAŞKAN — Tapu - Kadastro Genel Mü
dürlüğü uçucularına verilecek uçuş tazminatı 
hakkındaki kanun tasarısını 'oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi sunuşların 4 ncü maddesine geçiyo
ruz. 

4. — Maliye Bakanı Ferid Melen'in, vergi re
form mevzularının arz ettiği ivedilik dolay isiyle 
Harçlar, Damga Vergisi ve Motorlu kara taşıtları 
Vergisi kanun tasarılarının, Kurumlar, Vergi 
usul ve Gelir Vergisi kanun tasarılarının tetkiki 
için kurulmuş bulunan Geçici Komisyonda görü
şülmesini istiyen önergesi (1/364, 396, 4/171) 

Bir takrir «gelmiştir, okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Harçlar, Damga Vergisi ve Motorlu Kara 
Taşıtları Vergisi kanun tasarıları Yüksek Mec
lise sunulmuş bulunmaktadır. 

Vergi reform mevzularının arz ettiği ivedi
lik dolayısiyle sözü geçen tasarıların, Kurum
lar, Vergi Usul ve Gelir Vergisi kanun tasa
rılarının tetkiki için kurulmuş bulunan 'Geçici 
Komisyonda müzakeresini saygılarımla arz ve 
teklif ederim. Maliye Bakanı 

Ferid Melen 
BAŞKAN — Daha evvel Gelir Vergisi Ka

nunu tadili bir komisyonda görüşülmüştü, ımev-
zuubahis kanunların (görüşülmesini temin için 
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Gelir Vergisi tasarısını inceliyen komisyona 
havalesi istenilmiştir. Bu husus Yüce Heyetini
zin tasvihiyle olacaktır. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kanun, Geçici Komisyona ha
vale edilmiştir. 

3. — Tarım Bakanlığına bağlı bâzı okul ve 
kurumların idaresi hakkındaki 29 . 5 . 1926 ta
rihli ve 867 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
hakkında C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi vt 
Plân Komisyonu raporu (1/161) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 228 e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, bu tasarı
nın dört maddesi C. Senatosunda aynen kabul 
edilmiş yalnız 1 nci maddesi değiştirilmek su
retiyle gelmiş bulunmaktadır. Millet Meclisi 
Plân Komisyonu da bu değişikliği aynen ka
bul etmiş ve benimsemiş durumdadır. Bu de
ğişiklik Meclisimizce de kabul edildiği ve be
nimsendiği takdirde tasarı kanunlaşmış ola
caktır. 

Şimdi Cumhuriyet Senatosundan gelen tez
kere ile Millet Meclisi Plân Komisyonunun ra
porunu ve Senatoca değiştirilerek kabul edil
miş olan maddeyi okutup oyunuza sunacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
iîlgi : 1 . 10 . 1962 tarih ve 1456 - 6449 sa

yılı yazınıza karşılıktır : 
Tarım Bakanlığına bağlı 'bâzı okul ve ku

rumların idaresi hakkındaki '29 . 5 . 1926 ta
rihli ve 867 sayılı Kanuna ek kanun tasa
rısının Bütçe Komisyonunun değiştirişine 
bağlı metni, 'Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
rulunun 4, . 12 . 1962 tarihli 13 ncü Birleşimin
de ıgörüşülerelk aynen kabul edilmiş ve dosya 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Cumhuriyet (Senatosu Başkanı 

Suad Hayri Ürgüplü 
Millet Meclisi Yüksak Başkanlığına 

Cum'huriyet Senatosunca değiştirilerek ka
bul edilen «Tarım Bakanlığına hağlı bâzı o'kul 
ve kurumların idaresi hakkındaki '29 . 5 . 1926 
tarihli ve '867 sayılı Kanuna eik kanun tasarısı» 
komisyonumuza havale edilmiş olmakla ince
lendi ve görüşüldü. 

Bakanlığın kanunen mücadele etmek mec
buriyetinde bulunduğu hayvan hastalıkları 

(1 (228 e 1 nci ek) sayılı basmaya&ı tuta
nağın sonundadtr. 
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için lüzumlu ilâç istihsalinin artırılması ve di- I 
ğer hayvan hastalıkları için de gerekli ilâçla
rın yapılması ve ücret mukabilinde çiftçilere 
satılmasını temin maksadiyle bu 'kurumların 
tesislerini (genişletmeleri ve lüzumlu tesislerini 
yapmaları için döner sermaye ile idare edilme
lerini temin maksadiyle hazırlanan kanun ta
sarısı Cumhuriyet Senatosunda vuzuh bakı
mından bir (İve) ilâve edilerek değiştirilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosunca yapılan bu deği
şiklik komisyonumuzca da uygun görülerek 
aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz genel Kurulun tasvibine arz 
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 

>Ş. inal 
Yozgat 

V. Uyar 

Aydın 
O. Apaydın 

Bilecik 
Ş. Bin ay 

Çanakkale 
R. Sezgin 

Diyarbakır 
R. Iskenderoğlu 

Gümüşane 
S. Savacı 

Kastamonu 
S. Keskin 

Konya 
t. Baran 
Sakarya 
N. (Bayar 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 
Artvin 

S. 0 . Avcı 
İmzada 'bulunamadı 

Aydın 
t. Sezgin 

Çanakkale 
Ş. İnan 
Denizli 

Â. Şohoğlu 
İmzada bulunamadı 

Giresun 
t. E. Kılıçoğlu 

Hatay 
A. S. Hoeaoğlu 

İmzada bulunamadı 
Kırşehir 
A. Bilgin 
'Mardin 
Ş. Aysan 

Siirt 
A. Yaşa 

Si'Vas 
•M. Vural 

İmzada bulunamadı 
BAŞKAN — Maddeyi okutuyorum efendim. 

Tarım Bakanlığına bağlı bâzı okul ve kurum
ların idaresi hakkındaki 29 . 5 . 1926 tarihli ve 

867 sayılı Kanuna ek Kanun 
MADDE a. — Tarım Bakanlığına aidolup 

hayvan hastalıklarına karışı aşı, serum, ilâç ve 
sair biyolojik maddeler imal ve istihsal eden 
ve Devlet tarafından finanse edilen, halen mev
cut ve yeniden kurulacak «Enstitü, kurumlar, 
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hayvan hastaneleri ve lineıkhaneler» döner ser
maye ile çalışabilir. 

'BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenf.. 
Olmadığına ıgöre, C. 'Senatosunca değiştirilmiş 
bulunan ve Plân (Komisyonunca benimsenmiş 
olan maddeyi son şekliyle oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde, C. 
Senatosunca değiştirilen ve Plân Komisyonun
ca benimsenen şekilde kabul edilmiştir. Tasarı 
kanunlaşmıştır efendim. 

öncelikle, görüşme teklifi var, okuyoruz 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin iki defa ^görüşülecek işler kısmı

nın '5 nci sırada yer alan Adana Milletvekili 
Kemal 'Sarıibrahimoğlu ve arkadaşlarının (365*6 
sayılı Kanuna ek ve Millî Eğitim Bakanlığı 'kıs
mında 'değişiklik yapılmasına dâir kanun tekli
finin 'öncelik ve İvedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederiz. 

(Bütçe Komisyonu 
'Başkanı 
Sekip İnal 

4. — 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 İki geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Maliye ve Büt
çe komisyonları raporları (2/22) (S. Sayısı : 
261) 

BAŞKAN — öncelik ve ivedilikle görüşül
mesi kabul edilmiş olan teklif mi ? 

ZEKİ ZEREN (İstanbul) — Hayır. Günde
min son sırasında idi. Müzakeresine başlanmış, 
yarıda kalmıştı. 

BAŞKAN — Şimdi okunan öncelik ve ivedi
lik teklifiyle bu tasarının müzakeresi talep 
edilmiştir. Biz de o talebi Yüksek Heyete bildir
mekle mükellefiz. Yüce Heyet bu talebi is'af et
mezse sıra zatıâlinizin teklifine gelecektir. 

ZEKİ ZEREN (İstanbul) — Efendim, biz 
de verdik öncelik takriri. 

BAŞKAN — Şimdi mi efendim? Ne zaman 
verdiniz ? Bulamadık. 

ZEKİ ZEREN (İstanbul) — Daha evvel 
gönderdim efendim. 
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BAŞKAN — Saym Sarıibrahimoğlu arkada

şımızın vermiş olduğu kanun teklifinin öncelik
le görüşülmesi hususunu oylarınıza sunuyorum; 
kabul edenler... Etmiyenler... öncelikle görüşül
mesi talebi reddedilmiştir efendim. 

Şimdi İçtüzük gereğince bir defa görüşüle
cek işlere geçiyoruz. 

5. — İstanbul 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 Milet Meclisi 
Plân Komisyonu raporu (2/52) (S. Sayısı: 221 e 
1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Bu konudaki rapor okunmuş ve 
iki arkadaşmız da konuşmuş bulunmaktadır. Söz 
alanlara sırasına göre söz vereceğim. 

Yalnız konuşacak arkadaşların kanunun le
hinde, aleyhinde ve üzerinde konuşmak istedik
lerini işaret buyursunlar. 

Buyurun Saym Hasan Erdoğan. 
HASAN ERDOĞAN (Kars) — Kanunun le

hinde ve Bütçe Komisyonu raporunun aleyhin
de konuşacağım. 

Muhterem arkadaşlar, İstanbul Milletvekili 
Suphi Baykam ve 69 C. H. P. li arkadaşının ver
miş olduğu kanun teklifi, yani Sağlık Bakanlı
ğında çalışan doktor hekim asistanlara da 200 
liralık tazminat verilmesi hakkındaki kanun 
teklifi, daha evvel Yüksek Huzurunuzda görü
şülmüş ve az ekseriyetle reddedilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu, Sosyal Hizmetler Ko
misyonunda, Milet Meclisi Sağlık Komisyonu
nun kararma iştirak edilmiş, fakat Senato, asis
tanlara verilen bu tazminat karşılığı olarak ay
rıca bir de mecburi hizmet eklemiş bulunmakta
dır. 

Kısa bu izahtan sonra neden kanunun lehin
de olduğumu heyetinize arz etmek istiyorum. 

Arkadaşlar, bir kanun çıkarken aynı hakka 
aynı şartlara haiz olan şahıslar nazarı itibara 
alınmazsa adaletsizlik oluyor ve vatandaşların 
haklı şikâyetleri sürüp gidiyor. Yüksek Meclise 

(1) 221 e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı 
30 . 1 . 1963 tarihli 37 nci Birleşim tutanağı so-
tmndadır. 
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intikal eden kanunlar tetkik edildiği takdirde, 
birçoğunun evvelce çıkan kanunların eksik, ya
rım çıkması neticesi aynı haklara haiz kimsele
rin başka şekilde düşünülmeleri suretiyle 
adaletsizliklerin olduğu ve bunların zamanla 
artması sebebiyle intikal ettiği görülmektedir. 
Bu kanun da bunlardan birisidir. Nedenini izah 
edeceğim. Tıp Fakültesini bitiren bir insan he
kim unvanını alıyor, imtihanla da üniversiteye 
asistan oluyor. Sağlık Bakanlığı da kendi asis
tanlarını imtihanla alır. Muayyen zamanda 
ilân eder, branş imtihanı, lisan imtihanı yapar, 
bunda muvaffak olanlar asistan hakkını kaza
nırlar. Bir sıraya girerler, Bütçe Plân Karma 
Komisyonunun reddetmiş olduğu gerekçede 
üniversite ile Sağlık Bakanlığı asistanları ara
sında imtihan olma farkı olduğu söylendiği için 
bunları söylemek mecburiyetinde kalıyorum. 
Tıp Fakültesine giren hekimler de ihtisas zama
nı geldiğinde imtihanını verir, kadro varsa ka
riyere girer. Başasistan olarak kalırlar, kadro 
yoksa mütehassıs unvanını alırlar ve üniversite 
ile alâkası kesilir. Sair bir müessesede vazife 
alır. Sağlık Bakanlığı asistanları da aynı şekil
de imtihana tabidirler . Beklerler, sırası gelince 
Sağlık Bakanlığının gösterdiği hastanelerde 
asistanlık yaparlar. Bakanlık birçok asistanla
rı ayrıca taşra hastanelerine de göndermekte 
ve dolayısiyle Sağlık Bakanlığı asistanları taşra 
hastanelerinde 6 ay bir kararname veya Sağlık 
Vekâletinin prensiplerine göre tâyin edilirler. 
Şimdi, aynı fakülteyi bitiren, aynı imtihanlar
dan geçen insanlardan bir kısmı, Üniversite
ler Kanunu çıktığı zaman, profesörlere, doçent
lere, başasistanlara, asistanlara verilen tazmi
nattan istifade ile tazminat alır. Aynı şekilde 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanunu çıkar
ken onlar da sırayla hoca, doçent, başasistan 
ve asistanlar gibi tazminat vermişlerdir. Tıp 
Fakültesi haricindeki diğer fakültelerin asis
tanları ise esasen kendi kadroları ile almıyor
lar. Bunlar daha ziyade kariyer yapmak için 
alınıyorlar. 

Sağlık Bakanlığı asistanlarının bunun dışın
da kalması dolayısiyle haklı olarak bu hekim
ler, «biz de aynı hizmeti yapıyoruz, daha çok 
çalışıyoruz, neden almıyoruz ?» diye Yüksek 
Meclisinizde muhtelif arkadaşlara müracaat et
mişler ve bu kanun teklifine lüzum görülmüş
tür. 
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Şimdi, muhterem arkadaşlar; Sağlık Bakan

lığında, hastanelerinde, meselâ Ankara Numu
ne Hastanesi veya Ankara Hastanesinde ça
lışan bir asistan sabahın yedisinde vazifeye 
başlar; eğer hastanede yatacak yeri varsa, haf
tada bir gün izin hakkı vardır; olmadığı tak
dirde başhekimler idare ederler ve saat 19,00 
da bunların mesaisi normal olarak bitmiş olur. 
Üniversite asistanlarının mesaileri ise üniver
site hocalarının mesai saatinden biraz evvel 
başlar yani üniversite asistanları eğer hoca 
saat 9 da başlıyorsa, vazife başına 8 - 8,5 ta ge
lir ve öğleden sonra da saat 15 te hastaneyi 
terk eder. Bütün asistanların hariçte muayene
hane açmak hakları yoktur. Hastanelerden dö
ner sermayeden para alamazlar. 

Meselâ Ankara Numune Hastanesi Kontken 
Servisini ele alalım. Senede burada asgari 30 
bin filim çekilir. Teknik personelle birlikte bu 
işi yapan dört asistandır. Üniversite kliniğinde 
ise senede çekilen filim adedi 2 500 - 3 000 dir. 
Asistan adedi ise, Numune Hastanesindeki asis
tan adedinin üç mislidir. Diğer poliklinik hiz
metleri de aynıdır. Bunlar mukayese edilirse, 
meselâ 10 asistanlık ile çalışan Ankara Numu
ne Hastanesindeki bir servis, senede 30 bin ka
dar hasta muayene ediyorsa, üniversitenin aynı 
kliniğinde bunun çok dûnunda hasta bakılır, 
yakinen, kendim çalıştığım için biliyorum. Me
selâ : Ankara Numune Hastanesinde üniversite 
ikinci cerrahi kliniği bulunurken orada çalı-
çan iki doçent, iki şef ve on asistanın senede 
yaptığı büyük ameliyat 7 000 den aşağı düş
mezdi. Eakat Tıp Fakültesinde birinci cerrahi 
kliniğinin, aynı miktarda asistan ve doçent
lerle yaptığı ameliyat adedi 1 500 - 2 000 idi. 
Üstelik Sağlık Bakanlığı asistanları mesaileri
ni daha çok bedenen çalışmak durumundadır, 
asla mübalâğa etmiyorum, kanunun lehine rey 
verin, diye söylemiyorum, bir hususu arz etmek 
istiyorum : Vasati olarak normal mesai yapan 
bir asistanın bir hastane içinde günlük yürü
düğü mesafe 30 kilometredir. Bunu ilmî olarak 
izah etmişlerdir. Bir asistanın günlük olarak 
hastane içinde 10 - 12 saat. Koğuşlar arasında 
poliklinik arasında ve servisler arasında ve has
talar arasında dolaştığı hesabedilirse bunun 
günlük izahı 30 kilometreyi buluyor. Saatte 2,5 
kilometre yol yürüdükleri hesabediliyor ve 
asistanlık ağır meslekten sayılır. Benim başı-
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ma geldiği için söylemiyorum, birçok arkadaş
larımda böyle oldu; 80 kilo olarak asistanlığa 
başlıyan bir doktor, 1,5 ay sonra 68 - 69 kiloya 
düştü. 

Ve birçok doktor bu yüzden hastalıklarla 
karşıkarşıyadır. Ağır bir mesaidir. Çalışma 
mecburiyeti dolayısiyle, ağırdır, birçok hekim 
asistanlık sırasında, tüberkülozun reeffeksiyon 
tâbir olunan ikinci enfeksiyonu ile karşılaşmış 
vaziyettedir. Eöntkende çalışıp şua alanlar 
'başka, diğer, bulaşıcı hastalıklarla karşılaşmak 
İher ,an varit.. Kendinizle mukayese ediniz, bir 
nezleli insanın elini .sıkarsam acaba nezlesi ba
na geçer mi diye düşünürsünüz. Fakat bir 'asis
tan, sabahtan akşama kadar muhtelif hasta
larla nâmüsait şartlar içinde temas etmekte ve 
bedenen yıpranmaktadır. Üstelik Sağlık Ba
kanlığı asistanları 'bâzı haklardan istifade ede
mezler. Meselâ kitap alacaktır, üniversite asis
tanı kitap aldığı zaman dolar normal olarak 
Ihesabedilir, fakat Sağlı'k Bakanlığı asistanları 
bu haktan mahrumdurlar. Aldıkları kitapları 
daha pahalı olarak alırlar. Üniversite asistanı 
olması dolayısiyle askere gitme mecburiyeti 
birisi için mecburi, diğeri için üniversitenin 
vermiş 'olduğu belgeye ıgöre 32 (yaşma kadar 
tecil edilebilir. Şimdi, bir meslektaşına, sınıf 
arkadaşı, aynı şekilde imtihana tâbi tutulmuş 
olan üniversite asistanı olan arkadaşı, 200 lira 
tazminat alıyor. Komisyonun, ret gerekçesi 
üniversitenin asistanları alırken imtihana tabi 
tuttuğu Sağlık Bakanlığının tutmadığı şeklin
de bir yanlış malûmata sahibolsalar gerek. Hat
tâ Sağlık Vekâleti üniversite hocalarının imti
han yapmasını tercih etmiş ve aynı üniversite 
hocaları tarafından giriş imtihanları yapılıyor, 
ıhattâ öyle 'klinikler var ki, bir üniversite şe
finin, üniversite hocasının maiyetinde Sağlık 
Vekâletinin asistanları da vardır, üniversitenin 
de. Meselâ Ankara Numune Hastanesi Çocuk 
Servisi, Ekştein Servisi, buranın hocasının ya
nında, Sağlık Vekâletinin asistanı çalışır. Üni
versitenin asistanı da çalışır. Birisi iki yüz li
ra tazminat alır, diğeri almaz. Ankara Hasta
nesinde bir öastro Antreloji Kliniği açılmıştır. 
Burada Sağlık Bakanlığının asistanları da ça
lışır. Sağlık Vekâletinin asistanları bu tazmi
nattan istifade etmez, fakat üniversite asistan
ları istifade eder. Bu hekim camiasında, bilhas
sa asistanlar camiasında âdil olmıyan bir neti-
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oe tevlidetmektedir. Arkadaşlar; komisyon di
yor ki, «Bunlar ihtisas yapmak için geliyorlar; 
bir nevi menfaatleri va r ; Ihattâ fahri olarak 
dahi çalışanlar vardır; şu halde ne lüzum var 
bunlara bir de iki yüz lira vermeye?» 

Arkadaşlar; Sağlık Bakanlığında fahri asis
tanlık kalkmıştır. Fahri asistanlık diye bir şey 
yoktur. Üniversitede volonter asistanlık var
dır. Sıra beklemek istiyenler volonter olarak 
bekler. ıBilâhara asistan sırasına girerler. Deni
liyor ki, asistanlar yalnız ihtisas yapmak için 
hastanelerde çalışıyorlar, çalıştırılıyorlar. Böy
le değil arkadaşlar. Asistanı olmıyan bir kilini-
ğin çalışmasına imkân yoktur, bu mümkün de
ğildir. Bütün hizmetlerin 3/4 ü asistanların 
üzerindedir. Aşağıdan gelen bütün hizmetler 
ve yukarıdan gelen Ibütün emirler asistanda 
toplanır. Asistanın almadığı bir servisin çalış
ması, buigün ilmen mümkün değildir. Bu bakım
dan bugün klinikler .asistanlara muhtaç durum
dadır. Hattâ Avrupa'ya giden ekseriyet, (bil
hassa Almanya'da olan) doktorlar asistan kad
rosunda çalıştırılmaktadırlar. Bunlara vermiş 
oldukları maaş kadrosu, asistan kadrosudur. 
Yardımcı mânasına gelen bir isim, bugün bizim 
hastanelerimizde bu durumdadırlar. Şimdi be
denen yorulan aynı hakları diğer meslekdaşla-
rı aldığı halde kendileri alamadığı için âdil bir 
şekilde (yapılmamış bir, eski bir kanundan isti
fade edememekte olan meslekdaşlarımın Yük
sek Heyetinizden istirhamları; kendilerinin 
hiç olmazsa aynı mesaiyi sarf ettikleri için, di
ğer meslektaşlarına verilen haklarının da ta
nınmasıdır. Eğer Üniversite Kanunu yapılır
ken, veya Askerî Tıp Akademisi Kanunu yapı
lırken, bir ek madde ile bu asistanlarda düşü
nülmüş olsaydı ki, bugün böyle bir kanunu hu-, 
zurunuza getirmeye lüzum hâsıl olmıyacaktı. 
İstirhamım, bütçe raporunun reddi ve Sağlık 
Komisyonunun aynı zamanda Senato Sosyal İş
ler Komisyonunun raporlarının kabulü mahiye
tindedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; bu mevzu
da zannedersem Sayın Komisyon Başkanı da 
fikirlerini izah edeceklerdir. Bendenizin bir 
takriri var, bütçeye büyük bir yük tahmil et
miyor ve adaletsizliği de ortadan kaldırıyor. 
Benim dilim varmıyor, diğerlerinin elinden bu 
hakkı alın demeye... Asistan hizmetlerinin, ay
nı seviyeye gelmesini arzu ediyorum. 
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Gülhane Tıp Akademisindeki asistanlar da 

zammolmaktadır. Fakat, komisyonun ret ra
porunu okuyacak olursak, tezatlarla dolu ol
duğu görülmektedir. Sözlerim biraz uzadı, bunu 
meslektaşlarıma yapılan bir nevi haksızlık de-
miyeyim, haklarının yanlış anlaşılması şeklin
de anladığım için bilhassa cevaplandırmak mec
buriyetini hissettiğim için izah mecburyetinde-
ym. Plân Komisyonu raporunun bir bendinde 
deniyor ki : «Serbest hayatta maddi faydalar 
sağlaımıyan ekseri ilim dalları için lüzumlu 
asistanlara rağbet yolu açan asistanlığı eazip 
hale getirmek ve rağbetini artırmak maksadiyle 
bu tazminatın ihdas edildiği..» deniyor. Dil -
Tarih Fakültesinde, Ziraat Fakültesinde bu 
böyle olabilir. Fakat Tıp fakültelerinde böyle 
değildir. Eğer Tıp Fakültesi asistanlarına taz
minat verirken, «Anatomi asistanlarına, fizyo
loji asistanlarına verilecek, daha eazibolan ge
nel cerrahi veya kadın hastalıkları assitanları-
na verilmiyecek.» diyen bir ayırma olsaydı, ko
misyonun hakkı vardı. Ayırma1 olmamıştır, sey
yanen hepsine verilmiş. Şu halde, bu komisyon 
tarafından bir yanlış anlamadır. 

İkinci gerekçeleri «Mevzuubahis asistanların 
daha müsait şartlarla çalışması icabında serbest 
hayatta daha fazla muvaffak olmak gayesiyle 
doktorlar arasında fazla rağbet edilen bir ihtisas 
müessesesi olduğu hattâ fahrî olarak hor işin 
yapıldığı cihetle her iki asistanlığın aynı mahi
yette telâkki edilemiyeceği.» 

Arkadaşlar, Sağlık Bakanlığı asistanlarına 
rağbet var da üniversite asistanlarına yok mu
dur? Üniversite asistanları daha çok çalışma 
imkânına sahiptir. Üniversite bir ilim müesse
sesidir. Üniversiteden daha çok feyiz alınır. 
Üniversite asistanları derslere iştirak eder, ho
calar vasıtasiyle çalıştırılır, kütüpaneleri var
dır, hariç memleketlere gönderilirler ve caire... 
Bu şartlar altında üniversite asistanı ile Sağlık 
Bakanlığı asistanları arasında yapılan mukayese
yi anlıyaımadım. (Akademik kariyere mensup 
asistanların doçentlik imtihanına hazırlanması) 
gibi bir mükellefiyetten bahsile reddediliyor. 

Muhterem arkadaşlar, Sağlık Vekâletine ve 
üniversiteye alman assitanlar imtihanla alı
nırlar. Muayyen zamanlarda gazetelerle ilân 
edilir, Tıp Fakültesini bitirenler müracaat eder
ler. İmtihanı kazananlar ya üniversiteye veya 
Sağlık Bakanlığına asistan olurlar. Her itkisi 
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de, lisan imtihanına tabidirler. Üniversiteye alı
nan doktor asistanlar doçent olaeaik, diye pe
şinen alınmaz. Unvanı asistandır, 6 ay aday 
olarak çalışır, eğer doçent olacak ise üç sene 
başasistanlık yapmak mecburiyeti vardır. 20 
asistan bir kliniğe gider, 20 m de ihtisas alabi
lir, fakat bir, iki başasistanlık kadrosu varsa o 
kadroda şef veya hocanın istediği kalır, diğerle
ri Sağlık Vekâletinde olduğu gübi fakülteler ile 
alâkasını keser. Kaldı ki, doçent imtihanına gir
mek için üniversite asistanı olmak şart değildir, 
yani üniversite asistanı olma mecburiyeti yok
tur, doçentlik imtlibanma girime şartlarını haiz 
'her hekim imtihana girer, imtihanda doçent 
olabilir. Üniversitede kadro varsa eylemli, yok
sa eylemsiz olur. Bunu da komisyon yanlış an
lamıştır zannediyorum. Bu durum muvacehesin
de Plân Komisyonunun kararının reddini isti
yoruz. Senato ise iki sene gibi bir mecburiyet 
hizmeti koyuyor. Bugünkü hizmet için eğer asis
tanlara bir tazminat verilmesini istiyorsak bu
günkü hizmet karşılığı için istiyoruz. Dr. Alp 
Reel misali meydandadır. Senelerden beri hâlâ 
bir nebati hayat yaşıyor. Bu gazeteler vasıta-
siyle aktüel mevzu olmuştur. Ama öyle Alp 
Reel'ler var ki; hayatlarını kaybetmişlerdir. Bun
lar görülmez, istenilen zam bugünkü mesainin 
karşılığıdır, öyle asistain biliyorum ki; almış 
olduğu maaşı baktığı hasta adedine bölerseniz 
bâzı hastanelerde hasta başına beş kuruşa, bâzı 
hastanelerde 10 kuruşa kadar düşmektedir. 

Kanun bugünkü hizmetinin karşılığı için 2 
yüz lira istiyor. İleriki hizmeti için ise; ihtisas 
yaptıktan sonra Sağlık Vekâletine veya başka 
bir müesseseye gidiyorlar, ve hizmet istiyorlar. 
Neden 2 yüz lira tazminat alan bir üniversite 
asistanı mütehassıs olunca, mecburi hizmet yap
mıyor da, Sağlık Vekâleti asistanına iki yüz lira 
vererek mecburi hizmet yüklüyorsunuz. Hekim
ler çalışmaktan müstağni değildir. Tıp Fakül
tesinde burslu olarak okuyan bir talebe 6 sene 
okuyor, mukabilinde 4 sene mecburi hizmet ya
pıyor. Devlet olarak 6 sene okutuyorsunuz, 4 se
ne mecburi hizmet yaptırıyorsunuz. Bu yönden 
Senatonun bu kararı da gayriâdildir. Sözlerimi 
fazla uzatmak istemiyorum. Bir takrir veriyo
rum, bu takririmde Bütçe Komisyonu teklifinin 
reddini, Sağlık Komisyonunun teklifinin naza
ra alınmasını istirham ederim, hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Söz istiyenlerin sırasına göre 

sıra sayın Zeki Zcren'dedir efendim. 
Kendi namınıza mı konuşacaksınız? 
ZEKİ ZER/EN (İstanbul) — Komisyon Baş

kam olarak. 
BAŞKAN — O halde buyurun efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİS

YONU BAŞKANI ZEKİ ZEREN (İstanbul) — 
Muhterem arkadaşlar; sayın Hasan Erdoğan 
arkadaşımız o kadar geniş konuştular ki, nerede 
ise benim bile sabrım tükenecekti. (Gülüşmeler) 
Bendeniz Komisyon Başkanı olarak konuşacağım. 
İstirham ediyorum, beni sabırla dinleyiniz. 40 
sene bu mesleke emek vermiş bir arkadaşınız ola
rak komisyonun bu kararının ne kadar doğru 
olduğunu az zamanda ispata çalışacağım, sabrı
nızı tüketmeden. 

Arkadaşlar, dört ay evvel huzurunuzda idi 
bu tasarı, bir şanssızlığa uğradı. Bu şanssızlığı 
sizler gidereceksiniz. Bunu 70 arkadaş teklif et
miştir. Emin olunuz ki, 500 asistanın gadre 
uğramasını önliyeceksiniz. Veballeri üzerinizde-
dir. Geçen yıl Şefik İnan'm afaroziu listesine 
bu teklif de girmişti. Bütçe Komisyonunun fik
ri de, realiteler ne olursa olsun, esastır denildi. 
Ben yaşıma başıma güvenerek bunun üzerinde 
duruyorum. Bu realiteler o kadar mühim ki, 
iki müsavi asistan müessesesinden birbirinin ak
sine biri gayet iyi şartları hâvi, diğeri bunun 
aksi. 450 lira nedir ki, İstanbul Valisinin bu
gün hazırladığı bir Bekçi Talimatnamesi var. 
Bu tetkik edilirse görülür ki, bekçi aylığını 
yükseltmeye çalışıyorlar. Bundan sonra bekçiler 
600 ile bin lira arasında maaş alacaklar. Nere
de ise yarın doktor ithal edeceğiz. 500 tane mün
hal var Sağlık Bakanlığında 200 mütehassıs 300 
de belediye ve Hükümet doktoru ve saire ki bu 
4 binin haricindedir. Bugün birisini yemekte 
gördüm, 1 O00 dolar aylık alıyormuş. Memleke
tine geldi, 7 seneden beri çalışıyor. 450 lira ile 
asistan bulamıyoruz. Hastane asistanlıkları mün
hal. Bütçe Komisyonları haksızdır. Onlara gö
re hastaneler asistanlığı o kadar revaçta ki, o 
kadar muteber bir şeymiş ki, bu memuriyette, 
fahriler varmış. Yanlış efendim, vukufsuzdur
lar. Bütçe Komisyonları muhakkak ki, burada 
vukufsuzdurlar. Hastanelerin durumu gösteri
yor ki, fahri asistanlık yoktur. Ama üniversi
tede 30 fahri asistanlık var. Bu yanlış bilgi, vu
kufsuzluk size ne temin edecektir., Yalnız bir 
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noktada hakları var, o da bütçeye külfet tahmili. 
Eğer, bir milyon lirayı bütçeye külfet olarak 
kabul ediyorsanız... Kabul etmeyin. Bu müesse
seler içinde 40 sene saçını başını ağartmış bir in
sanım. Bu haksızlığı önlemenizi rica ediyorum. 
(Alkışlar) 

İSMAİL YILMAZ (Bursa) — 200 lira taz
minat verilmekle doktorlar ve asistanlar tatmin 
olundu mu, neden 500 lira olarak getirmediniz? 

ZEKÎ ZEREN (Devamla) — Bütçe Komis
yonunun fikrine karşı kuvvetli olalım diye em
sal gösterdik. Üniversite asistanları birinci se
nede 200 lira, ikinci senede 300 lira alır. Biz de 
kuvvetli olalım diye böyle teklif ettik. Ama tak
dir sizindir. Bir takrir verip 500 lira yaparsınız. 

BAŞKAN — Söz, alış sırasına göre Sayın 
Sabri Keskin'indir. Sayın Keskin yoklar. Daha 
konuşacak 8 arkadaşımız var; bu arkadaşlarımı
zın, lehte, aleyhte ve üzerinde olarak konuşma
larını bir sıraya, tertibe koymak zorundayız. 

Şimdi, daha vevel konuşan arkadaşımız leh
te konuştuklarına göre, aleyhte konuşmak isti-
yen arkadaşımız varsa kendilerine söz verece
ğim. 

Sayın Ahiskalıoğlu''?.. Lehte. 
Sayın Özal''.. Aelyhte. Buyurunuz, Sayın 

Özal. 
RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, Bütçe Komisyonunun nâçiz bir 
âzası sıfatiyle Zeki Zeren arkadaşımızın itapla
rına mâruz kalmış olmamızdan dolayı, sözlerime 
bu noktadan başlamak istiyorum. 

Filhakika reylerinizle seçilmiş olan Bütçe 
Komisyonunda, maatteessüf Prof. Zeren gibi ar
kadaşların bulunmaması bir eksikliktir. Sağlık 
Komisyonunun vukufu komisyonumuzca çok 
kayda şayan ve pek kıymetli olmak lâzımgelir. 

ZEKÎ ZEREN (İstanbul) — Ancak bu nok
tadan. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Devamla) — Ama ne yapa
lım, yalnız, seçtiğiniz heyet olarak çalışmakla 
mükellef bulunuyoruz. Konulara da ancak bir 
dereceye kadar vâkıf bulunuyoruz. 

Sayın Profesör, Bütçe Komisyonunun tutu
mundan da şikâyet ettiler. Sadece, izahat olarak 
arz etmek isterim; geçen sene bütçeyi kabul et
tikten sonra, Bütçe Komisyonunun şikâyet edi
len tutumuna rağmen, bütçeye yüklenmiş olan 
munzam külfetin yekûn tutarı 400 milyon lirayı 
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tecavüz etmiştir. Bütçe Komisyonunun bu şekil
deki sıkı tutumundan dolayı, zannediyorum ki, 
Yüksek Heyetinizin sadece memnun olması lâ
zımgelir. 

Esas mevzua girmek istiyorum : Sayın Er
doğan arkadaşını çok etraflı konuşması ile bir 
kanım çıkarken aynı durumda olan insanlara 
aynı hakların sağlanmamasından dolayı tevel-
lüdedebileeek haksızlıkları belirttiler. Ben şah
san konumuz için bu noktai nazarda olmadığımı 
ifade etmek istiyorum. Muhterem arkadaşlar, 
üniversitedeki asistanlara, doçentlere ve profe
sörlere tanınmış olan bu tazminat hakkı münha
sıran üniversiteye matuftur. Buradaki kasıt yal
nız doktorlara asistanlık için bir tazminat veril
mesine mütedair değildir. Sadece üniversiteye, 
akademik kariyere rağbeti artırabilmek ve ora
da hakikaten son derece mahrumiyetle çalışan
ların bu mağduriyetin bertaraf edilmek üzere, 
konulmuştur, yoksa, kanun hazırlanırken, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı hastanelerinde 
çalışan asistanlar unutulmuş, akla gelmemiş de
ğildir. Bu yüzden bir hata, bir haksızlık tevel-
lüdedeceği hususu da hâtıra gelmemelidir. 

Muhterem arkadaşlar; üzerinde konuşulan 
tasarı, evvelâ, Bütçe Komisyonu tarafından 
reddedilmiş, Yüksek Heyetinize gelmiş; Yük
sek Heyetinizce de keza reddedilmiştir. Bilâhara 
Senatoya gitmiş, Senatonun iki komisyonu tara
fından. Yüksek Heyetinizin mütalâasına uyul
muş, reddedilmiştir. Ancak Sosyal İşler Komis
yonu bir şart mukabilinde bunlara tazminat ve
rilmesini muvafık bulmuştur. 

Bu şart; asistanların iki sene müddetle, mü
tehassıs olduktan sonra Devlet hastanelerinde 
çalışmaya mecbur tutulması şartıdır. 

Bütçe Komisyonu, bu şartın kabili tatbik ol
madığı noktasında durmuştur. Ayda 200 lira ve
rilmek suretiyle ihtisaslarını yapmış olan kim
selerin, bilâhara iki sene gibi bir mecburi hizme
te tâbi tutulması vakıalara uymaz. Ayda iki yüz 
lira mukabilinde iki sene mecburi hizmete tâbi 
tutulmasını nazarı itibara alma; bugünün reali
telerini bilmemek, demektir. Yralnız Sağlık Ba
kanlığının sosyalize edilmekte olan bölgelerin 
doktorlarına verebileceği para yüksek rakamla
ra yükselmekte ve bir ayda verilebilecek miktar 
bütün ihtisas süresince ödenmiş olan parayı geç
mektedir. Ayrıca Sağlık Bakanlığının getirmek
te bulunduğu kanun tasarısı ile bunun çok üstü-
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ne çıkarak ayda 4 bin, 5 bin lira gibi bir ücretin 
doktorlara verilmesi yoluna gidilmektedir. Bi
naenaleyh mecburi hizmet karşılığında tazminat 
verilmesi keyfiyetini bu realitelerle bağdaştıra-
madık. Bunun diğer branşlarda da birtakım 
mahzurları görülmüştür. Mecburi hizmete tabi 
olduğu halde bu gibilerin Devlet hizmetinde ça
lışmadan başka yollar bulmuş oldukları kolay
lıkla söylenebilir. Binaenaleyh 200 lira karşılı
ğında, bir doktoru, mütehassıs hale gelecek olan 
bir doktoru, 2 sene müddetle çalıştırmak müm
kün değildir, işte, huzurunuzda müzakere edil
mekte olan teklifin düğüm noktası buradadır. 
Bütçe Komisyonunun reddetmiş olduğu, tasvip 
etmediği bu tadil ile, tazminat vermek suretiyle 
mecburi hizmete bağlanmasını mümkün görül
mediği şeklin, Yüksek Heyetinizce, eski noktai 
nazarına tevafuk etmek üzere, bu teklifin tas
vibe mazhar olmıyacağı ümidini taşımaktayım. 

Muhterem arkadaşlar; burada konuşan ve bu 
tasarının lehinde olan kıymetli doktor arkadaş
larımız derler k i ; asistansız hastane olamaz. 
Bunun aksini kimse iddia etmiyor. Mevzuubahs-
olan, şey; asistanlığın kaldırılması değildir ve 
maatteessüf bu tazminatla asistanlık kadrosu
nun çoğalması da mümkün değildir; asistan 
adedi artmamaktadır. Teklifin, hastaların bek
lediği hizmetlerin yapılması, hastalarının bakı
mının daha iyi hale gelmesi ile de alâkası oldu
ğuna kaani değilim. Esasen Sağlık Bakanlığı
nın yetkilileri de ifade eder umudundayım; bu 
tazminatın verilmesi ile kadro artmadığı gibi, 
esasen, asistanlığa olan rağbet eksilmiş de de
ğildir, arkadaşlar. 

Açılmış olan imtihanlara girilmemekte ve
ya mevcut kadroda münhal bulunmamakta mı
dır ki, arkadaşlar sadece asistanlık müesesesiy-
le tazminatı beraberce mütalâa etmektedirler*? 
Hakikat nedir, realite nedir? Bendenizin anla
dığıma göre hakikat şudur: Tıp Fakültesi biti
rilir, pratisyen olarak çalışılır ve muayyen re
fah seviyesine gelindikte bu türlü çalışmanın 
daha üstüne çıkılmak istenir. Ama her halükâr
da maddi şartlar temin edildikten sonra, ihtisa
sa gidilir. IL'tsasa her istenildiği zaman gidile
mez. imtihanlar için çok beklemek lâzımdır. 
imtihanlar verildikten sonra kadro sayısı kadar 
talip bulunur ve kadrolar mutlak surette dolu
dur. Binaenaleyh Yüksek Meclisin eskiden ver
miş olduğu kararın değiştirilmesine dair her 
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Ihangi bir sebep mevcudolmadığı ve tazminat ve
rilmek suretiyle kadro sayısının artmıyacağı, 
kadro sayısı artmadığına göre, hastanelerde bu
gün bulunmıyan imkânın ne yükseleceği, ne de 
azalacağı ihtimali mevcut bulunmadığı cihetleri 
ortadadır. 

Binaenaleyh, (Bütçe Komisyonunun getirmiş 
olduğu şekildeki tasarının reddini istirham ede
rim. 

Saygılarımla. 
(BAŞKAN — iSaym Halil özmen; kanunun 

lehinde mi, aleyhinde mi?.. 
HALÎL ÖZMEN (Kırşehir) — Aleyhinde, 
BAŞKAN — Bir dakika müsaade buyurun, 

Sarıibrahimoğlu üzerinde konuşacak. Buyurun 
Sayın Sarıibrahimoğlu. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım, 68 imzayı taşıyan ve 
mâna itibariyle hakikaten üzerinde durulması, 
ehemmiyetle üzerinde durulması icabeden bir 
teklifi, Yüksek Meclisin lâyık olduğu ehemmi
yetle ele aldığı muhakkaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu memleketin bir 
personel dâvası, personel rejimi dâvası mevcud-
olduğu izahtan varestedir. Türkiye Cumhuriye
tinin kuruluşunda, zaruretlerin şevkiyle, Os
manlı imparatorluğundan müdevver personel 
rejimi, ister istemez miras olarak alınmış ve 
bu miras üzerinde bir personel rejimi ihdası
na mecburiyet hâsıl olmuştur. 

'imparatorluk esaslarına ve geleneklerine da
yanan, sakat esaslardan yürünerek bugünkü 
duruma gelinmiştir. Zaman zaman ıslahat ya
pılmış, tasfiye yapılmış, birtakım intibak ka
nunları ile, hatalı gidişin, hatalı tatbikatın dü
zeltilmesine gayret edilmiştir; fakat, meseleyi 
kökünden, esasından ele alıp, topyekûn perso
nel rejimini muasır medeni milletler seviyesine 
ulaştıracak esaslar tedvin edilmemiştir. 

Arkadaşlar; memleketimizin, milletimizin, 
devletimizin en büyük noksanı, geri kalmasının 
en esaslı âmillerinden biri personel rejimimizin 
geri ve perişan halidir. Kanaati âcizanem odur 
ki, Türkiyemizin bugün birinci derecede ehem
miyetli ve lüzumlu meselesi, personel rejiminin 
ıslahı ve personel dâvasının süratle medeni öl
çüler içinde hallidir. (Bunu yapmayınca perso
nel rejimini medeni ölçülerde halletmedikçe, 
kalkınmanın, özlediğimiz iktisadi refahın istedi
ğimiz zamanda gelmesi mümkün okuyacaktır 
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ve belki de bir hayalden ibaret olacaktır. Be
nim korkum budur, arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlarım, muhtelif meslek 
grupları, muhtelif menfaat grupları, muhtelif 
ıstırapların temerküz ettiği şahıs ve zümreler 
haklı olarak feryat ederler ve sızlanırlar. Biz, 
az maaş alıyoruz, emeğimizin karşılığını alamı
yoruz, almterimiz değerlendirilmiyor diye sızla
nırlar. Bunlar, birtakım tazyik grupları olarak 
kuvvetlerini, kudretlerini hissettirdikleri nis-
bette tazminatlar, normal baremin dışında, bir
takım haklar elde ederler. Diğerleri elde edemez
ler arkadaşlar. Başlarlar feryada. Gün geçmez 
ki elimize bununla ilgili mektuplar gelmesin: 
Neden falan falan memurlar dahi tazminat alır
lar da bize vermezler, diye. îşte elimde bir mek
tup. Bakanlar Kurulu kararı ile falan müessese
nin yevmiyeli personeline İstanbul'da çalışanlar 
•da dâJhil 6-12 lira arasında mahrumiyet zammı 
verilir de maaşlılara neden verilmez, diye soru
yor vatandaş, öyle ki, falan memur tazminatlı 
maaş alır, öbür tarafta biz sıkıntı çekeriz, ne
den falan memura tazminat verilir de bize ve
rilmez diyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bunların hepsi ıs
tırap, hepsi dert. Bunların topyekûn halli için 
ise, meselelerin bir arada süratle ele alınıp top
yekûn salim bir neticeye bağlanmasından baş
ka bir çıkar yol görmüyorum. 

Dün zabıt kâtipleri, bugün doktorlar, yarın 
öğretmenler, öbür gün bilmem neler? Bunun so
nu ıgelmez ve gelmemektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, hakikaten asistan
lar son derece zor şartlar altında çalışmaktadır
lar. Gecesi yok, gündüzü yok. Nöbetleri var. 
Çeşitli hastalıklar. Adamlar yıpranmaktadırlar. 
Nihayet yetişmektedirler ve ihtisas almaktadır
lar. Bir ihtisas sahibi olmaktadırlar, bir istik
bal temin etmektedirler. İhtisas kendilerine 
maddeten de faydalı olmaktadır. Mühim olanı; 
şahıslarında memlekete yetişmiş bir insan he
diye etmektedirler. Yetişmiş bir insanı memle
kete kazandırmak için öğrenimini gecesini gün
düzüne katarak yapan insanlara 200 lira tazmi
nat verilmesin demek çok zordur. Ancak bu 
kürsüden bunu tescil etmek hiçbir şey değil; 
ama muhterem arkadaşlarım, hepsinin vatanper
ver insanlar olduklarına inanıyoruz. Yetişmiş 
insanların, altı sene tıp tahsili gibi zor bir tah
sil yapmış insanların burada bu 200 lirayı ver-
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memek için gösterdiğimiz çabanın mânasını 
takdir edeceklerine inanarak konuşmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, ancak bugün mem
leketimizdeki memurlar, hayat seviyesi, hayat 
standardı muvacehesinde son derece düşük ma
aş ve ücret almaktadırlar. Halen tabanı teşkil 
eden memurların bu maaşlarla nasıl yaşadık
larını sormak hakikaten haklı bir sualdir. Bu 
asistanlar da tabanı teşkil eden memurlar ka
dar bir maaş almaktadırlar. Bunların da yaşa
yışı zordur. Bu sebeple bu tazminatların veril
mesinin müdafaası hakikaten son derece kolay
dır. Verilmemesini istemek de memleketin büyük 
dâvaları muvacehesinde o kadar zor olmasa ge
rektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir memlekette 
memur bol, ücret ve maaş az ise o memleketin 
işleri iyi görülmüyor demektir. Ve görülmesi de 
mümkün değildir. Bir adamın kaldıracağı taşı 
üç adama taşıtıp, bir adama vereceğiniz ücreti 
üç adama verdiğiniz takdirde bu taş çok güç 
kalkar yerinden. Bir ingiliz devlet adamı; «az 
maaşlı çok memur istihdam eden devletler zen
gin devletlerdir. Bizim Devletimiz çok zengin 
bir Devlet olmadığı için, ingiltere Devleti ola
rak çok maaşlı, kaliteli ve fakat az memur ça
lıştırmayı tercih ederiz», demektedir. Elbette 
maaş olarak hiç olmazsa geçinecek bir meblâğ 
verilmelidir. Fakat arkadaşlar, bu umumi ol
malıdır ; âm ve şâmil olmalıdır. Arkadaşlar, ka
nunların itibar görmesinin, saygı görmesinin 
birinci şartı âm ve şâmil olmasıdır. Kanunları 
umumi kılan, vatandaşlar tarafından hürmetle, 
saygıyla karşılanmasını temin eden umumi olu
şu, herkese tatbik edilişi, her sınıf ve zümreye 
hitabedişidir. Bir kısım meslek sahiplerine, şa
hıslara hitabeden kanunlar teşriî kuvvetlerin 
itibarlarını yükseltmez arkadaşlar. Kanuna hür
meti biraz azaltır gibi gelir bana. 

Muhterem arkadaşlarım, sonra bâzı mukaye
seler de yapmak mümkündür. Meselâ hâkimler 
staj yaparlar, iki sene staj yaparlar. Hakimlere 
tazminat verildiği halde; yani stajını bitirmiş 
olan hâkim ve hâkim muavini tâyin edilmiş kim
seler de tazminat aldıkları halde stajyer hâkim
lere tazminat verilmez. Yarın hukukçu arkadaş
lar veya her hangi bir milletvekili arkadaşımız 
bu tazminatların hukukçulara da verilmesini 
teklif edebilirler. Ve hattâ bunu bu teklifteki 
esbabı mucibe ile de müdafaa edebilirler. Sonra 
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avukatlar da staj yaparlar. Bunlar hiç maaş 
almazlar. Avukatlar da, Avukatlık Kanunu hü
kümlerine göre âmme hizmeti görmektedirler. 
Avukatlık Kanununun 21 nci maddesine 'göre 
âmme hizmeti görmekte olan avukatlara staj 
müddetleri içerisinde değil tazminat, maaş dahi 
verilmez. O halde bunlara dahi vermek iktiza 
eder. Ancak doktorlar uzun zaman kendilerini 
yetiştirmek ve memlekete yetişmiş bir insan ka
zandırmak için maaş alır, ayrıca bir de tazminat 
istemektedirler. 

Muhterem arkadaşlarım; sonra, işin bir di
ğer cephesi var. Memleketimiz, Türkiyemiz, 
Anadolumuz, uzak köyleriyle, uzak nahiyeleriy-
le, uzak kazalariyle okumuş adam beklemekte
dir, doktor beklemektedir. Pratisyenmiş, müte-
fhassısmış bunun kıymeti yok. Yeter ki, ismi
ne doktor denilen adam oraya 'gelsin. Şarkın 
ücra köşeleri, Sayın Hasan Erdoğan'ın kendi 
bölgeleri bekliyor... Bu idealist doktorlarımız 
hizmetlerini oralara götürsünler. Çalışırlar, ka
zanırlar; nihayet bir doktor unvanı almışlardır. 
Nihayet gayet güzel bir istikbal imkânı elde et
mişlerdir. Memleketi kendilerinin ilminden, ir
fanından ve aydınlığından faydalandırsın nur-
landırsmlar. Kendileri de biraz kazandıktan 
sonra gelir tecrübelerini artırmak için güzel gü
zel ihtisas yaparlar. Arkadaşlar, büyük şehir
lerde bulunanların % 90 ı evli olma durumun
dadır. Bu maaş ve tazminat dahi asistanları za
ten doyurmaz. Mecburdurlar memleketin ücra 
köşelerinde veya taşra kazalarında bir müddet 
çalışmaya ve para kazanmaya... 

Muhterem arkadaşlarım, sonra asistan olu
yor. Evet, memlekete yetişmiş bir eleman he
diye ediyor, kendisinin şahsında. Ama, Devle
tin imkânlarından istifade ediyor. Milletin im
kânlarından, hastanesinden, âletinden, edeva
tından, ilâcından ve hazır hastasından parasız 
olarak faydalanıyor. Muhterem arkadaşlarım; 
bu imkânlardan parasız faydalanıyor. Bu bü
yük bir nimettir. Parasız olarak birçok imkân
lardan faydalanıyor, yetişiyor ve daha çok ka
zanmak ve yükselmek imkânlarını buluyor. Bu 
da az şey değildir. Devlet ve millet hazırlamış
lar her türlü imkânı.. Müteşekkir olmaları da 
lâzım. Hatırladığıma göre evvelce asistanlık pa
rasızdı. Parasız olduğu halde, imtihanlara gi
rerler, kazanamazlar. Çünkü, talip çok; hepsi 
de ehliyetlidir doktor arkadaşlarımın ve müm-

1 . 2 . 1963 O : 1 
kün olduğu kadar asistan olmak için, imtihan
ları kazanmak için gayret ederlerdi. Bir kısmı 
yine açıkta kalırdı. Geçen devre, yani 11 nci 
devrede yine bu kanunun esbabı mucibelerine 
benzer esbabı mucibelerle maaş almalarını ten-
sibeden kanun kabul edildi. Şimdi iki yüz lira 
tazminat diyorlar. Emsalleri alıyormuş... Em
salleri nihayet bir ilmî kariyere intisabetmiş-
lerdir, bu yolda kendilerine istikbal olduğuna 
inanmışlardır. Ve memlekete, millete bu yolda. 
hizmete kendilerini adamıştır ve kanun onlara 
da tazminat alma hakkını vermiştir. Şimdi mes
leğe intisabetmiş olan kimseler alıyorlar, diyer 
kalkıp sırf kendini yetiştirmek, kendisini yük
seltmek ve daha çok kazanma imkânlarını te
min etmek için, Devletin imkânlarından ve her 
türlü yardımından faydalanan kimselerin, bir 
de tazminat istemeleri, af buyursunlar, bu dok
tor arkadaşlar bana kızmasınlar, biraz fazla 
istek gibi geliyor bana. Biraz evvel ifade ettim; 
personel rejimimiz ıslah edilsin, ölçelim, biçe
lim; Meclis olarak, Devlet olarak, millet olarak 
eğer hakikaten malî imkânlarımız, iktisadi gü
cümüz, bu tazminatı vermeyi mümkün kılıyor
sa, diğer bütün personelin aleyhine bir durum 
yaratmadan eğer mümkün olursa, o zaman seve 
seve verelim arkadaşlarım, seve seve verelim. 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Vaktiyle böyle 
söylemiyordunuz, ama. 

BAŞKAN — Rica ederim, Sayın Soyer mü
dahale etmeyiniz. Sırası geldikçe herkes bu kür
süye çıkarak fikirlerini söyliyebilir. Rica ede
rim, hatibe müdahalede bulunmayınız. 

Buyurun efendim. 
KEMAL SARIÎBRAHlMOĞLU (Devamla) 

— Muhterem arkadaşlarım; burası millet kür
süsüdür. Biz de milletin vekiliyiz. Burayı sabote 
etmek bir milletvekiline yakışmaz. Ve bu şekil
de konuşma arkadaşıma da yakışmaz. 

BAŞKAN — Rica ederim, cevap vermeyiniz^ 
devam ediniz. 

KEMAL SARIÎBRAHlMOĞLU (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarım; bizler, milletvekil
leri olarak büyük vebal altındayız ve şu perso
nel rejiminin ıslah edilmemesinin günahını taşı
maktayız. Bir Hazine temsilcisi arkadaşımız, 
zannederim kaymakamlara verilecek tazminat
lar mevzuunda Bütçe Encümeninde şöyle bir 
müdafaada bulundu, ismini hatırlıyamıyorum 
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ama kanaatimce maliyecilerin en akıllılarından, 
en iyi müdafaa edenlerinden biri idi. Dedi ki; 
«arkadaşlar; biz de biliyoruz ki, birçok sektör
lerde personele lâyık olduğu ücret verilmemek
tedir. Ama bunun çaresi topyekûn personel re
jiminin ıslahı, adaletli bir dengenin kurulması
dır. Bu şekilde şu memuriyete, bu makama, şu 
sınıfa ve şu zümreye verilen tazminatlarla per
sonel rejiminin ıslahına mütedair umumi arzu, 
kısmen, yer yer, giderilmekte ve bu arzu bu 
suretle kösteklenmektedir. Topyekûn ıslah im
kânları, topyekûn ıslah arzusu, gayet kuvvetli 
ve yaygın şekilde hissedildiği takdirde müm
kün olabilir. Halbuki siz, bu arzunun önüne 
manialar dikmektesiniz. Millet olarak biz, bu 
bakımdan şikâyetçiyiz. Onun için lütfetsinler 
personel rejimini hep birden ıslah edelim. Bun
ların hepsini adaletle düzenliydim.» dediler. 
Muhterem arkadaşlar, benim görüşüm de bu
dur. Personel rejimi ıslah edilmeden bu dâva
ların sonu gelmez ve Türkiye'nin hepimizin ar
zu ettiğimiz ve beklediğimiz kalkınması da 
mümkün olmaz, arkadaşlarım. Hepinizi hür
metle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar; bu mevzuda 
müzakerelerin yeterli görülmesi hakkında iki 
tane yeterlik önergesi mevcuttur. Ancak, İçtü
züğümüzün hepinizce malûm 103 ncü maddesi 
gereğince kifayet önergesinin oya sunulması 
için bu konu hakkında lehte, üzerinde ve aley
hinde ikişer mebusun beyanda bulunması ge
rekmektedir. Şimdiye kadar devam eden mü
zakereler esnasında Sayın Ali ihsan Balım leh
te, Sayın Rüştü özal aleyhinde, Sayın Kemal 
Sarıibrahimoğlu arkadaşımız da üzerinde ko
nuştular. Binaenaleyh, Sayın ihsan önal, ev
velce lehinde konuşmak beyanında bulunduğu 
halde sonradan üzerinde konuşmak istemiştir. 
Söz sırası, aleyhinde konuşmak üzere Halil öz-
men'indir. 

ÎHSAN ÖNAL (îçel) — Usul hakkında söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İHSAN ÖNAL (îçel) — Muhterem arkadaş

lar; celse açıldığı zaman, bu kanun teklifi hak
kında söz alanların isimleri sıra ile okundu. Fa
kat sonradan her nedense söz almamış arkadaş
ların da, bir nevi teşvik edilir şekilde, konuş
maları temin edildi. Bendenizce kürsünün bita

raflığı ihlâl edilmiştir, edilmektedir. Söz alan 
arkadaşlara söz verilmesi lâzımdır. Mutlaka # 
aleyhinde konuşmak üzere söz almayı temin 
etme tarafına gitmek doğru değildir; mutlaka 
aleyhinde veya mutlaka üzerinde konuşmanın 
şart olmadığı kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Sayın îhsan önal arkadaşıma 
şu nokta üzerinde cevap vermek isterim: Elbet-
teki Yüce Meclis söz almış olan arkadaşlarını
zın hepsi konuşmayı arzu ederlerse bittabi söz 
vermek mecburiyetinde kalırız. Ancak İçtüzü
ğün 103 ncü maddesinde leh, aleyh ve hakkın
da ikişer mebus söz hakkını kullanmadan ye
terlik önergesi oya sunulmaz hükmü vazedil
miştir. Onun için yeterlik önergesini oya koy
madan evvel ikişer mebus arkadaşımıza söz ver
mek mecburiyetinin mevcut bulunduğu beyan 
edilmiş bulunuyor. Binaenaleyh, kendilerine de 
üzerinde söz sırası gelecektir. Ancak bir aleyh
te, bir üzerinde ve bir de lehte söz verildiği 
için, söz aleyhte konuşmak istiyen Sayın Halil 
özmen'indir. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Efendim, söz 
hakkımı ve sıramı Sayın Kâmil İnal arkadaşı
ma verdim. 

BAŞKAN — Sıralarını Sayın Kâmil înal'a 
vermişler. Buyurun Sayın İnal. 

KÂMİL İNAL (Bolu) — Muhterem arkadaş
larım; eğer Maliyemizin vereceği parası varsa, 
daha hayırlı yerlere verilebilmesi için başka mü
him yerler gösterebilirim. 

Muhterem arkadaşlarım; bu memleketin ço
cukları öğretmen bekliyor. Kendisi ortaokulu
nu yapmış, ilkokulunu yapmış ve yapıyor; an
cak okutacak öğretmen bekliyor. Kâfi miktar
da öğretmen yetiştiği halde bunlar yükselmek 
için imkân bulamazlar. Bu gidişle de öğretmen 
kalmaz. Çünkü öğretmen okulunu bitirmiş olan 
bir şahıs, ortaokul öğretmeni olmak isterse ma
aş almadan iki yıl Gazi Eğitim Enstitüsünde 
tahsil yapıyor. Ondan sonra da ortaokul öğret
meni oluyor. Asistan arkadaşlar maaşlarını alır
lar, bir de bunlara iki yüz lira verilmesi yerin
de değildir kanatindeyim. Takdiri Yüksek Mec
lise bırakıyorum. 

BAŞKAN — Buyurun îhsan önal. 
İHSAN ÖNAL (İçel) — Muhterem Başkan, 

muhterem arkadaşlar; Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına bağlı öğretim ve araştırma 
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hastanelerinde çalışan asistanlara tazminat ve
rilmesi hakkındaki kanun tasarısı, malûmunuz 
olduğu gibi, Senatoda bu tazminat mukabili bir 
mecburi hizmet süresi tahmil edilmek suretiyle 
kabul edilerek Meclisi Âlinize sunulmuş bulu
nuyor. Biliyorsunuz ki, gayet hüsnüniyetle 70 
arkadaşımızın yapmış olduğu bu kanun teklifi 
maalesef bu 70 arkadaşımızın mensup olduğu 
partinin bu kanun tasarısı hakkındaki menfi oy-
lariyle reddedilmişti. Bir arkadaşımın bu kanun 
tasarısının 70 Cumhuriyet Halk Partisi mebu
sunun imzasiyle Meclise sevk edildiğine işaret 
etmesi üzerine bu hususu ben de açıklamayı 
lüzumlu gördüm; esas mesele bir kanunu yal
nız teklif etmek değil eğer hayırlı, faideli ise 
hakkında müspet oy kullanmaktır. 

Birinci olarak kürsüde söz alan kıymetli ar
kadaşımız Sayın Hasan Erdoğan bu kanun ta
sarısının 70 Halk Partili miletvekilinin imzası 
ile Meclise sevk edildiğini ifade ettiler. Yalnız 
bu kanunun Yüksek Meclisinizde müzakeresi sı
rasında ne Halk Partililerin ve ne de bu tasarı
ya imza koyan Halk Partili milletvekillerinin 
müspet oy kullanmadıklarını da açıklamadılar. 
Bendeniz bu hususun açıklanmasını lüzumlu 
gördüm. Çünkü bu tasarıya imza koyan 70 Halk 
Partili arkadaşımız tasarı hakkında müspet oy 
kullanmış olsalardı şimdiye kadar çoktan bu 
tasarı kanunlaşmış olurdu. 

Muhterem arkadaşlar benim burada üzerin
de durmak istediğim cihet şudur: Bu hastane
lerde çalışan asistanların diğer hastanelerdeki 
asistanlardan belki daha fazla yorucu ve il
mî İ3İr mesai sarf etmeleri icabetmektedir. Hal 
böyle olunca onlara tanınan hakkın bunlardan 
esirgenmesi veya bu hak verildiği takdirde mec
buri hizmetlerinin artırılması, ne hakkani ve 
ne de hukuk anlayışına uygun bir hareket olur. 
Kaldı ki, bu asistanların hariçte bir vazife al
maları imkânsız olduğu gibi muayenehane aç
malarına da ne mevzuat müsait ve ne de buna 
imkân vardı r . 

Diğer taraftan bu öğretim hastaneleri büyük 
şehirlerde olduğu için zaten doktorlarla meşbu 
olan bu şehirlerde bu asistanların hariçte her 
hangi bir meslekî faaliyet yaparak kazanç te
min etmeleri de imkânsızdır. O halde niçin di
ğer asistanlardan bir farkı olmıyan ve hattâ da
ha da fazla bir ilmî hüviyet ve mesai içinde ça
lışmalarına rağmen bu tazminat bunlara veril-
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mek istenmiyor? Halbuki bu tazminat en az di
ğer asistanlar kadar bunların da hakkıdır. 

Muhterem arkadaşlar, Ihakikaten asistanlık 
süresinde geçen meslek hizmeti tıp meslekinin 
en verimli tatbikatının yapıldığı bir devredir. 
'Bir doktor zannetmiyorum ki meslek hayatı
nın hiçbir devresinde !bu asistanlık devresinde-
Iki kadar c'emiyete faydalı olamaz. Bir taraf
tan kendi 'ilmî seviyelerini yükseltirken has
talarına da âzami derecede faydalı olurlar. 
Bu 'hastanelerdeki yapılan yüksek seviyeli ta
babet tatbikatı, ancak 'bu asistanların mahvi
yetidir çalışmaları ile mümkün olmaktadır. 
Bu şekilde büyük bir fedakârlık ve feragat 
içerisinde çalışan bu >genç doktorların hiç de
ğilse vasat bir (hayat seviyesinde yaşamaları 
onların en ta'biî 'hakları olmalıdır ve ancak bu 
şekilde yorucu bir ıhayat 'geçiren kimselerin 
verimli olmaları mümkün olabilir. Halbuki 
'bugün onlara verilen para onların »oturması lâ
zım/gelen bir meskenin icar parası bile değildir. 

Bundan 20 sene evvel 'benim de geçirmiş 
olduğum meslekimin '3 - 4 senelik asistanlık 
hayatı meslek hayatımın 'gerek Ibünyevi 'Ve ge
rekse mânevi bakımdan en yüklü ve cemiyete 
en faydalı devresi olmuştur ve şunu söyliyebi-
lirim ki mütahassıs olduğum devredeki çok ke
sif çalışmama rağmen on dört senelik bir dev
reye tekabül edece'klk kadar yüklü ve yorucu 
olmuştur. Bu itibarla bu kadar yorucu, fakat 
o kadar da cemiyete faydalı tolan bu devre için 
bu tazminatın hiçbir mecburiyet ve mükellefi
yet talhmil edilmeden kabul edilmesi yerinde 
olur. Bu yalnız onlara basit bir yardım değil, 
aynı zamanda bunların meslek faaliyetinden 
şifa görecek hastalar için de daha mühim bir Ih iz
ni et 'olur. 

[Bir de bu asistanlar büyük şehirlerde oldu
ğuna 'göre, buralardaki maddi geçinme zorluk
ları ila nazarı itibara alınırsa bu tazminatın 
daha da yerinde olduğu görülür. Burada ko
nuşan arkadaşlardan bâzıları, nerede ise asis
tanlığa rağbet çok, parasız dalıi onları çalış-
'tırabiliriz diyecek kadar ileri ıgittiler fakat in
saf edelim; 4'50 liraya bu asistanlar nasıl ge
çinsinler, nasıl evlerini idare etsinler ve nasıl 
kitaplarını temin etsinler. Bulgun bu asistan
lık kadroları yarı yarıya mün'hal vaziyete gel
miştir. 
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Yüksek Meclisimizden reylerinizin bu taz

minatın bir mükellefiyet de yükletilmeden ve
rilmesi lehinde tezahür etmesini rica ederim, 
hürmetlerimle. 

(BAŞKAN — Yeterlik önergelerini okutuyo
rum. 

BÜTÇE KOMÎSYIONÜ (BAŞKANI ŞEKtP 
•$NAL (Hatay) — Komisyon adına ööz istiyo
rum. 

BAŞKAN — [Buyurun Sayın inal. (Saat beş 
öldü »esleri) 

Elendim, saat beş olduğuna göre, evvelce 
verilmiş Olan karar gereğince Meclisin kapan
ma saati »gelmiştir. Yüce Meclis »müzakereleri 

yeterli 'gördüğüne karar verirse bunu intaç ede
riz, fakat müzakerelere devam edelim, gerek 
Plân Komisyonu, gerekse Sağlık Komisyonu 
konuşsun şeklirideki bir «arzuyu iahar ederse, o 
zaman devam ederiz. 

RUHÎ iSOTOR (iMğde) — Hasta, saat geldi 
diye, masada bırakılamaz. '(Oya (konsun ses
leri, saat beş oldu sesleri) 

BAŞKAN — ISaat 17 de Meclis müzakereleri 
otomatik olarak bitmesi lâzımgeldiğme ve ar
kadaşlarımız da bunun aleyhinde bulunmadık
larına göre Birleşimi 4 Şubat 3İ903 Pazartesi 
günü saat 14 te toplanılmak üzere kapatıyorum. 

Kapanıma saati : 17,00 
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü uçucularına verilecek uçu$ 
tazminatı hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 

raporları (1 /278) 

T. C. 
Başbakanlık 1.9.1962 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1794/2793 
MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Devlet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 29.8.1962 tarihinde kararlaştırılan «Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü uçucularına 
verilecek uçuş tazminatı hakkında kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

İsmet İnönü 

GEREKÇE 

Türkiye'de gayrimenkul mülkiyetinin teminatını teşkil edecek olan kadastro plânlarının bir 
an evvel ikmalini teminen yapılacak Aero Fotogrametrik çalışmalarda kullanılmak üzere, Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü emrinde halen iki tayyare bulunmaktadır. Btigüne kadar ge
rek uçuşların, gerekse uçuşa iştirak eden diğer personelin memleketimizde bu mevzuda kurul
muş her hangi bir sivil ikmal kaynağı mevcut bulunmadığından, ordumuzun harita uçuşlarında 
ve haritacılık sahasında, bilgi ve ehliyet itibariyle temayüz etmiş bulunan elemanları arasından 
seçilmesi icabetmiştir. 

Malûm olduğu veçhile, uçuş hizmetlerinin arz ettiği zorluk ve tehlikeler dolayısiyle 5950 sa
yılı Kanunla ordumuzda istihdam edilen uçuculara maaşlarından ayn olarak bir uçuş tazminatı 
verilmesi kabul olunmuştur. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Aero Fotogrametri vazifeleri 
aynı mahiyette bulunduğundan ve esasen eçuş ekibine dâhil memurlar tamamen ordudan alın
dığından 6383 sayılı Kanunla 5602 sayılı Tapulama Kanununa eklenen maddelerle, 5950 sa
yılı Kanun hükümlerine mütenazır esaslar bu personel için de vaz'edilmiştir. 

Ahiren çıkan 7345 sayılı Kanunla 5950 sayılı Kanun tadil edilmiş ve uçuş, yıpranma, sakat 
kalma ve ölüm tazminatı miktarları artırılmış bulunmaktadır. 

Asker uçucuların tazminatlarının artırılması muvacehesinde mezkûr Genel Müdürlük uçu
cularının tazminatlarının da 7345 sayılı Kanunla, kabul edilen seviyeye çıkarılmadıkça gerekli 
personelin temini imkânsız bir hal almıştır. 

Aero Fotogrametri çalışmalarda daimî olarak yüksek irtifalarda ve oksijen maskesi ile çalı
şılmakta ve havada daha uzun müddet kalınmakta, bu, yüzden daha çok yıpranılmaktadır. 

Mâruz sebeplerle 7345 sayılı Kanun hükümlerine mütenazır olarak hazırlanan ve bütçeye 
senede 12 000 lira gibi çok cüzi bir külfet tahmil edecek bulunan bu teklifin, ehliyetli uçuş 
personelinin hizmeti ile cari , masraflardan daha fazla tasarruf sağlıyacağından şüphe edilme
mektedir. 
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Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 

Karar No: 85 
Esas No: î/278 

21 .9 . 1962 

YÜK&EK: BA$KANLÎĞA 

Kanunlar Müdürlüğü 3 . 9 . 1962 gün ve 2864 sayı ile havale buyuruilan «Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü uçucularına verilecek uçuş tazminatı hakkında» Hükümetçe tevdi olunan kanun 
tasarısı Maliye ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü temsilcileri huzuru üe tetkikve müzakere olun
du. 

Hükümet gerekçesinin ve kanun tasarısının hzimetin icapları, mümasil hizmetliler arasında tea
dül temini ve malî külfetinin de cüzi bulunması müşahede edilerek aynen kabulüne ve havalesi 
gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulnıak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar ve
rildi. 

Kormiısyin Başkanı Baştanvökıüli Kâtifp 
(Ködaeli Muş Ağrı Eratınım 

CimûL BaHaç Sait Mutlu ' Nemat Güngör Gtyasettm Karaca 

GKiîmüşane 
Necmeddm Küçûktr 

Manisa 
Yakup Yakut 

Ondu 
Orhan Nai/m Hazinedar 

Zatı>gulda'k 
S. T. Müftüoğlu 

Kân Komisyonu raporu 

Mület Meclisi 
Plân Komisyonu 
MsmNo: 1/278. 
MffîarNo: 5 

MÎLLET KE0LÎ&Î YİÎKKBK BAŞKANLIĞINA 

12.12. 1962 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü uçucularına verilecek uçuş tazminatı hakkındaki kanun 
tasarısı ve Maliye Komisyonu raporu Komisyonumuza havale edilmiş olmakla Maliye ve ilgili dai
re temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Tasan, gerekçesinde de beMrtâJdlği gibi kadastattpîlânlarmın bir an evvel ikmalini temin maksa-
drjfte yapılacak AereFotogrametrik çalışmalarda kuHanilan uçaklarda görevli personele emsallerin
de olduğu gibi uçuş tazminatı verilmesini derpiş etmektedir. 

Komisyonumuzda cereyan eden müzakerelerden sonra, hizmetin önemi ve ifası esnasındaki zor
luklar ve tehlikeler ve aynı işi yapan ordu mensuplarına bu maksatla uçuş tazminatı verilmesi de 
dikkate alınarak muadeleti tenlin ve bu personeli tatmin nıtilâhazasiyflte tasan uygun görülmüş ve 
Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul eidhmştrr. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ-

Tapu i)e Kadastro Genel Müdürlüğü uçucularına 
verilecek uçuş tazminatı hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü Aero Fotogrametri uçuş ekibini teşkil 
eden personelden : 

a) Başpilot ve pilotlara maaş tutarının 
%80i, 

b) Uçuş ekibine dâhil olup uçuş görevleri
ne pilotla beraber katılmaya mecbur olan Uçuş 
Şube Müdürü (Aero fotogrametri uçucusu), baş-
râsıt, râsıt, başmakinist, makinist, hava fotoğ
rafçısı, telsizcilere maaş tutarının % 60 ı nispe
tinde aylık tazminat verilir. 

Bu, tazminat aylıklarla beraber ödenir. (7244 
sayılı Kanun hükümleri mahfuzdur. 

MADDE 2. — Sıhhi heyet raporuna müste
niden uçuştan ayrılan başpilot ve pilotlara uçuş 
ekibine dâhil diğer personel, Genel Müdürlük 
emrinde başka bir vazifeye nakledilirler. Bun
lardan başpilot ve pilotlara uçuştan ayrıldıkları 
sırada almakta oldukları maaş tutarının % 50 
si, uçuş ekibine dâhil diğer personele uçuştan 
ayrıldıkları sırada almakta oldukları maaş tu
tarının % 40 ı her ay yıpranma tazminatı ola
rak verilir. (7244 sayılı Kanun hükümleri mah
fuzdur.) 

MADDE 3. — Aero fotogrametri uçuş ekibi
ne dâhil olmayıp da muvakkat vazife ile uçuş 
esnasında tayyarede vazife alanlara her uçuş 
saati başına (7) şer lira verilir. Ancak bu su
retle bir ay zarfında verilecek para maaş tuta
rının % 30 unu geçemez. 

MADDE 4. — Vazife uçuşu yapan uçucular 
ile uçuş esnasında tayyare içerisinde vazife alan
lardan uçuştan mütevellit kaza neticesinde sa
kat kalanlara 10 000, memuriyetten daimî ola
rak ayrılanlara 15 000, şehit olanların maaş müs
tahak dul ve yetimlerine, yoksa kanuni mirasçı
larına 20 000 lira tazminat verilir. 

MADDE 5. — Uçuştan mütevellit sebeplerle 
tedavi veya hava değişimi dolayısiyle uçuş ya-

pamıyan uçuculara hâdise tarihinden itibaren 
bir sene müddetle uçuş tazminatı verilir. 

MADDE 6. — 5602 sayılı Tapulama Kanu
nuna 6383 sayılı Kanunun ikinci maddesi ile ek
lenen Ek : 1, 2, 3, ve 4 ncü maddeler yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

29 . 8 . 1962 

Başibakan 
İsmet İnönü 

Devlet Baltanı ve 
Bşb. Yardımcısı 

//. Dinçer 
Devlet Bakanı 
//. O. Bekata 

Devlet Bakam 
N. Ökten 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Millî Eğitim Bakanı 
$. R. Hatipoğlu 
Ticaret Bakan? 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

OTUZSEKÎZÎNCÎ BİRLEŞİM 

1 . 2 . 1968 Onma 

Saat: 14,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Er
kinin, Dışişleri Bakanlığı kuruluşu hakkındaki 
3312 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının havale 
edilmiş olduğu Dışişleri ve Plân komisyonların
dan seçilecek üçer üyeden mürekkep geçici 
bir komisyonda görüşülmesine dair önergesi 
(1/256, 4/168) 

2. — Hastalığı sebebiyle iki aydan fazla izin 
alan Kastamonu Milletvekili Avni Doğan'a 
ödeneğinin verilebilmesi hakkında Millet Mec
lisi Başkanlığı tezkeresi (3/494) 

3. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında Millet Meclisi Başkanlığı tezke
resi (3/495) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

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

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

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

4. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-
li'nin, İnebolu - Bozkurt - Abana ile Çatalzey-
tin arasındaki mektup ve sair evrakın ne ile 
nakledildiğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/468) 

5. — Sakarya Milletvekili Mnılihîttin 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) 

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

7. — 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) 

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

9. — 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) 

10. — 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) 

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

12. — 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) 

13. — 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) 



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

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

16. — Giresun Milletvekili ibrahim 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) 

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

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

19. — îçel Milletvekili Mazhar Arıkan'm, Er
demli imamı tshak Özbek'in, 1962 yılı Ağustos 
ve Eylül aylarına ait, maaşlarının zamanında 
ödenip ödenmediğine dair îçişleri ve Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/493) 

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

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

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

23. — 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) 

24. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
İstanbul, Ankara ve îzmir üniversiteleri ile 

yüksek okullarında görevli profesörlerin ders 
saatlerine ve halen kayıtlı bulunan öğrenci ade
dine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/455) 

25. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta akan ve 
mikrop saçan dere ve lâğımlar hakkında ne dü
şünüldüğüne dair, Bayındırlık ve içişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/500) 

26. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm, 
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) 

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

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

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

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

31. — 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) 

32. — 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) 

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

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

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

36. — İstanbul 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) 

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

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

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

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

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

42. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'nın, I 
Bolu ve Giresun Orman Başmüdürlerinin hangi 
tarihlerde ve ne sebeplerle görevlerinin değiş
tirilmiş olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/521) 

43. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki I 
Güler'in, Emirdağ'ın Yukarı Pîribeyli köyün
den Ömeroğlu Abdil Yanar'm, 9.1.1963 tari
hinde Jandarma Karakoluna götürülmesi sebe
bine dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu I 
(6/522) I 

44. — Erzincan Milletvekili Hüsamettin 
Atabeyli'nin, Erzincan merkez ilçesi ile Çen
tiğe bucağı arasında yapılan Fırat 1. ve Fırat 
2. köprülerinin imlâ işinin yapılmaması sebebi
ne dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/523) 

45. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
5618 sayılı Kanuna ek 2 nci maddesinin harfiyen 
tatbik edilip edilmediğine dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/524) 

46. — Kastamonu Milletvekili Osman Zeki 
Oktay'ın, Kastamonu'da inşasına başlanıp son
radan durdurulan soğuk hava deposunun ikma
linden vazgeçildiğinin doğru olup olmadığına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/525) 

47. — Kastamonu Milletvekili Osman Zeki 
Oktay'ın, Vakfıkebir Belediyesi tarafından açık 
artırma ile 26.10.1962 gününde satılan Hürri
yet Meydanının satışında usulsüzlük bulunup 
bulunmadığına dair İçişleri ve İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/526) 

48. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'-
ın, enstitü mezunlarına teknisiyen unvanı veril
mesi ve ücret baremlerinin tesbit edilmesi husu
sundaki 7 nci Millî Eğitim Şûrası kararının tat
biki için bir çalışma olup olmadığına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/527) 

49. — Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk'-
ün, iktisadi ve sosyal dâvaların halli istikame
tinde ne gibi müessir tedbirler alındığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/528) 

50. — Edirne Milletvekili Talât Asal'ın, 3008 
sayılı İş Kanununun 13 ncü ve 16 nci maddele
rine istinaden iş yerlerinden çıkarılan işçilerin, 
işlerine iadesi hususunda bir prensip karan 
olup olmadığına dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/529) 

51. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın, Sumucak - Osmancık - Amasya demiryolu 
yapımını 5 senelik plândan çıkarılıp çıkarıl
madığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu. (6/530) 

52. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, M. D. O. nun ne ve M. D. O culann 
kimler olduğuna dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/531) 

53. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin Sa-
vacı'nın, Gümüşane ilinin kalkınmasının hangi 
bölge içinde tertiplendiğine dair Devlet Bakam 



ve Başbakan Yardımcısından sözlü sorusu. 
(6/532) 

54. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Tokat'ın Artova Sulusaray bucağını ta
kiben Çekerek hududuna kadar olan yolun 
noksan kalan kısmının ne zaman yapılacağına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/533) 

55. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Ayırma Meclisi tarafından göreve alınmasına 
karar verilen Mesut Ozansü'nün hâkimliğe tâ
yin edilmemesi sebebine dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/534) 

56. — istanbul Milletvekili Beşit Ülker'in, 
yurtlarda vuku bulan keyfî ve huzur bozucu 
hareketlerin sorumluları hakkında ne gibi bir 
işlem yapıldığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/535) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

1. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekilleri Cevad Odyakmaz ve Güner San Sö
zen'in Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış mü
nasebetlerinin düzenlenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/270) (S. 
Sayısı: 313) [Dağıtma tarihi: 16.10.1962] 

2. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
uçucularına verilecek uçuş tazminatı hakkında 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/278) (S. Sayısı : 13) [Dağıtma ta
rihi : 17 . 12 . 1962] 

3. — 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] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 

69 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba

kanlığına bağlı öğretim ve araştırına 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. — 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] 

3. — 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 İhsan Kabadayı ve 6 
arkadaşının, T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
64 ncü maddesinin «D» fıkrasından sonra bir 
«E» fıkrası eklenmesine dair, Cumhuriyet Sena
tosu İstanbul 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
yısı : 359) [Dağıtma tarihi : 24 . 10 . 1962] 

4. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan ile İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza Ber-
tan'ın, İnhisar 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] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ 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
sansı ilt Oumhuriyet 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-
matarihi: 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. — 5484 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 raporlan (1/222) (S. Sa
yısı : 263) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 1962] 

7. — 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 raporlan (2/193) (S. Sayısı : 307) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 10 . 1962] 

8. — Mehmet Çelebioğlu Bilâl Demirci'ye, 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasansı ve Maliye ve Bütçe komis
yonlan raporlan (S. Sayısı : 308) [Dağıtma, ta
rihi : 16.10.1962] 
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I 9. — Birinci Dünya ve İstiklâl savaşlarına 

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

10. — Şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşa
nın kızı Hadduç Dağıstanlı'ya vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasa
nsı ve Maliye ve Bütçe komisyonlan raporlan 
(1/229) (Ş. Sayısı : 310) [Dağıtma tarihi : 
15.10.1962] 

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

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

13. — 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] 

14. — 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] 

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

16. — 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sansı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/292) (S. 
Sayısı : 325) [Dağıtma tarihi : 19 .10 .1962] 

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

18. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 42.02 
ı ° *, 

pozisyonunun sonuna bir hüküm ilâvesine dair 
I Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onanması 
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hakkında kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, 
Sanayi, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/106) (S. Sayısı : 16) [Dağıtma tarihi : 
17.12.1962] 

19. — Hususi idarelerden maaş alan ilkokul 
öğretmenlerinin kadrolarına, 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 tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu (1/227) (S. Sayısı : 
304) [Dağıtma tarihi : 11 . 10 . 1902] 

20. — 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 komisyonları raporları (2/216) 
(S. Sayısı : 18) [Dağıtma tarihi : 20 .12 .1962] 

21. — 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] 

22. — Serseri ve mazannaisu eşhas hakkın
daki Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporları (1/208) (S. Sayısı : 21) [Dağıt
ma tarihi: 27.12.1962] 

23. — Hususi şahıslara ait eski eserlerle ta
rihî âbidelerin istimlâki hakkındaki 7463 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi ve 6 
nci 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] 

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

25. — 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 Ummihan Bebek'in ölüm cezasına çarptırıl-

I ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
j Komisyonu raporu (3/261) (S. Sayısı : 24) 

[Dağıtma tarihi : 31.12.1962] 
26. — Gaziantep'in Yavuzlar mahallesi ha

ne 107, cilt 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] 

I 27. — Niğde Aksaray'ın Büyükbölçek ma-
I hailesi 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 Danhüyük köyü hane 827, cilt 67 ve sayfa 
95 sayısında kayıtlı Sıtkı ve Zazaoğlu 1.6.1936 

j doğumlu Mehmet Çimen ve Horasan ilçesi Ali-
çeyrek köyü nüfusunun hane 47, cilt 8 ve sayfa 

! 79 sayısında kayıtlı Kurban ve Haticeoğlu, 
i 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] 

28. — Rize'nin Çiftekavak köyü hane 165/7, 
cilt 38, sayfa 129 da kayıtlı Ademoğlu înayet'-

I ten doğma 3.6.1931 doğumlu Bahattin Yazı-
cı'nm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/19) (S. Sayısı : 28) [Dağıtma tarihi : 
31.12 .1962] 

29. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 
70 arkadaşı İle 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 Plân Ko
misyonu raporu (2/51, 2/111) (Gündeme) (S. 
Sayısı : 231 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi 
4 . 1 . 1963] 

30. — Sürekli görevlerle yabancı memleket
lerde bulunan memurlann aylıkları hakkındaki 
4991 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 

I dair kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tez
keresi ve Bütçe Komisyonu raporu (1/235) 
(S. Sayısı : 32) [Dağıtma tarihi : 8 . 1 . 1963] 

31. — Turgutlu ilçesinin Çepni Dereköyü 
41 sayılı hanesinde kayıtlı Mustafaoğlu, Zehra-



dan doğma 9.6.1933 doğumlu Hamza Gül
mezin ölüm cezasına çarptınlması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/223) (S. Sayısı : 33) [Dağıtma*tarihi : 
8.1.1963] 

32. — Yıldızeli ilçesinin Kalın 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] 

33. — 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'nm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/17) (S. Sayısı : 36) [Dağıtma tarihi : 
8.1.1963] 

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

35. — 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] 

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

. . . > - >a^ ..-*... 



Toplantı: 2 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 228 e I nci ek 

Tarım Bakanlığına bağlı bâzı okul ve kurumların idaresi hakkındaki 
29 . 5 . 1926 tarihli ve 867 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı hakkında 
C. Senatosunca yapılan değişikliğe dair C. Senatosu Başkanlığı 

tezkeresi ve Plân Komisyonu raporu (1 /161) 

(Toplantı yılı 1, S. Sayısı : 228) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 5 . 12 . 1962 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 1234 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 1.10 .1962 tarih ve 1456 - 6449 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Tarım Bakanlığına bağlı bâzı okul ve kurumların idaresi hakkındaki 29 . 5 . 1926 tarihli ve 867 

sayılı Kanuna ek kanun tasansınm Bütçe Komisyonunun değiştirişine bağlı metni, Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulunun 4 . 12 . 1962 tarihli 13 ncü Birleşiminde görüşülerek aynen kabul edil
miş ve dosya ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Suad Hayri Ürgüplü 

NOT : Tasarı açık oya sunulmuş (115 kabul oyla) öncelik ve ivedilikle kabul edilmiştir. 
Görüşüldüğü birleşimler : 
12 Birleşim 29 . 11 . 1962 
13 Birleşim 4 . 12 . 1962 

Plân Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Plân Komisyonu 
Esas No: 1/161 
Karar No: 14 

MILLET MECLÎSI YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosunca değiştirilerek kabul edilen «Tarım Bakanlığına bağlı bâzı okul ve ku
rumların idaresi hakkındaki 29 . 5 . 1926 tarihli ve 867 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı» komisyo
numuza havale edilmiş olmakla incelendi ve görüşüldü. 

Bakanlığın kanunen mücadele etmek mecburiyetinde bulunduğu hayvan hastalıkları için lü
zumlu ilâç istihsalinin artırılması ve diğer hayvan hastalıklan için de gerekli ilâçlann yapılması ve 
ücret mukabilinde çiftçilere satılmasını temin maksadiyle bu kurumların tesislerini genişletmeleri ve 
lüzumlu tesislerini yapmaları için döner sermaye ile idare edilmelerini temin maksadiyle hazırla-
nan kanun tasarısı Cumhuriyet Senatosunda vuzuh bakımından bir (ve) ilâve edilerek değiştiril
miştir. 

31 . 12 . 1962 
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Cumhuriyet Senatosunca yapılan bu değişiklik komisyonumuzca da uygun görülerek aynen ka

bul edilmiştir. 
Raporumuz Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 

Ş. İnal 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 
Yozgat Artvin Aydın Aydın 

V. Uyar S. O. Avcı O. Apaydın 1. Sezgin 
imzada bulunamadı 

Bilecik Çanakkale, Çanakkale Denizli Diyarbakır Giresun 
Ş. Binay §. İnan R. Sezgin A. Şohoğlu B. Iskenderoğlu 1. E. Kılıçoğlu 

.İmzada bulunamadı 

'Grümüşane Hatay Kastamonu iKırşe'hir İKo-nya Mardin 
S. Savacı A. IS. Hocaoğlu S. Keskin A. Bilgin 1. Baran §. Aysan 

İmzada bulunamadı 

Sakarya iSiirt Sivas 
N. Bayar A. Yaşa M. Vural 

İmzada bulunamadı 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Tarım Bakanlığına bağlı bâzı okul ve kurumların 
idaresi hakkındaki 29 . 5 . 1926 tarihli ve 867 

sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tarım Bakanlığına aidolup 
hayvan hastalıklarına karşı aşı, serum, ilâç ve 
sair biyolojik maddeler imal ve istihsal eden ve 
Devlet tarafından finanse edilen, halen mevcut 
yeniden kurulacak «Enstitü, kurumlar, hayvan 
hastaneleri ve inekhaneler» döner sermaye ile 
çalışabilir. 

MADDE 2. — îşbu kanun 29 . 5 . 1926 tarih
li ve 867 sayılı Kanun hükümlerine uygun ola
rak yeni bir talimatname ile yürütülür. 

MADDE 3. — 19 . 9 . 1943 tarihli ve 4482 
sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Tarım Bakanları yürütür. 

CUMHUTUYET SENATOSUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Tarım Hakanlığına bağlı bâzı okul ve kurumların 
idaresi hakkındaki 29 . 5 . 1926 tarihli ve 867 

sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tarım Bakanlığına aidolup 
hayvan hastalıklarına karşı aşı, serum, ilâç ve 
sair biyolojik maddeler imal ve istihsal eden 
ve Devlet tarafından finanse edilen, halen mev
cut ve yeniden kurulacak «Enstitü, kurumlar, 
hayvan hastaneleri ve inekhaneler» döner ser
maye ile çalışabilir. 

MADDE 2. — îşbu kanun 29 . 5 . 1926 tarih
li ve 867 sayılı Kanun hükümlerine uygun ola
rak yeni bir talimatname ile yürütülür. 

MADDE 3. — 19 . 9 . 1943 tarihli ve 4482 
sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı 
yürürlüğe girer. 

tarihinde 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Tarım Bakanları yürütür. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 228 e 1 nci ek ) 




