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i 499) 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'in, 
Kıbrıs'ta normal halin geri getirilmesi hususun
daki çalışmalar ve sıhhi yardım için Kızılaym 
harekete geçtiği hususundaki demecine ve Kıb
rıs'taki son olaylar hususundaki sorulara vâki 
cevaplarına bilgi edinildi. 

Balıkesir Milletvekili O v a t Kanpulat, Ba
lıkesir'de özellikle («önen ve Manyas'ta vukıı-
bulan sel felâketi dolayısiyle âcil yardım temen
ni eden konuşmasını yaptı. 

Yeniden teşkili gereken Bütçe Komisyonu se
çimi, Gruplarca gösterilmesi gereken adaylarla 
ilgili listeler henüz gelmediğinden, geri bırakıl
dı. 

Sayın iki Milletvekiline, Başkanlık tezkere
sinde gösterilen sürelerle, izin verilmesi kabul 
olundu. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Bü

yük Millet Meclisince denetlenmesinin düzenlen
mesi hakkındaki kanun tasarısında Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkındaki 
Geçici Komisyon raporu okunarak, Komisyonun 
benimsediği hususlar kaibul olundu ve Komis
yonca benimsenmiyen ve Millet Meclisince de 
benimsenmemesi kabul edilen maddeleri görüş
mek üzere Senato ve Millet Meclisi ilgili komis
yonlarından seçilecek (3) er üyeden bir Karma 
Komisyon teşkili kararlaştırıldı. 

1 . 1 . 1964 Çarşam'ba günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekil i Malatya 

Ferruh Bozbeyli Nurettin Akyurt 
Kâtip 

Balıkesir 
Mithat Şükrü Çavdaroğlu 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'mn, 7258 

sayılı Futbol müsabakalarında müşterek bahis
ler tertibi hakkındaki Kanuna ek geçici madde 
eklenmesine dair kanun teklifi (2/632) (Maliye 
ve Plân komisyonlarına) 



BIRINCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 
KÂTÎPLER : Nurettin Akyurt (Malatya), Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama otomatik cihazla yapı
lacaktır. Sayın üyeler lütfen beyaz düğmelere 
bassınlar. 

1, — Başkanlığın yeni yılda Yüksek Meclise 
hayırlı çalışmalar diliyen demeci 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Riya
set Divanı sayın üyelere yeni yılda hayırlı ve 
başarılı çalışmalar diler (Alkışlar) 

2. — Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Er
kin'in, dünden heri Kıbrıs* d a Yüksek Meclise ar
za değer önemde olay ve gelişmeler vukubulma-
dığına ve rahatsızlığı sebebiyle Meclise gelemi-
yeceğine dair yazısı 

BAŞKAN — Yazıyı okutuyorum. 

1 . 1 . 1964 
Sayın Puad Sirmen 

Millet Meclisi Başkanı 

Ankara 

Kıbrıs'taki durum ve gelişmeler hakkında 
her gün toplanan Büyük Meclise izahat verme
min arzu olunduğu ve bunu büyük bir memnu
niyetle yerine getirdiğim malûmlarıdır. 

Dünkü maruzatımdan beri Kıbrıs'ta Yüksek 
Meclise arza değer önemde olay ve gelişmeler 
vuku bulmamıştır. 

Günlerdir devam eden, sürekli ve kesif çalış
malar sonucunda, dün akşamdan beri mutlak is
tirahat] gerektiren bir rahatsızlık geçirmekte
yim. 

Kı'brıs'a dair yukarıda belirtiğim hususları 
Meclis kürsüsünden bizzat arz etmek imkânın
dan beni mahrum bırakan mazeretim dolayısiy-

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Müza

kerelere başlıyoruz. 

le keyfiyetin Yüksek Meclise tarafı Devletle
rinden iblâğını saygılarımla rica ederim. 

Feridun Cemal Erkin 
Dışişleri Bakanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Türk Silâhlı Kuvvetleri adına Genelkur
may Başkam Orgeneral Cevdet Sunay'm Millet 
Meclisinin ve Millet Meclisi adına da Başkan Fu
ad Sirmen'in Türk Silâhlı Kuvvetleri mensup
larının yeni yıllarını tebrik eden telgrafları 

BAŞKAN — Telgrafları okutuyorum. 

Sayın Fuad Sirmen 
Millet Meclisi Başkanı 

Ankara 
îdrak eylediğimiz yeni yıl vesilesiyle, Türk 

Silâhlı Kuvvetleri adına Millet Meclisinin sayın 
mensuplarına tebriklerimi sunmama aracılığını
zı arz ederim. 

(Alkışlar) 
Cevdet Sunay 

Orgeneral 
Genelkurmay Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

Sayın Fuad Sirmen'in cevabı : 

Sayın Cevdet Sunay 
Genelkurmay Başkanı 

Ankara 
Yeni yıl vesilesiyle Türk Silâhlı Kuvvetleri

nin mensuplarına Millet Meclisinin tebriklerinin 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

-84 — 



M. Meclisi B : 22 
iletilmesine aracılığınızı dilerim. 

Millet Meclisi Başkanı 
Fuad 'Sinnen 

4. — «Türk Silâhlı Kevvetleri Madalya ka
nunu tasarısı» nın geri gönderilmesine dair Baş
bakanlık tezkeresi (3/776) 

BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresini okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
28 . 8 . 1963 tarihli ve 4082 sayılı yazımızla 

sunulmuş olan «Türk Silâhlı Kevvetleri Madal
ya kanunu tasarısı» nın geri gönderilmesini rica 
ederim. 

ismet İnönü 
Başbakan 

BAŞKAN — Geriverilmiştir. 

5. — Bâzı milletvekillerinin, seçildikleri ko
misyonlardan çekildiklerine dair önergeleriyle, 
Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğlu'nun de
vam etmediği Dilekçe Komisyonundan çekilmiş 
sayılması hakkındaki bu Komisyon Başkanlığı 
tezkeresi (4/285, 4/286, 4/287, 4/288, 3/777) 

BAŞKAN — önergeleri sırasiyle okutuyo
rum. 

Millet Meclisi SaymBaşkanlığına 
. Üyesi bulunduğum Sanayi Komisyonundan 

istifa ettiğimi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Bolu 
Fuat Ümit 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Rızam hilâfına Gümrük ve Tekel Komisyo

nuna seçildiğimden bu komisyondan istifa etti
ğimi saygılarımla arz ederim. 23 . 12 . 1963 

Denizli 
Mehmet Oobanoğlu 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

T. B. M. M. Dilekçe Karma Komisyonu Üye
liğinden istifa ediyorum. 

Gereğine müsaadelerini saygılarımla rica ede
rim. 

Konya 
Fakih özkafih 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

B. M. M. Başkanlığı Yüce Katma 
Arzım hilâfına Sanayi Komisyonuna seçil

miş bulunuyorum. Sanayile ilgim olmadığından 
istifamın kabulünü rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hatay 

Bahri Bahadır 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığı tezke

resini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Birinci Dönem üçüncü toplantı yılında Ko

misyonumuza üye seçilen Kocaeli Milletvekili 
Süreyya Sofuoğlu, Komisyonumuzun 29.11.1963, 
17 . 12 . 1063, 10 . 12 . 1063 ve 26 . 12 . 1063 
tarihlerinde yaptığı dört toplantıya haber ver
meksizin gelmediğinden içtüzüğün 45 nci mad
desi gereğince müstafi sayılmasına, 26.12.1963 
tarihli ve 4 sayılı toplantıda oybirliğiyle karar 
verilmiştir. 

Yerine yeni bir üyenin seçilmesi hususunda 
gerekli işlemin yapılmasına yüksek müsaadele
rinizi arz ederim. 

Dilekçe Karma Komisyonu 
Başkanvekili 

•' ' Aydın 
R. özarda 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

6. — Yeniden teşkili gereken Bütçe Komis
yonuna üye seçimi 

BAŞKAN — Bu seçimle ilgili namzetler Ri
yaset Divanına henüz gelmediğinden, bugün se
çimi yapmamız mümkün olmamaktadır. Gele
cek birleşime kalmıştır. 
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5. — GÖRÜŞ 

/. — Danıştay kanunu tasarısı ile istanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Danıştay 
Kanununun Anayasaya aykırı hükümlerinin kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Geçici Komis
yon raporu (1/474, 2/440) (S. Sayısı: 369) 

BAŞKAN — Geçici Komisyon lütfen yerini 
alsın. 

Alâkalı Bakan buradalar mı? Danıştay kanım 
tasarısiyle ilgili Devlet Bakanı buradalar mı'?.. 
Alâkalı Bakan yok. Bir defaya mahsus olmak 
üzere görüşülmesi gelecek birleşime kalmıştır. 

2. — Serbest ve malî müşavirlik kamun tasa
rısı ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi 3la-
cit Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Unahh'mn, 
Malî müşavirlik ve yeminli müşavirlik kanunu 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/476, 2/529) 
(S. Sayısı: 368) 

BAŞKAN — Geçici Komisyon yerini alsın... 
Recai tskenderoğlu, îsmet Sezgin, Yusuf Akti-
mur, Ahmet Savrun... Geçici komisyon üyeleri 
yok. Tasarının görüşülmesi gelecek birleşime 
kalmıştır. 

öncelikle görüşülmesi kararlaştırılan işler : 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan de
ğişiklik hakkında Millet Meclisi Plân Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 1/345; C. Senatosu 
1/215) (S. Sayısı: 142 ve 290) (1) 

BAŞKAN — Millet Meclisi Plân Komisyo
nu lütfen yerini alsınlar. Millet Meclisi Plân 
Komisyonu üyeleri yok görüşülmesi gelecek bir
leşime kalmıştır. (Reisi burada, sesleri.) 

Bütçe Komisyonu Başkanı burada. Ticaret 
Bakanı buradalar. Plân Komisyonunun rapo
runu okutuyorum : 

(Bütçe ve Plân Komisyonu raporu okundu.) 

BAŞKAN — Birinci maddeyi okutuyorum. 

(1)290 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

LEN İŞLER 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanunu
nun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 

Kanun 

MADDU 1. 3202 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankası Kanununun 3?> ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

.Madde -'>;>. — Bankayı Genel Müdür lemsil 
eder ve bu kanun ile banka tüzüğü hükümlerine 
göre bankanın çalışma yönetimini sağlar. Mü
dürler Kurulu emrindeki memurlar haricolmak 
üzere bankanın bütün memurları talimat ve 
emirleri Genel Müdürden alırlar. Genel Müdü
rün dört muavini bulunur. 

Genel Müdür ve muavinleri Ticaret Bakanlı
ğının teklifi, Bakanlar Kurulunun kararı ile tâ
yin ve memuriyetleri Cumhurbaşkanı tarafın
dan tasdik olunur. 

BAŞKAN — Komisyonumuz, Cumhuriyet 
Senatosunca yapılmış olan tadilâtı benimsemiş
tir. Bu benimseme hususunu oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miş ve tasarı kanunlaşmıştır. 

Muhterem arkadaşlarını, öncelikle görüşül-
mesi istenilen 20 kadar kanun tasarısı ve tek
lifi vardır. Eğer müsaade ederseniz bugün bun
ların görüşülmesi kalsın ki, bir defa görüşüle
cek işler, epeyce kalabalıktır, bunları görüşüp 
intacetmekle (gündemi boşaltmak imkânını bu
lacağız. Tüzük gereğince (bir defa görüşülecek 
işlerin şimdi görüşülmesi hususunu oyunuza 'su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tüzük gereğince bir defa görüşülecek işlerin 
birinci sırasında bulunan «Tapulama kanunu 
tasarısı» daha önce alman bir kararla tehir edil
mişti. 

•/. Maliye Bakanı Ferid Melen ve istanbul 
Milletlu-kili (Utşkun Kırca'nın, Dilekçe Karma 
Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 261 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
re Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/50; C. Senatosu 4/35) (S. Sayısı: 423) 
(t) 

(1) 423 S. Sayılı basmayazı tutanağın sa
mın eladır. 
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BAŞKAN — Dilekçe Komisyonu lütfen ye

rini alsın. 
Raporları okutuyorum. 
(T. B. M. M. Dilökee Karana Komisyonunun, 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına sunduğu 
raporu okundu.) 

(T. B. M. M. Dilekçe Karma Komisyonunun, 
Millet Meclisi Başkanlığına sunduğu raporu 
okundu.) 

BAŞKAN — Raporları oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etaıiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstanbul 
Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Karma 
Komisyonu Genel Kurulunun 31 , 5 . 1963 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 262 sayılı Kara
rın Genel Kurulda ^görüşülmesine \dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/49; C. Senatosu 4/36) (S. Sayısı: 424) 
(V 

BAŞKAN — Raporları okutuyorum. 
(T. B. M. M. Dilekçe Karma Komisyonunun, 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına sunduğu 
raporu okundu.) 

(T. B. M. M. Dilekçe Karma Komisyonunun, 
Millet Meclisi Başkanlığına sunduğu raporu 
okundu.) 

BAŞKAN — Raporları tasvibinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Etaıiyenler... Kabul edil
miştir. 

II. ALI DlZMAN (Tdkat) — Sayın Başka
nım, raporlar daha evvel dağıtılmıştır, okun
masına lüzum yoktur, zannediyorum. Daha evvel 
de bu mevzu bu şekilde tatbik görmüştü. 

BAŞKAN — Raporların okunup okunmama
sı hususunda Yüksek Meclisin reyini almak 
istiyorum. Raporların okunması hususunu ka
bul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmemiştir. 
Raporlar, okunmadan tasvibinize sunulacaktır. 

6\ — Maliye Bakanı Ferid Melen ve tsanbul i 
Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Karma 
Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 263 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. Mec-

(1) 424 S. Sayılı Basmayazı tutanağın so-
nundadır. \ 
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lisi 5/48; C. Senatosu 4/37) (S. Sayısı: 425) 
(1) 

BAŞKAN — Rapor özetini okutuyorum. 
(Millet Meclisine sunulan özet rapor okun

du.) 

BAŞKAN — Raporları tasvibinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

7. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve tsanbul 
Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Karma 
Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 264 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/47; C. Senatosu 4/38) (S. Sayısı: 426) 
(2) 

BAŞKAN — Rapor özetini okutuyorum. 
(Millet Meclisine sunulan özet rapor okun

du.) 
BAŞKAN — Raporları tasvibinize sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
'miştir. 

8. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve tsanbul 
Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Karma 
Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 266 sayüı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/46; C. Senatosu 4/40) (S. Sayısı: 42?) 
(3) 

BAŞKAN — Rapor özetini okutuyorum. 
('Millet Meclisine sunulan özet rapor okun

du.) 

BAŞKAN — Raporları tasvibinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

9. — Maliye Bakam Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali îhsan Gögüş'ün, Dilekçe 
Karma Komis-yonu Genel Kurulunun 31 . 5 .1963 

(1) 425 S, Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(2) 426 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(3) #27 S. Sayüı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

file:///dair
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tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 294 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/30; C. Senatosu 4/23) (S. Sayısı: 428) 
(V 

BAŞKAN — Rapor özetini okutuyorum. 
(Millet Meclisine sunulan özet rapor okun

du.) 
BAŞKAN — Raporları tasvübinize sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
ımiştir. 

10. — MaUye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Gögüş'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 295 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/31; C. Senatosu 4/22) (S. Sayısı: 429) 

BAŞKAN — Rapor özetini okutuyorum. 
(Millet Meclisine sunulan özet rapor okun

du.) 
BA.;ŞKAN — Raporları tasvübinize sunuyo

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

11. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazian
tep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve Balıkesir Mil
letvekili Mithat Şükrü Çav dar oğlu'nun Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 5 .1963 
tarihli Haftalık. Karar Cetvelindeki 294 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/32; C. Senatosu 4/21) (S. Sayısı: 430) 
(3) 

BAŞKAN — Rapor özetini okutuyorum. 
(Millet Meclisine sunulan özet rapor okun

du.) i 
BAŞKAN — Raporları tasvübinize sunuyo

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

(1) 428 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadvr, 

(2) 429 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(3) 430 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

— 88 

1 . 1 . 1964 O : 1 
12.— Maliye Bakanı Ferid Melen ve îsanbul 

Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Karma 
Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 292 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/33; C. Senatosu 4/20) (S. Sayısı: 431) 
(1) 

BAŞKAN — Rapor özetini okutuyorum. 

(Millet Meclisine sunulan özet rapor okun
du.) 

BAŞKAN — Raporları tasvübinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

13. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Gögüş'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 291 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/34; C. Senatosu 4/56) (S. Sayısı: 432) 
(V 

BAŞKAN — Rapor özetini okutuyorum. 
(Millet Meclisine sunulan özet rapor okun

du.) 

BAŞKAN — Raporları tasvübinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

14. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve îsanbul 
Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Karma 
Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 289 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/35; C. Senatosu 4/55) (S. Sayısı: 433) 
(3) 

BAŞKAN — Rapor özetini okutuyorum. 

(Millet Meclisine sunulan özet rapor okun
du.) 

(1) 431 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(2) 432 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(3) 433 S. fiayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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BAŞKAN — Raporları tasvibinize sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
'iniştiı*. 

15. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Güğüş'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 290 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/36; C. Senatosu 4/54) (S. Sayısı: 43i) 
(1) 

BAŞKAN — Rapor özetini okutuyorum. 
(»Millet Meclisine sunulan özet rapor okun

du.) 

BAŞKAN — Raporları tasvilbiııize sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

16. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Gögüş'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 .1963 
tarihli Haftalık Kasar Cetvelindeki 288 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/37; C. Senatosu 4/53) (S. Sayısı: 435) 
(2) 

BAŞKAN — Rapor özetini okutuyorum. 
('Millet Meclisine sunulan özet rapor okun

du.) 

BAŞKAN — Raporları tasvibinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

17. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstanbul 
Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Karma 
Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 287 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/38; C. Senatosu 4/52) (S. Sayısı: 436) 
(3) 

(1) 434 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(2) > '435 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(3) 436 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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BAŞKAN — Rapor özetini okutuyorum. 
(Millet Meclisine sunulan özet rapor okun

du.) 
BAŞKAN — Raporları tasvilbiııize sunuyo

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

18. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İsanbul 
Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Karma 
Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 286 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/39; C. Senatosu 4/51) (S. Sayısı: 437) 
(1) 

BAŞKAN — Rapor özetini okutuyorum. 
(Millet Meclisine sunulan özet rapor okun

du.) 

BAŞKAN — Raporları tasvilbiııize sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

19. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Gögüş ve Siirt Mil
letvekili Süreyya öner'in Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 293 sayılı Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergeleri 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/42; C. Senatosu 4/25) (S. Sayısı: 438) 
(2) 

BAŞKAN — Rapor özetini okutuyorum. 
(Millet Meclisine sunulan özet rapor okun

du.) 

BAŞKAN — Raporları tasvilbiııize sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

20. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 253 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor-

(1) 437 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(2) 438 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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lan (M. Meclisi 5/43; C. Senatosu 4/26) (S. 
Sayısı : 439) (1) 

BAŞKAN — Rapor özetini okutuyorum 
(Mi 11 ot Meclisine sunulan özet rapor okun

du.) 
BAŞKAN — Raporları tasvibinize sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenlor.. Ka
bul edilmiştir. 

21. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 377 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (M. Meclisi 5/67; C. Senatosu 
4/58) (S. Sayısı : 198) (2) 

BAŞKAN — Rapor özetini okutuyorum. 
(Millet Meclisine sunulan özet rapor okun

du.) 
BAŞKAN — Raporları tasvibinize sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenlor. Ka-
bul edilmiştir. 

22. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1959 bütçe yılı Kesinhesahına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünün 1959 bütçe yılı Kesinheseıp kanunu 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/186, 
1/42) (S. Sayısı : 462) 

BAŞKAN — Sayıştay Komisyonu lütfen ve
rini alsın. 

Sayıştay Komisyonu yok. Dörüşülmesi «öle
cek birleşime kalmıştır. 

23. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1959 bütçe yılı Kesinhesahına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü 1959 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa
rısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/338, 
1/118) (S. Sayısı : 477) 

BAŞKAN — Sayıştay Komisyonu yerini 
alsın. (Yok sesleri) 

(1) 439 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(2) 498 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nunda d ir. 
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Sayıştay Komisyonu bulunmadığından görü

şülmesi gelecek birleşime bırakılmıştır. 

24. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sır
rı Uzunhasanoğlu ve dört arkadaşının, 765 sayı
lı Türk ('eza Kanununun 6123 sayılı Kanunla 
muaddel 455 nei maddesi ile 2275 ve 3038 sayılı 
kanunlarla muaddel 459 ncu maddelerine birer 
fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/516) (S. Sayısı : 499) 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu burada mı? 
Adalet Komisyonu bulunmadığından görüşül
mesi gelecek birleşime bırakılmıştır. 

25. — Petrol Dairesi Reisliğinin 1960 bütçe 
yılı Kesinhesahına ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Petrol Dairesi Reisliği 1960 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı (3/516, 1/127) (S. Sayı
sı : 476) 

BAŞKAN —• Sayıştay Komisyonu bulunma
dığından görüşülmesi gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

26. — Genel Bütçeye dâhil dairelerin 1959 
bütçe yılı kesinhesaplarına ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile 1959 bütçe yılı Kesinheseıp ka
nun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/318, 1/33) (S. Sayısı : 508) 

BAŞKAN — (iündemdeki 24 ncü sıradaki 
raporda Sayıştay Komisyonu ile ilgili olduğun
dan ve Sayıştay Komisyonu bulunmadığından 
görüşülmesi gelecek birleşime bırakılmıştır. 

27. — Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Vey-
si Yardımcı ve 23 arkadaşının Millî Eğitim Ba
kanlığına bağlı her çeşit orta ve yüksek dere-
celi okullar öğretmenleriyle öğretmenlikten ge
lip Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teş
kilâtında çalışmakta olanlara mebdei maaş de
recelerinin düzeltilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(2/166) (S. Sayısı : 372) (1) 

BAŞKAN — Millî Eğitim ve Plân komis
yonları yerini alsın. Raporu okutuyorum. 

(Bülçe ve Plân Komisyonu raporu okundu.) 

(1) 372 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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BAŞKAN — Bütçe ve Plân Komisyonu tek

lifi reddetmiştir. Rapor üzerinde söz ist iyen? 
Buyurun efendim. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Efendim, zan
nederim ki bir baskı hatası olarak «porte» keli
meleri «Portre» olarak yazılmış ve bu şekilde 
okundu. Mümkünse düzeltilmesi hususuna işa
ret etmiş olmak için rahatsız ettim; teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Raporu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Rapor ka
bul edilmiş ve teklif Meclisimizce reddedilmiştir. 

28. — Malatya Milletvekili Mehmet D elik a-
ya ve 4 arkadaşının, Hanife Kadife Fırat'a va
tani hizmet tertibinden maaş tahsisine ait kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/248) (S. Sayısı ; 375) (1) 

BAŞKAN — Plan Komisyonu burada. Ra
poru okutuyorum. 

(Plân Komisyonu raporu okundu.) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyeıı?. 
Yok.. 

Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin bir defa görüşülecek işlerden 7 nci 

sırada bulunan Hanife Kadife Fırat'a ait vatani 
hizmet tertibinden maaş bağlanması ile ilgili ka
nun teklifinin Maliye ve Plân komisyonlarında, 
harb tarihi kayıtlarında bulun ııadığı mucip se
bebiyle reddedilmiştir. 

Şahsan yaptığımız tetkikler sonunda bul
duğumuz vesika ve yazışmaların tarih, numara ve 
dosyaları kayıtlarının Harb Tarihi Şubesi, İçişle
ri Bakanlığı ve Genelkurmay kayıtlarından bula
bilmek imkânını elde etmek için tasarının Plân 
Komisyonuna iadesine karar verilmesini saygıla
rımla arz ederim. 

Malatya 
Nurettin Akyıırt 

BAŞKAN — Önergede teklifin Plân Komis
yonuna iadesi istenmektedir. Plân Komisyonu 
önerge hakkında ne diyorlar?. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA VELİ UYAR 
(Yozgat) — ladesini talebediyoruz. 

(1) 375 S. Sayılı basmayazı fatanağm so
mundadır. f 
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BAŞKAN — Komisyon da iadesini istemek

ledir. Bu hususu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ve teklif 
Komisyona iade edilmiştir. 

20. — G. Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yardım
cı ve 22 arkadaşı ve Gaziantep Milletvekili Ali 
ihsan Göğüs ile Diyarbakır Milletvekili Vefik 
Pirinççioğlu ve G. Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir ve G. Senatosu îzmir Üyesi Nev
zat Ö zerdemi i ve Giresun Milletvekili Naim 
Tirali ve 4 arkadaşı ile Sakarya Milletvekili 
Yusuf Glusoy ve 10 arkadaşının, ilkokul öğret
menleriyle ilkokul öğretmenliğinden gelip de muh
telif dereceli okullarda ve Millî Eğitim Bakan
lığı, üniversite, bakanlıklar teşkilâtında ve 
İktisadi Devlet Kurumlarında çalışanların 
aylık dereceleri hakkındaki 6273 sayılı Kanuna 
ek kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (2/154, 2/156, 2/176, 2/188, 
2/192, 2/195) (S. Sayısı : 377) (1) 

BAŞKAN — Bütçe ve Plân Komisyonu rapo
runu okutuyorum. 

(Bütçe ve Plân Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Rapor hakkında, buyurun Sayın 

Koç. 
MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Sayın 

arkadaşlar, Bütçe ve Plân Komisyonu raporu mes
net bakımından zayıf bulunmaktadır. İlkokul öğ
retmenliğinden gelip de daha üst kademelerde gö
rev alanlara, 6273 sayılı Kanun ile kendilerinin 
kıdemleri iade edilmesi hakkındaki hüküm yeri
ne getirilmemniş. Vaktiyle 1 9 J 4 yılında lüzumlu 
kadrolar verilmediği için 6273 sayılı Kanunun 
kendilerine tanıdığı haklar ifa edilmemiş ve ye
rine getirilmemiş. Bu durumda olan 8 bin kadar 
öğretmen teker teker Danıştaya başvurmuşlar
dır. Danıştay bunları haklı görmüş ve kendileri
ne ilâm vermiştir. Millî Eğitim Bakanlığı bu ilâ
mı infaz etmemiş. Bu durumdu; bir hukuk dev
leti içerisinde Danıştayın da ilâmını elinde tutan 
bir vatandaş olarak sekiz bin öğretmenin hakkı
nı teslim edeeek olan bir kadro kanunun getiril
mesi lâzımgeldiğini Millî Eğitim ilgilileri söyle
mişlerdir ve bu kadro kanunun bu maksatla ha
zırlanmıştır. Ancak Bütçe Konıisyonunun, bunu, 
bu açıdan, bir ıhukuk devletinin çıkarılmış olduğu 

(1) 377 S, Sayılı hasmayazı tutanağın so-
nundadır, 
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kanunların uygulanması gerektiği acısından in- I 
celemeyip Beş Yıllık Plân bakanından inceledik 
diye işi savsatmaya çalışmasını bendeniz mazur 
görülecek bir gerekçe saymıyorum. Bu itibarla hu
kuk devleti ve Anayasa nizamı vardır diyoruz; 
kanun yapıcılar olarak bizler eksik gördüğümüz 
bir kanunun tamamlanması için Meclise kadro ka
nunu teklif etmişiz. Bütçe Komisyonu Beş Yıllık 
Plânla ilgilidir diye reddediyor. Hukuk bakımın
dan da, insan hakları bakımından da ve emeğin 
karşılığını vermek mecburiyetinde olduğumuz in
sanlara saygı bakımından da raporun gerekçesini 
yetersiz buluyorum. Bu bakımdan raporun red
dini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın IIal.il Özmeıı. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 
Başkan; muhterem arkadaşlar ün, öğretmen arka
daşlarımızın bir intibak kanunu meselesi vardır 
ki, bugünün meselesi değil, yıllardan beri söyle
nen ve mücadele edilen bir meseledir. 

Arkadaşlar, İntibak Kanunu ve intibak me
selesi hakikaten üzerinde durulacak ve halledil
mesi lâzım gelecek bir meseledir. Çünkü, büyük 
bir haksızlık ortadadır. Bu haksızlığın düzeltil
mesi elzem ve muhakkaktır. Bütçe ve Plân Ko
misyonu, raporunda, yakında Personel Kanunu
nun çıkacağını ve bu büyük haksızlığın düzelti
leceğini söylemektedir. Geçenlerde bir vesile ile 
Yüce Heyetinize de arz ettiğim gibi Personel Ka
nunu 10 yıldan beri çıkmamıştır. 10 yıl
dan beri bunun üzerinde durmaktayız, hâ- j 
lâ bir neticeye varamadık. Bilmiyorum, 
Hükümet bu mevzu üzerinde c'ddî bir çalışına 
yapmakta mıdır, tasarı yakında gelecek midir, 
1964 bütçe yılında bu kanun tatbikata girecek 
midir?. 

Arkadaşlar, biraz evvel Şükrü Bey kardeşi
mizin buyurduğu veçhile, 8 bin öğretmen Da-
nıştaydan hakkını almış, Danıştayın ilâmı ile bu 
müktesep haklarına kavuşmuştur. Ama, bu öğ
retmen arkadaşlarımız kadrosuzluk yüzünden 
terfi etme imkânından mahrumdurlar. 

Düşününüz muhterem arkadaşlar, birçokları
nız memuriyet hayatından geldiniz; her öğret
men arkadaşın bir aylık maaşından 200 lira, 
300 lira veya 400 lira, terfi etmek imkânı var
sa, maaşı yükseliyorsa, bu arkadaşın büyük im
kânlara kavuşması her zaman mümkündür. Ama 
kadrosunun bulunmaması bakımından terfi ede- | 
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miyor ve kadrosuzluk yüzünden ziyan görüyor, 
mağdur uluyor. Bu bir memurdur, bu bir öğ
retmendir. Ve her zaman üzerinde durduğu
muz, bu memlekete ışık tutacak, bu memlekette 
karanlıkları giderecek bir öğretmendir. Şu hal
de yeni Hükümetimizden çok rica ediyoruz, bu 
mesele üzerinde ciddiyetle durulmalıdır. 

Personel Kanunu 1964 yılında behemehal ye
tiştirilmelidir ve tatbikat mevkiine konmalıdır. 
Eğer konulmıyacaksa, Personel Kanunu 1964 
yılında tatbik edilmiyecekse, bu kanunun kabul 
edilmesinde büyük zaruret vardır. Adaletsizli
ği gidermektedir, kadrosuzluğu önlemektedir 
ve İntibak Kanununu getirmek, kabul etmek bi
zim için de büyük bir vicdan borcudur arka
daşlar; 

Sözlerime son verirken şurayı bilhassa te
barüz ettiriyorum; bu mesele öğretmen arka
daşlarımızın en büyük meselesidir. Üzerinde ye
ni Hükümetimizin durmasını bilhassa rica ediyo
rum. Sağ olun, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde başka söz isti-
yen?... Buyurun Sayın İhsan Ataöv. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Çok muhte
rem arkadaşlarım; Meclisimizde bütçe ile ilgili 
komisyonlar umumiyetle yalnız öğretmenler ko
nusundaki raporları reddetmekte âdeta bir âdet 
ve anane kurdular. Gerekçe olarak, ya bu ca
mianın çokluğu, yahut da Personel Kanununun 
bu dâvaları halledeceği esbabı mucibesi öne sü
rülür. Hükümet Personel Kanununun bir an ev
vel Meclisimize getirebilecek midir? Personel 
Kanunu çıkıp bugünkü gerçeklerimiz içerisin
de tatbik mevkiine konabilecek midir? Bunlar 
acık olarak bu kürsüden Meclise beyan edilme
dikçe, Personel Kanununun bu dâvaları hallede
ceği gerekçesiyle böyle hayırlı tekliflerin reddi 
yerinde olmasa gerektir. İki yıldan beri Per
sonel Kanunu gelecektir, diye çeşitli tekliflere 
karşı olan arkadaşlarımız, buna rağmen devamlı 
tazminat kanunlarının çıkmasına yine bu Mec
liste şahidolmuşlardır. Çok garip bir tesadüf
tür, şu kanunu müzakere ettiğimiz sırada, şim
di taahhütlü olarak bir mektup aldım, bir ilko
kul başöğretmeni ve bir ortaokul müdüründen. 
Mektubun bir yerindeki pasajdan kısaca bahset
mek isterim. Meclisimizin tazminat ve kadro 
verdiği çeşitli meslekleri saydıktan sonra, der
ler ki ; öğretmen arkadaşlarımız, meselâ pilot 
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bölge ilân edilen Muş'ta doktor 5 bin, sağlık 
memuru 1 500 lira alırken, o, yıllardır en hüc-
ra yerde 400 liraya dövülür, sövülür, öldürülür. 
Ne şehitliğe gömülür, ne madalyası vardır, ne 
de anıtı dikilir. 

Bunun gibi, memleketin en hücra köşelerin
de senelerce feragatla, ömürlerini harcayan bu 
insanların küçücük bir kadro meselesini çıkara
cağımız bir sırada, bunun reddedilmiş olması, 
öğretmenliği cazip hale getireceğiz diye prog
ramında geniş yer veren Hükümetler için ve 
memleket kalkınmasını öğretmenlerin omuzuna 
yükliyen Türkiye Büyük Millet Meclisi için, 
eğer bu rapor reddedilirse hiç de başarılı ve ha
yırlı olmıyacaktır. Onun içindir ki, öğretmen
leri kurtarmak memleketi kurtarmak demek ol
duğuna göre, gelin, Büyük Meclis; bu raporu 
reddedelim, bu camianın yarasına merhem ola
lım ve öğretmenleri, öğretmenliği cazip hale ge
tireceğiz felsefesini fiiliyatla biraz yoluna koy
muş olalım. Raporun reddini, bütün arkadaş
larımdan memleketin ve öğretmenliğin selâmeti 
için istirham ediyorum. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında buyurun efen
dim. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Muhterem arka
daşlarım; bir usul meselesine işaret etmek için 
huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. Müzake
reye konu teşkil eden bu kanun, kalabalık öğ
retmen camiasını ilgilendiren, eğitim ve öğretim
le çok yakından alâkalı olan bir kanundur. İç
tüzük hükümlerine göre, Maarif Vekilinin hu
zuru ile bu kanunun müzakere edilmesi, Maarif 
Vekilinin bulunmaması halinde, doğrudan doğ
ruya bu kanunun talik edilmesi iktiza ederdi. Şu 
durum muvacehesinde Maarif Vekilinin, İçtü
zük hükümlerine göre, bulunmadığı bir içtimada 
bu kanunun müzakere edilmemesi iktiza eder. 
Nitekim Maarif Vekilinin huzuru ile bu kanu
nun müzakeresi, hem kanunun şümulü, hem de 
muhtevası üzerinde bize çok geniş, objektif bil
giler verecektir. Bu bakımdan kanun teklifi
nin Maarif Vekilinin hazır olduğu bir celsede 
müzakere edilmesini istirham ediyorum. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
teklif, 1 nci müzakeresi sırasında Millî Eği-
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tim Bakanı bulunmadığı için bir defaya mah
sus olmalk üzere, gelecek birleşime kalmış olan 
bir tekliftir. Bu sebeple usule aykırı bir ci
het yoktur. 

İkinci hususa yani teklifin ehemmiyeti do
lay isiyle bir başka güne talikine gelince; bu 
da bir yeni tekliftir. Bu teklifi her arkadaş ya
pabilir. Yalnız, yazılı bir teklif olursa onu 
da oya koyar, talik kararı alırız. Yazılı teklif 
olmadıkça -biz raporun müzakeresine devam 
ederiz. 

Rapor üzerinde söz Reşat Özardaiıın. Bu
yurun. 

RUŞAT ÖZ ARDA (Aydın) — Muhterem 
arkadaşlari'in, Meclise bâzı arkadaşlar tarafın
dan verilmiş olan kanun, teklifi, öğretmen ca
miasına yeni haklar bahşetmeyi icabettirme-
yip, 1954 senesinde öğretmenlerin mâruz kal
dıkları mağduriyeti telâfi için çıkarılmış olan 
kanun, kadrosuzluk sebebiyle tatbik edilmeme
si neticesinde gerekli kadronun verilmesini 
temin edecek bir kanun teklifidir. 

Bugüne kadar Millet Meclisine öğretmen
ler tarafından birçok müracaat yapılmakta
dır. Bu müracaatlerin mahiyeti aşağı yukarı 
şudur; biz, 6273 sayılı Kanuna dayanarak, Şû
rayı Devlete Millî Eğitim Bakanlığı aleyhine 
dâva açtık. Terlimizin yap ılıması, maaşımızın 
yükseltilmesi için ilâm aldık. Maarif Bakanlı
ğı bu ilâm hükmünü yerine getiremiyor. Bu 
dilekçeler Maarif Bakanlığına intikal 'ediyor, 
Maarif Bakanlığı diyor ki; bu öğretmenleri 
mağduriyetten kurtarmak istiyorum, Meclis 
bir kadro kanunu çıkarmamıştır, Meclisten bir 
'kadro kanunu çıksın, öğretmenlerin terfii ya
pılacaktır. Ve nihayet Millî Eğitim Bakanlı
ğının öğretmenlere ait Şûrayı Devlet ilâmları
nı infaz etmemesi dolayısiylc sık sık Yüksek 
Heyetinize raporlar gelmekte ve Hükümet bu 
yoldan tazyik edikıi'ektcdir. Bununla beraber 
1954 senesinden beri öğretmenlerimizin devam 
eden mağduriyetlerinin telâfisi için gerekli kad
roların verilmesi hazırlanmakta olan perso
nel kanunu ile alâkalı olmayıp ve bilhassa 5 se
ndik plânla da alâkalı olmayıp, öğretmenle
rin müktesep hakkı olup 1954 den beri, aşağı 
yukarı on seneden beri, Ibir türlü alamadıkla
rı haklarının verilmesinden ibarettir. Bir hu
kuk devleti nizamı içinde mahkeme ilâmına da
yanan hakkını bir Öğretmen alamazsa; o öğret-
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metıi meslekine bütün maddi, mânevi varlığı 
ile bağlamak ve ondan faydalı hizmetler bek
lemek beyhude ümittir arkadaşlar. Bilhassa 
yeni girdiğimiz 1964 senesinin ilk günü, bü
tün öğretmen camiasına kötü bir talih eseri 
olarak kadro kanunlarının reddedilmiş, oldu
ğunun duyurulması da hakikaten bütün öğ
retmenlerin maneviyatını bozucu bir hareket 
olur. Arz ettiğim gibi, öğretmenlere yeni bir 
hak, yeni bir terfi temini değil, kendilerine ka
nunlarla verilmiş olan, fakat bir türlü alama
dıkları haklarının verilmesini temin etmek 
maksadiyle hazırlanmış olan bu kanun tekli
finin Meclisimizce kabul edilmesi, baş dâvamız 
olarak kabul ettiğimiz millî eğitim dâvamıza ya-
pacağumız en büyük hizmetlerin başında ge
lir. öğretmenlerimizi maddi bakımdan tatmin 
ettiğimiz takdirde onlardan mânevi sahada da
ha geniş, daha faydalı hizmetler beklemıekto 
de haklı olacağımız şüphesizdir. Bu itibarla 
komisyon raporunun reddedilmesini bilhassa 
istirham ederim. 

Hürmeti erimi e. 
BAŞKAN — Komisyon raporları üzerine 

vâki görüşmeler hakkında komisyon sözcüsü 
söz işetmektedir. Ancak, daha evvel bir tehir 
teklifi vardır. Tehir teklifi asıl meseleye te-
kaddünı edeceği için, evvelâ bu tehir teklifi
ni okutup oylarınıza sunacağım. 

Yalnız, Sayın Talât Oğuz arkadaşımız te
hir teklifinde Maarif Vekilinin huzuru şartı-
nı koymuştur ki, bu, içtüzükteki, (Vekil bir 
defa bulunmaz ise, artık bir daha bulunması 
şartı aranmaz) kaydına muhaliftir. Bunu ge
lecek biri eşline, veya 5 gün sonraya gibi, 
mümkün şartlarla tasrih etmek ister misiniz?.. 

TALAT OĞUZ (Mardin) —- Evet efendim, 
gelecek birleşime talikini istiyorum. 

BAŞKAN — O halde, önergeyi, gelecek bir
leşime taliki şeklinde tashihle okutuyorum. 

Başkanlığa 
Müzakereye konu teşkil eden kanun tekli

finin gelecek birleşimde müzakere edilmek üze
re talikini arz ve teklif ederim. 

Mardin 
Talât Oğuz 

BAŞKAN — Gelecek Birleşime tehiri hak
kındaki önerge ile ilgili «öz istiyor sunuz de
ğil mi? 'Buyurun Sayın Ataöv. 
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İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem 

arkadaşlarım; Sayın Talât Oğuz arkadaşımı
zın vermiş olduğu önerge ile bu kanun tasa
rısı gelecek Birleşime kalırsa, bundan kapa
nacağımız hiçbir şey yoktur. Şu anda, Mec
liste Hükümetin başı dâhil, Maliye Bakanı dâ
hil, hepsi buradalar. Gelecek Birleşimde Millî 
Eğitim Bakanı gelince bize ne getirecektir? 
'Bizi nereye .götürecektir? O ayrı bir kudrete 
mi sahiptir ki, bu kanun teklifi yeni bir isti
kamet alacaktır? Onun için buradaki konuş
malarının esas gayesi Millî Eğitim Bakanının 
huzurudur. Şimdi takriri değiştirmiş, gelecek 
Birleşime, demiştir. Gelecek Birleşime aktarıl
masının da. bir gerekçesi kalmamıştır, Millî 
Eğitim Bakanının, İçtüzüğe göre 'beklenımesinc 
lüzum olmadığı i'çin. Takririnin gerekçesi kal
madığına göre, Hükümetin esas başı ve Ma
liye Vekili de burada 'bulunduğuna göre, Hü
kümet olarak çıkarlar, derler ki; Bütçe ve 
İMân Komisyonunun ıgörüşüne uyuyoruz, bu 
kanun teklifi derhal reddedilsin veya kaibul 
edilsin veya Hükümet olarak gelecek oturumda 
müzakeresine taraftarız, desin. Aksi takdirde 
Meclis, gündemine gelmiş olan kanun teklif
lerini sebepsiz ve gerekçesiz, gelecek birle
şimlere aktarma gibi yeni bir anane yaratma
ya gidilmesin. Bu bakımdan takririn reddini 
ve komisyon raporunun müspet veya menfi 
bir neticeye bağlanmasını hassaten istirham 
ederim. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bu önerge ile ilgili mi söz isti
yorsunuz? Lehinde mi? 

TALÂT OGTTZ (Mardin) — Evet, lehinde. 

BAŞKAN — Buyurun. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Muhterem ar

kadaşlarım, memleketimiz ve bilhassa içtimai 
hayatımız için çok Önemli olan ve öğretmen 
camiasını ilgilendiren bir kanun teklifi müza
kere edilecektir. Bizimi takririmizden maksat, 
bu kanun teklifinin müzakeresine, Parlâmen
to âzası arkadaşlarımızın da'ha kalabalık bu
lunduğu ve billhassa Maarif Vekilinin de hazır 
ıbulunması ihtimali olduğu bir Birleşimde,, ge
lecek birleşimde devam edilmesidir. 

thsan Ataöv arkadaşımızın ileri sürmüş 
olduğu esbabı mucibe hiçbir zaıman tatmin edici 
değildir. Bir Parlâmento âzası tarafından her 
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zaman bir kanun tasarısının, bir kanun tekli
finin ehemmiyetine binaen, muhteva ve şümulü 
itibariyle, ilgilendirmiş 'olduğu camianın du
rumu itibariyle tehir edilmesi, geciktirilmesi 
talebinde bulunmak daıima mümkündür. Bu 
bakımdan, kanunun ehemmiyeti, ilgilendirdi
ği camianın durumu itibariyle gelecek Birle
şime bırakıldığı takdirde belki bu kanunla il
gili ve bu kanun üzerinde söz alması ihtimal 
dâhilinde bulunan arkadaşlar da söz alacak
lar ve fikirlerini ileri sürecekler, hu kanunun 
ka'bul edilip edilmemesi hususunda müspet 
veya menfi oylarını kullanacaklardır. 

Muhterem arkadaşlardan istirhamım; öner
genin ka'bulü ile, kanun teklifinin gelecek Bir-
ıleş'ime bırakılması hususunda oylarını kullan
malarıdır. 

Hürmetlerimle. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — önergenin 
aleyflıinde söz istiyiorum. 

BAŞKAN — Buyurun Halil Özmen. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 

arkadaşlar, 8 bin öğretmen Danıştay Yüce Hâ
kimlerine müracaat etmişler, oradan ilâm al
mışlar. Bugün Danıştay ilâmları infaz edile
memektedir. Biz bunun peşindeyiz, bunun 
üzerindeyiz. Yani, dâivayı kazanan ''öğretmen 
arkadaşlarımız, Yüce Heyetinizden bir emir, 
bir kanun 'beklemektedirler. Onun için bu 
önergenin ve komisyonun verdiği kararın aley-
hindeyiz. Arkadaşım 'verdiği takrirle ıbu me
selenin bir 'birleşim sonraya tehirini istemek
teler, bundan ne kazanacaklardır? Hükümet 
Başkanı Sayın îsmet Paşa Hazretleri Iburada-
dır. Maliye Vekili de 'buradadır. Çıksınlar, 
Hükümet olarak, düşüncelerini söylesinler, ona 
göre kararımızı verelim. ''Görüşülmesinde öğ
retmenlerin menfaati vardır. 8 bin öğretmen 
ilâm almak suretiyle hak kazanmışlardır. Si
zin huzurunuza bunun için gelmişlerdir*. 

Hukuk Devleti 'olduğumuzu, kanun Devleti 
'olduğumuzu iddia ediyoruz arkadaşlar Rica 
ediyorum, tehirinde Ibir fayda yoktur, görü
şelim. Müsaade buyurun. 

BAŞKAN — Sayın Talât Oğuz'a ait, gele
cek hirleşime tehirine dair önergeyi1 oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etm iyeni er... Te
hir teklifi kabul edilmemiştir. 

Şimdi komisyonun, rapor üzerindeki ko-
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nuşmalara cevapla ilgili Sözü vardır, buyurun 
sayın Komisyon. 

(BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADINA 
VELÎ UYAR (Yozgat) — Çok muhterem ar
kadaşlar, kıymetli öğr etm enlerimiz hakkındaki 
hu kanun teklifi dolayısiyle muhtelif arkadaş
ların beyanlarına cevap verecek değilim. Yal
nız îlhsan Ataöv arkadaşımız, Bütçe Komisyo
nunun öğretmenler hakkında gelen teklifleri 
maalesef reddettiğinden 'bahsettiler. Bütçe Ko
misyonunuz sizden almış olduğu direktif çer
çevesi içinde, gelen her teklif ve tasarıyı eni
ne boyuna müzakere etmekte, vazifelerinden 
birisi olan muvazenei maliye prensiplerini de 
dikkat nazarına almaktadır. 

öğretmenler hakkındaki Bütçe Komisyo
nunun son ka'bul ettiği tasarılardan 'bir tanesi 
Ders ücretleri Kanunudur. Demek ki en son 
çıkardığımız kanun, 'öğretmenlerin lehinedir. 
Öğretmenler aleyhine Ibir tutumda 'bulunmak, 
Ibiz komisyon üyelerine hiçbir zaman yakışmaz. 
Bize böyle bir töhmette, istinatta bulunan ar
kadaşlara da maalesef hu isnatlarını iade ede
rim. Komisyonunuz, demin arz ettiğim gibi, 
(bütün personelin daha iyi hir refah seviyesine 
ulaşmasını, daha iyi imkânlardan faydalanma
sını daima arzu eder ve canü ıgönülden bu 
prensipleri destekler. Ama bir taraftan da 
(bütçe muvazenesinin 'bozulmamasını ve Dev
lete milyonlarca lira masraf yüklenmemesini 
göz önünde bulundurur. îşte hu seheplerle 
reddedilmiştir. Takdir Yüksek Heyetinizin
dir. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Şimdi Maliye Bakanı raporla 
ilgili olarak söz istiyor. 

Buyurun efendim. 
MALİYE BAKANI FERİD MELEN — 

Sayın milletvekilleri, hu mevzuda Ibir karara 
varmadan evvel Yüksek Meclisin Millî Eğitim 
Bakanını dinlemesi hakikaten yerinde 'olacak
tır. Çünkü bu hir intibak kanunudur. •Millî 
Eğitim Bakanlığına ait 'birkaç defa intibak 
kanunları çıkmış, bunların hâzıları da noksan 
olmuş, sonradan tamamlanmıştır. Devlet Şû
rasından karar aldıkları halde kadrosuzluk 
sehelbiyle terfi edemiyenler lolnmştur Arkasın
dan Yüksek Meclis bir kanun kabul etti. Üç 
derece terfi imkânım verdi. Zannediyorum ki 
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bu kanun, geniş, ölçüde bu ihtiyaca da ceıvap 
vermiştir. Binaenaleyh kadrosuzluk se'be'biyle 
terfi edemiyen kaç kişi kalmıştır, bunu şu 
anda" maalesef 'huzurunuza arz etmeme imkân 
yoktur. Ancak Millî Eğitim Bakanı arz ede
cektir. 

'Şimdi Ibu kadroları kalbul ettiğiniz takdir- I 
de, belki fuzuli olacaktır, Ibu kadrolar. Çünkü 
Üç üst dereceye terfi Kanununun kaibulünden | 
sonra ihtiyaç bu nis'bette değildir. Şüphesiz | 
karar verilmiştir, ama Millî Eğitim Bakanının 
'her 'halde dinlenmesine ve hakikî i'Miyacm tes
pitine lüzum görüyorum. Hürmetlerimle 

BAŞKAN — Şimdi raporu oyunuza sunu
yorum. Raporu ka'bul edenler... Kalbul etmi
yenler... Rapor reddedilmiş ve teklif tekrar 
komisyona ıveril mistir. 

30. — Kayseri Milletvekili Mehmet Göker 
ve 5 arkadaşının, 4367 sayılı Kanunun 4684, 
6706 ve 70 sayılı kanunlarla değişik birinci 
maddesinin (C) ve (D) fıkralarının değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Millî Savunma, 
içişleri ve Plân komisyonları raporları . (2/328) \ 
(S. Sayısı : 381) I 

BAŞKAN — Plân Komisyonu yerinde. 
Millî Savunma ve İçişleri 'bakanları buradalar 
mı? Yoklar. 

Bir defaya mahsus olmak üzere gelecek 
'birleşime kalmıştır. 

31. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat • öztürkçine'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli \ 
Sandığı Kanununa bir madde ile 32 ve 47 nci 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz yoktur. Pa
zartesi günü alınmış olan karar gereğince 
2 Ocak T964 Perşemlbe günü saat 10 da topla-
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maddelerine birer fıkra ilâvesine dair kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları ve İçişleri Komisyonunun mütalâası (2/126) 
(S. Sayısı : 390) (1) 

BAŞKAN — Plân Komisyonu yerinde. Ma
liye Bakanı buradalar. Raporu okutuyorum: 

ı (Bütçe ve Plân Komisyonu raporu okun
du.) 

BAŞKAN — Rapor hakkında söız istiyen? 
Yok. Raporu oyunuza sunuyorum. Katral eden
ler... Etmiyenler... Rapor ka'bul edilmdş, teklif 
Meclisimizice reddedilmiştir. 

3$. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
özel Şdhingiray ve 15 arkadaşının, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sand.ığı Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/221) 
(S. dayısı: 391) (2) 

BAŞKAN — Bütçe ve ıPlân Komisyonu 'bu
rada. Maliye Bakanı 'buradalar. Rapora okutu
yorum . 

(Bütçe ve Plân Komisyonu raporu okundu.) 

(A. P. li beş milletvekili ayağa kalkarak, 
görüşülen kanun teklifinin mühim kanunlar
dan 'birisi olduğunu, fakat salonda yeter yo
ğunluğun (bulunmadığını ifade ederek yokla
ma yapılmasın] istediler.) 

BAŞKA'N — Beis üye ekseriyetin 'olmadı'ğı-
nı iddia etmişlerdir. Ekseriyet ıneiveudolup 
olmadığı otomatik cihazla yapılacak yoklama 
sonunda anlaşılacaktır. 

ııılmaik üzere Birleşime son veriyorum. 
Kapanma saati : 16,30 

(1) 390 Sıra Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(2) 391 S. Sayılı basmayazı Itutanağın so-
nundadır. 

3. — YOKLAMA 
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I 

A BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Yeniden teşkili gereken Bütçe Komis
yonuna üye seçimi. 

B İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-

nun, ipsala Karpuzlu köyünde oturan Nazmi 
Baş'm emniyet karakolunda dövüldüğünün doğ
ru olup olmadığına dair Adalet ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü ftorusu (6/615) 

2. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğflu'-
nun, muhtelif bakanlıklar tarafından mükerrer 
olarak kurulan tesislere dair Sanayi Bakanın
dan «tozlu «nnısıı fft/fi16) 

3. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
ın, pilot bölge olan İsparta çevresinde, 1963 
ve 1964 ve 1965 yıllarında tarım ve sanayi alan
larında ne gibi tesisler yapılacağına dair Ta
rım ve Sanayi Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/627) 

4. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Hirfanh Barajı gölünün etrafında bulunan ara
zinin sulanması ve bu araziden bol miktarda 
mahsul sağlanması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Tarım VP Bayındırlık Bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/633) 

5. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Keskin - Kırıkkale ile Keskin - İğdebeli arasın
daki şose yolların ne zaman asfaltlanacağına da 
ir Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/634) 

6. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'mın, pancar fiyatlarının artırılması hususun
da ne düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanından 
^özlii sorusu (6/635) 

7. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erk-
men'in, Gör«le Kaymakamı Babür Unsal İn 

Kartal Kaymakam Vekilliğine tayini sebebine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6 640) 

8. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm, 
mavi küf hastalığının başlamasından itibaren 
tütün ekicilerine ne yardımda bulunulduğuna 
dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/645) 

9. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha nm, 
Karayolları Trafik Tüzüğünün 66 ncı madde
sindeki evsafa uymiyan ağır tonajlı vasıtalara 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/647) 

10. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
Ankara'nın Varlık mahallesindeki göçmen evle
rinin durumuna ve Telsizler mevkiinde yapıl
makta olan evlerin göçmen evlerinde oturanla 
ra verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
tmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/650) 

11. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Amasya'da ikinci bir şeker fabrikasının kurul
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/651) 

12. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, bugünkü halkevlerinin eski halkevle-
riyle ne gibi bir ilgisi bulunduğuna dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/656) 

13. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Avrupa'daki isçilerimizin gönderdikleri 
dövizin hangi kur üzerinden Türk parasına 
çevrildiğine dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/657) 

14. — Hatay Milletvekili Saki Zorlu'nun, 
Türk sporunun her branşında uğranan yenilgi
nin sebeplerine ve sporcuların durumuna dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/660) 

15. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Seçim Kanunlarının kabulü münasebe
tiyle 18 . 7 . 1963 günü verilen kokteylin mas
raflarının nereden ödendiğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/665) 



16. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'in, 
4353 sayılı Kanunun 27 ilâ 31 nci maddelerinin 
değiştirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/666) 

17. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Meriç nehri üzerinde yapılmakta olan sed-
ler sebebiyle Yunanlılarla mübadele editen 
Türk topraklarına dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/668) 

18. — Edirne Milletvekilli Fahir Giritlioğlu'-
nun, 1963 - 1964 ekim mevsimi suni gübre ihti
yacının ne suretle sağlanacağına dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu. (6/671) 

19. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu-
nun, Edirne ilinde süt endüstrisi kurulması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/672) 

20. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
çiftçilerin sattıkları mahsullerin bedelinin acele 
olarak verilmesi ve mallarının daha seri alın
ması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/673) 

21. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
memleketimizin bâzı bölgelerinde görülen şap 
hastalığının önlenmesi konusunda ne gibi ted
birler alındığına dair Tarım ve Ticaret Bakan
larından sözlü sorusu. (6/674) 

22. — Ankara Milletvekili İbrahim İmirzalı-
oğlu'nun, Tarım alet, makina ve yedek parçala
rının zamanında temin edilmesi için neden vak
tinde tedbir alınmadığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/675) 

23. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Edirne ili dahilindeki köy muhtarlıklarının 
teftiş ve murakabelerinin yapılıp yapılmadığına 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/676) 

24. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Çamlıdere Kaymakamının başka bir ilçeye tâ
yini işinde bir şikâyet bulunup bulunmadığına 
dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/678) 

25. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
komünistlerle bâzı aşın solcu unsurlann bozucu 
ve bölücü faaliyetleri karşısında her hangi bir 
tedbir alınmasının düşünülüp düşünülmediğine. 
dair Millî Eğitim ve İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/682) 
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26. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın, 

Devlet Demiryollarınca ihale ile satınalınan lo
komotiflerin alış bedellerine ve ihaleye kaç fir
manın katıldığına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/684) 

27. — Ordu Milletvekili Refet Aksoy'un, 
Ünye ilçesinde açılması düşünülen Ticaret Lisesi
nin il merkezinde açılması sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/685) 

28. — Balıkesir Milletvekilli Cihat Turgut'
un, Topraksu Genel Müdürlüğü tarafından açı
lan kampların sayısına ve açılış gayesine dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/686) 

29. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, pamuk ihracatının işlenmiş olarak yapıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/687) 

30. —- Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, 1964 yılı pancar fiyatlanna zam ya
pılmasının dsşünülüp düşünülmediğine dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/688) 

31. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Orman Genel Müdürlüğünün tatbik 
etmekte olduğu siter usulünün tatbikatına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/689) 

32. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
tütün müstahsılına verilen zirai krediler ile Te
kel avansları konusunda çiftçinin müşkülâtını 
önliyecek ne gibi tedbirler alındığına dair Ti
caret ve Gümrük ve Tekel Bakanlarından söz
lü sorusu (6/690) 

33. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Gemlik İlçesinin Umurbey köyünde Ziraat 
Bankasınca yaptırılan evlerin köylülerin istifa
desine terk edilmesi hususunda ne düşünüldüğü
ne dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/691) 

34. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, NATO borularının geçtiği arazi bedel
lerinin verilmeyişi sebeplerine dair Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorusu (6/692) 

35. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, Turizm konusunda Yunanistan'ın aleyhi
mize yaptığı propagandayı önlemek hususunda 
ne gibi tedbirler alınacağına dair, Turizm ve Ta
nıtma Bakanından sözlü sorusu (6/693) 

36. ~ Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın, çeltik mahsulü için müdahale alımı yapıl-



ması ve ihracı hususunda ne düşünüldüğüne da
ir Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/604) 

37. — îzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
Yüksek Adalet Divanınca müebbet hapse mah
kûm edilen Kemal Serdaroğlu'nun cezaevinde-
ki durumuna dair Adalet Bakanından sözlü so
rusu (6/695) 

38. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de ilinde sel felâketi dolayısiyle yıkılan yol ve 
köprülerin inşası ile meyva ve bağlan âfetten 
zarar görenlere yardım yapılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Ticaret ve Bayındırlık 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/696) 

39. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de îlinde büyük zarara sebebiyet veren dolu ve 
sel âfeti dolayısiyle meydana gelen hayvan has
talıklarını önlemek ve meskenleri yıkılan halka 
yardım yapmak hususunda ne düşünüldüğüne 
dair İmar ve îskân ve Tarım Bakanlarından söz
lü sorusu (6/697) 

40. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Niğde îlinin ana ihtiyaçlarını karşılamak için 
bir program yapılıp yapılmadığına ve tabiî âfet
ler dolayısiyle mağdur olan halka bir an evvel 
yardım yapılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/698) 

41. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in. Niğ
de ili Merkez Devlet Hastanesi ile ti Sağlık 
Müdüründen vâki şikâyetler hakkında ne dü
şünüldüğüne dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/699) 

42. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in. el
ma tarımının himayesi ve bir ihraç malı hali
ne getirilmesi için ne gibi tedbirler alındığına 
dair, Tarım, ve Ticaret Bakanlarından sözlü so
rusu (6/700) 

43. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Beş 
Yıllık Plâna kabul edilmiş olan himaye ana 
prensibi ve millî petrolün korunması hususun
da ne gibi tedbirler alındığına dair, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/701) 

44. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
halkın ucuz fiyatla motopomp temini hususun
da ne gibi tedbirler alınacağına dair, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/702) 

45. — Niğde Milletvekili Asım E fen'in, 
Hirfanlı Barajı santralinden getirilecek olan 
elektrik enerjisinden Bor ilçesinin de istifade 
ettirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/703) 

46. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, Doğu - Karadeniz köylüsüne ucuz buğday 
verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/704) 

47. — Trabzon Milletvekili Ekrem Di!*raen'-
in, Karadeniz bölgesine turistik bakımdan önem 
verilmemesi sebebine dair Turizm ve Tanıtma 
Bakanından sözlü sorusu (6/705) 

48. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, tkizdere Hidro - Elektrik Santralinin türbin
leri hakkında Sanayi ve tmar ve tskân Bakan
larından sözlü sorusu (6/706) 

49. — Trabzon Milletvekili Ekrem Diknıen'-
in, Trabzon'un, Of kazasına tkizdere Hidro -
Elektrik santralinden elektrik verilmesinin ta
mamlanıp tamamlanmadığına dair Sanayi ve 
tmar ve tskân Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/707) 

50. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılan bir derg-ıde 
1945 yılında yayınlanan bir yazıya dair, içişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/709) 

51. — İsparta Milletvekili Ali ihsan Balım'-
ın, bir köre sıhhi muayene kurulunun tam sağ
lam raporu verdiği haberinin doğru olup olma
dığına dair, Sağlık ve Sosyal Yardım ve içişleri 
bakanlarından sözlü sorusu (6/710) 

52. — Ankara Milletvekili ibrahim Imirza-
lıoğlu'nun, Devlet Üretme Çiftliklerince tesbit 
olunan fiyatlara dair, Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/711) 

53. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'-
in, Erzurum ili ve dolaylarında yapılacak yol
ların durumlarına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/713) 

54. — Tokat Milletvekili Mehmet Kaucva'-
nın, Tokat şehri içindeki asfaltın ne zaman ya
pılacağına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/714) 

55. — Tokat Milletvekili- Mehmet Kfi2ova'-
nın, Tokat ile Yeşilırmak Köprüsünün gözlerine 



ne maksatla toprak döküldüğüne dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/715) 

56. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili çevresinde yeniden kaç sulama tesisi, son
daj ve kanalı yapıldığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/716) 

57. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili çevrelerindeki sulama tesisi projelerine da
ir Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/717) 

58. -— Niğde Milletvekili Ruhi Sayer'in, Niğ
de ili ve Aksaray Devlet hastaneleri teşkilât 
durumlan ve Ulukışla ve Ortaköy kazalarının 
sağlık merkezine kavuşturulmalarına dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/718) 

59. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili Aksaray kazası dâhilinde mevcut Ziga 
hamamlarının modern bir kaplıca haline geti
rilmesine dair îmar ve iskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/719) 

60. — izmir Milletvekili Şinasi Osır.a'nın, 
Büyük Ata'nın ismi ortaya konularak yapılan 
maçlardaki hasılata ve seyircilerin durumlarına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/720) 

61. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'm, Mardin'e bağlı Derik ilçesi kaymakamı
nın partizanca tutumuna dair içişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/721) 

62. — Çorum Milletvekili Abdurrabman 
Güler'in, Çorum eski Milletvekili Hüseyin Or-
takçıoğlu'nun durumuna dair Adalet ve içiş
leri bakanlarından sözlü sorusu (6/722) 

63. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilâtına yapı
lan tâyinlere ve Ankara'daki ilkokul öğretmen 
durumuna dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/723) 

64. — Tunceli Milletvekili Vahap Kışoğlu'-
nun, Tunceli iline ait halen yürürlükte bulunan 
yasak bölge kararının kaldırılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair, Turizm ve Tanıtma ve 
içişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/724) 

65. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'mn, 
Bolu ili sınırları içinde bir kâğıt fabrikası ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair, 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu. (6/725) 
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| 66. — Erzurum Milletvekili Nihat Düer'in, 

Erzurum ili ve dolaylarındaki yolların ne za
man karayolları programına alınacağına dair, 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/726) 

67. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Bolu, ilçe ye köylerinde 5 yıllık Kalkınma Plâ
nında ne gibi yatırımlar yapılacağına dair, 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/727) 

68. — izmir Milletvekili Ali Naili Erdem'in, 
bu sene her hangi bir sebeple, lise ve ortaokul
lara giremiyen talebeler hakkında ne düşünül
düğüne dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/728) 

69. — Afyon Karahisar Milletvekili Meh
met Turgut'un, 23 Nisan 1920 tarihinden bugü
ne kadar, her toplantı yılında kaçar birleşim 
yapıldığına ve birleşimlerin süresine dair, Mil
let Meclisi Başkanlığından sözlü sorusu. 
(6/729) 

70. — izmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, 
683İ sayılı Orman Kanununun, antidemokratik 
hissi veren, geçici 1 nci maddesinin kaldırılma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair, Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/730) 

I 71. — İsparta Milletvekili Mustafa Glülcü-
I gil'in, İsparta Devlet Su işleri şube binası ve 
I sosyal tesisleri inşaatında çalışan 44 işçiye, üc

retlerinin, zamanında ödenip ödenmediğine 
I dair, Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 

(6/731) 

I 72. — Artvin Milletvekili Saffet Eminağa-
J oğlu'nun, cezaevleri ve hastanelerde bulunan 
I Yassıada hükümlülerinin adedine ve durumları-
I na dair Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve Iç-
I işleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/732) 

I 73. — izmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın, 
I Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına teminat 

gösterilen gayrimenkullerin değer baremlerinin 
I günün şartlarına ve alım satım fiyatlarına uy-
I gun hale getirilmelerinin düşünülüp düşünülme

diğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/733) 

74. — izmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Trakya'da yapılan SOUTHEX - 63 NATO tatbi-

I katına muhalefet partileri ileri gelenleri ile Mil-



lî Savunma Komisyonu üyelerinin neden davet 
olunmadıklarına dair Milli Savunma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/734) 

75. — Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün, 
bakanların yurt içi ve yurt dışı gezilerinin bir 
programa bağlanmış olup olmadığına ve bu ge
zilerin' çalışmalarına sekte verip vermediğine 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/735) 

76. — Tokat Milletvekili Zeyyat Kocamo-
mi'nin, Londra Tanıtma Bürosu ıçm bin ingiliz 
lirası aylıkla bir yer tutulması hakkında Lon
dra Sefaretine yazı yazıldığı hususundaki söy
lentilerin doğru olup olmadığına dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/736) 

77. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nıa, 
özel ilân ve reklâm prodüktörlüğü müessesesinin 
kuruluş ve görevlerinin hangi esaslar dâhilin
de düzenlendiğine dair Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü sorusu (6/737) 

78. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Aydın ili DSİ içme suları, sulama ve kurut
ma işlerine ve bunlardan hangilerinin sonuçlan
dırdığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/738) 

79. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
ilköğretim kurumlarına kaydolunan öğrenciler
den, (her hangi bir nam altında) ücret alındı
ğının doğru olup olmadığına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/739) 

80. — Edirne Milletvekili tlhami Ertem'in, 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce, Edirne 
Kırkpınar er meydanının onarımı için, 1903 yılı 
programına konulan ödeneğin tenkis edilip 
edilmediğine dair Devlet Bakanından sözlü so
rusu. (6/740) 

81. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'-
m, Hükümetin ve hassaten İçişleri Bakanının I 
adliyeyi baskı altında tutması ye tehdit et- | 
meşinin, Anayasa nizamına göre, mümkün olup I 
olmadığına dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/741) 

82. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
inşaatı üç sene önce tamamlanan Sultani i 
sar ilçesi Ortaokulunda, bugüne kadar, öğre
nime başlanmaması sebebine dair Milli Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/742) I 

83. — Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'-
ün, Hükümetin dinî tedrisat hakkındaki düşün
cesinin ne olduğuna dair Barbakandan sözlü so- I 
nura. <«/748) | 

i 84. — Amasya Milletvekili Mustafa KemaJ 
Karan'ın, politik temayül gösteren Tokat Dev
let Su İşleri Başmühendisi hakkında ne gibi iş
lem yapıldığına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/744) 

85. — Gümüşane Milletvekili Sabahattiu 
Savacı'nın, Almanya'nın Münih şehrinde bulu
nan öğrenci müfettişlerimizin görevlerini lâyı-
kıyle yapıp yapmadıklarına dair Millî Eğitim 

I Bakanından sözlü sorusu (6/745) 
86. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 

Denizcilik Bankası Denizyolları, DB Deniz Nak
liyatı ve Şehir Hatları işletmelerinde, 1960 yı
lında ve bugün kaç servis ve kaç personel bu
lunduğuna dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/746) 

87. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya Belediye sınırları dâhilinde, Evkafa 
ait, ne kadar boş arazi bulunduğuna ve satılan 
gayrimenkullerden ne kadar gelir sağlandığına 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/747) 

88. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın, 
Zonguldak ili Devrek ilçesine bağlı Dirgine kö
yünün Bolu ili Mengen ilçesine bağlanması için 
yapılan plebisit sırasında vatandaşlara baskı 
yapılıp yapılmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/748) 

89. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, 
Sıkıyönetim komutanlıklarmca, sıkıyönetimin 
tatbik edilmekte bulunduğu bölgelerde, kaç 
gazete ve dergi kapatıldığına dair Millî Sa
vunma Bakanından sözlü sorusu (6/749) 

90. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğ-
lu'nun, Ulus gazetesi matbaa ve tesislerinin ha
len kimin veya kimlerin tasarrufunda olduğuna 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/750) 

91. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca'-
nın, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin, 
Hükümetimize, eski yardımın devam edeceği 
hakkında bir garantisi bulunup bulunmadığına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/751) 

92. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi elektrik 
işinin ne zaman yapılacağına dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/752) 

93. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'de inşa edilen İmam Hatip 
Okulunun neden öğretime açılmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/758) 
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94. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, İstanbul Teknik Okulunda bir ma
den ihtisas bölümünün, bugüne kadar faaliyete 
geçirilmemesi sebebine dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/754) 

95. — İzmir Milletvekili Nihat Kürşat'ın, 
Türkiye'de Türk vatandaşlarına tahsis edilen 
sanat ve hizmetler hakkındaki 2007 sayılı Ka
nunun, günün şart ve icaplarına göre, kaldırıl
ması veya tadili hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/755) 

96. — İzmir Milletvekili Nihat Kürşat'ın. 
Türk vatandaşlarının seyahat serbestisini tah-
dideden tedbirlerin müstenidatınm ne oldu
ğuna dair İçişleri ve Maliye Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/756) 

97. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'in, 
bilim ve sanat hürriyetinin sağlanması için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/757) 

98. — Kastamonu Milletvekili Sabri Kes
kin'in, plâna ve programa alınıp ödeneği de 
ayrılan Kastamonu kapalı spor salonunun iha
lesinin geri bırakılması sebebine dair Devlet 
Bakanından sözlü sorusu (6/758) 

99. — Kütahya Milletvekili Sezai Sarpa-
şar'in, münhal bulunan Altıntaş ilçesi kayma
kamlığına ne zaman tâyin yapılacağına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/759) 

100. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınger
in, Aydın'm Karacasu ilçesi Yazır köyü halkı 
tarafından gönderilen 80 imzalı dilekçe üzerin
de bir işlem yapılıp yapılmadığına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/760) 

101. — Kütahya Milletvekili Ali Erbek'in, 
Türkiye köy elektrifikasyonu 1964 programı 
hazırlanırken köylerin seçiminde ne gibi esasla
rın göz önünde tutulduğuna dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/761) 

102. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Trabzon Limanının hinterlandı ile ir
tibatını sağlıyacak münakale tesislerinin ıs
lah ve ihyası konularında ne gibi tedbirler alın
dığına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/762) 

103. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı 'nm, Atatürk Üniversitesi Dekanının 
görevine son verilmesi sebebine dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/763) 
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104. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bîlgehan -

in, Devlet Demiryolları memurlarına her sene 
Verilmekte olan iki maaş tutarındaki ikramiye
nin bu sene ödenip ödenmediğine dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/764) 

105. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Almus baraj gölü içerisinde kaldığı için is
timlâk edilen arazilerin bedellerinin ne zaman 
verileceğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/765) 

106. — Bize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal
ın, Doğu - Karadeniz Bölgesi Kâğıt Hamuru 
Fabrikasının kuruluş yeri hakkında yapılan 
etütlerin tamamlanıp tamamlanmadığına dair 
Tarım ve Sanayi Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/766) 

107. — Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğ 
lu'nun, Amasya'da bir şeker fabrikası ile bir 
çimento fabrikası kurulması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair, Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/767) 

108. — Çorum Milletvekili Nuri Ahıskalıoğ 
lu'nun, Çorum ili Alaca ilçesinin kanalizasyo
nunun yapılması ve içinden geçen derenin ısla
hı hususunda ne düşünüldüğüne dair Bayındır
lık ve İmar ve İskân Bakanlarından sözlü so
rusu (6/768) 

109. T- Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Bor ile Adana asfaltı arasında bulunan top
rak yolun, Karayollarınca, 1964 yılında inşa
sı suretiyle trafik kazalarının önlenmesi husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Bayındırlık Ba 
kanından sözlü sorusu (6/769) 

110. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Aksaray ilçesi ile Adana asfaltı arasındaki 3 
kilometrelik yolun ne zaman yapılacağına dalı 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/770) 

111. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Toprak Mahsulleri Ofisinin mûtadolan yerler 
de alım yeri açmaması ve aldığı mahsullerin be
delini vaktinde ödememesi sebebine dair Tica 
ret Bakanından sözlü sorusu (6/771) 

112. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 5 
Yıllık Kalkınma Plânında ihraç maddeleri ara
sında bulunan elmanın istihsal ve ihracı husus
larında ne gibi tedbirler alındığına dair Tica 

j ret ve Tarım Bakanlarından sözlü sorara 
(6/772) 



113. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
Demirci ilçesinde yapılan A. P. kapalı salon 
toplantısında 27 Mayısa ve yeni demokratik 
rejime tecavüz eder mahiyette konuşmalar 
olup olmadığına dair İçişleri ve Adalet Bakan
larından sözlü sorusu (6/773) 

114. — Bize Milletvekili Oevat Yalçın'ın, 
Doğu - Karadeniz Bölgesinde kurulacak kâğıt 
hamuru fabrikasının kurulacağı yerin katî ola
rak tesbit edilip edilmediğine dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/774) 

115. —. İsparta Milletvekili Ali İhsan Ba 
lım'ın, yurdumuz ormanlarının yüzölçümüne 
ve bu ölçümün nasıl yapıldığına dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu (6/775) 

116. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türkiye'de bir Millî Gıda Kodeksi Komiteci 
kurulup kurulmadığına dair Ticaret Bakanın 
dan sözlü sorusu (6/776) 

117. — Giimüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'nın, Kalkınma Plânında derpiş edilen 
zirai teknik teçhizatın sağlanmasında vâki 
zorluğun giderilmesinde bir tedbir alınıp alın
madığına dair Tarım ve Ticaret Bakanların 
dan sözlü sorusu (6/777) 

i n 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI-

RILAN İŞLER 

1. — Siyasi partiler kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekilleri Kasım Gülek ve Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun, siyasi partiler kanun teklifleri 
ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378, 
2/591) (S. Sayısı : 527) [Dağıtma tarihi : 
27.11.1963] 

2. — Danıştay kanunu tasarısı ile Istanbuü 
Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Danış
tay Kanununun Anayasaya aykırı hükümleri
nin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu (1/474, 2/440) (S. Sayısı : 
369) [Dağıtma tarihi : 19 . 8 . 1963] 

3. — Serbest ve malî müşavirlik kanun tasarı
sı ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit 
Zeren ve Adana Üyesi Mehmet. Ünaldı'nın, Malî 
müşavirlik ve yaminli müşavirlik kanunu tekli
fi ve Geçici Komisyon raporu. (1/476, 2/529) 
(S. Sayısı : 368) [Dağıtma tarihi : 17 . 8 .19631 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine 

dair kanun tasarısı hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan de
ğişiklik hakkında Millet Meclisi Plân Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 1/345 , C. Senatosu 
1/215). (S. Sayısı : 124 ve 290) [Dağıtma tari
hi : 1 .7 . 1963] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK G3REĞÎNCE BİR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 
1. — Tapulama kanunu tasarısı ile Adana 

Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, 5602 
sayılı Tapulama Kanununun 6335 sayılı Kanun
la muaddel 13 ncü maddesi (D) bendinin 
zilyedliğin ıskatında on sene evvel tesis edil
miş vergi kaydı aranması şartının kaldırılması 
suretiyle tadiline, bu maddeye (E) bendinin 
başlığı ile yeni bir bendin ilâvesine ve bu mad
denin (E) ve (P) bendlerinin, (E) bendinin, 
(F) ve (F) bendinin (G) olarak değiştirilme
sine ve aynı kanunun 35 nci maddesine iki fık
ra ilâvesine ve birinci fıkranın tadili ile üçüncü 
fıkra olarak değiştirilmesine dair, İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar'm, 5602 sayılı Tapulama 
Kanununun 31, 32 ve 33 ncü maddeleri ile 34 
ncü maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştirilme
sine dair ve Aydın Milletvekili Reşat Özar-
da'nm, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 52 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklif
leri ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında Millet Meclisi Geçici Komis
yon raporu (1/211, 2/35, 2/76, 2/122) (C. Se
natosu 1/260) (S. Sayısı : 210 a 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 24 . 10 . 1963] 

2. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 261 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/50; C. Senatosu 4/35) 
(S. Sayısı : 423) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

3. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili* Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 262 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
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raporları (M. Meçlisi 5/49; O. Senatosu 4/36) 
(S. Sayısı : 424) [Dağıtma tarihi: 21 . 9 . 1963] 

4. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 263 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/48; C. Senatosu 4/37) 
(S. Sayısı : 425) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

5. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 264 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 5/47; 'C. Senatosu 4/38) 
(S. Sayısı : 426) [Dağıtma tarihi: 21 . 9 . 1963] 

6. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 266 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/46; C. Senatosu 4/40) 
(S. Sayısı : 427) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

7. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali thsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 294 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve -JileKçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/30; C. Senatosu 4/23) 
(S. Sayısı : 428) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

8. --r- Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali ihsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 295 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/31; C. Senatosu 4/22) 
(S. Sayısı : 429) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

9. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali ihsan Göğüs ve Balı 
kesir Milletvekili Mithat Şükrü Çavdaroğlu'nun, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 

5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 294 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/32; C. Senatosu 4/21) 
(S. Sayısı : 430) [Dağıtma tarihi: 21 . 9 . 1963] 

10. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar-
oıa Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor-
tarüıli Haftalık Karar Cetvelindeki 292 sayılı 
Kararın Genei Kurulda görüşülmesine dair 
iarı (M. Meclisi 5/33; C. Senatosu 4/20) (S. Sa
yısı : 431) [Dağıtma tar ihi ' : 23 . 9 . 1963] 

11. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazian
tep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe Kar-
.ıa Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
.irinli Haftalık Karar Cetvelindeki 291 sayılı 
Cararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 

önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/34; C. Senatosu 4/56) (S. Sa-
/ısı : 432) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

12. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Istan 
jul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar 
aa Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
arılılı Haftalık Karar Cetvelindeki 289 sayılı 

hararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
Jnergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/35; C. Senatosu 4/55) (S. Sa
yısı : 433) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

13. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazian
tep Milletvekili Alı ihsan Göğuş'un, Dilekçe Kar 
uıa Komisyonu' Genel Kurulunun 31 . 5 . 1U63 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 290 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
jnergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/36; C. Senatosu 4/54) (S. 
Sayısı : 434) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

14. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 288 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/37, C. Senatosu 4/53) (S. 
Sayıtı : 435) [Dağıtma tarihi : 24 . 9 . 1963] 
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15. — Maliye Bakam Ferid Melen ve İstan

bul Milletvekili Coşkun Kırca mn, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 287 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/38; C. Senatosu 4/52) (S. Sa
yısı ; 436) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

16. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 286 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/39; C. Senatosu 4/51) (S. 
Sayısı : 437) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

17. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazian
tep Milletvekili Ali ihsan Göğüs ve Siirt Millet
vekili Süreyya Öner'in, Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 293 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
leri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/42; C. Senatosu 4/25) ıS. Sayası . 
4ö8) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

18. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kurcanın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarıhiı Hal talik Karar Cetvelindeki 253 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dan 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor 
iarı (,M. Meclisi 5/43; O. Senatosu 4/26) (S. 
Sayısı :• 439) [Dağıtma tarihi : 21 . 9 . 1963] 

19. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 377 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe. Karma Komis
yonu raporları (M. Meclisi 5/67; C. Senato
su 4/58) (S. Sayısı : 498) [Dağıtma tarihi : 
15 .10 .1963] 

X 20. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1959 bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünün 1959 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta-
•arıtı Vt Styiftay Komisyonu raporu (3/186, 

1/42) (S. Sayısı : 462) [Dağıtma tarihi : 
5.10.1963] 

X 21. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1959 bütçe-yılı Kesinhesabma ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü 1959 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/338, 1/118) 
(S. Sayısı : 477) [Dağıtma tarihi : 7 .10 .1963] 

22. f— Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sır
rı Uzunhasanoğlu ve dört arkadaşının, 765 sayı
lı Türk Ceza Kanununun 612S sayılı Kanunla 
muaddel 455 nci maddesi ile 2275 ve 3038 sayılı 
kanunlarla muaddel 459 ncu maddelerine birer 
fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/516) (S. Sayısı : 499) 

X 23. — Petrol Dairesi Reisliğinin 1960 büt
çe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Petrol Dairesi Reisliği 1960 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı (3/516,1/127) (S. Sayısı: 
476) [Dağıtma tarihi: 7 . 10 . 1963] 

X 24. — Genel Bütçeye dâhil dairelerin 1959 
bütçe yılı kesinhesaplarına ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile 1959 bütçe yılı kesinhesap ka
nun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/318, 1/33) (S. Sayısı: 508) [Dağıtma tari
hi : 21.10 .1963] 

25. — Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Vey-
si Yardımcı ve 23 arkadaşının, Milli Eğitim Ba
kanlığına bağlı her çeşit orta ve yüksek dere
celi okullar Öğretmenleriyle öğretmenlikten ge
lip Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teş
kilâtında çalışmakta olanlara mebdei maaş de
recelerinin düzeltilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(2/166) (S. Sayısı: 372) [Dağıtma tarihi: 
2 . 9 . 1963] 

26. — Malatya Milletvekili Mehmet Delika-
va ve 4 arkadaşının, Hanife Kadife Fırat'a va-
r-ani hizmet tertibinden maaş tahsisine ait kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/243) (S. Sayısı : 375) [Dağıtma tarihi : 
3 . 9 . 1963] 

27. — C. Senatosu Ağn Üyesi Veysi Yardım
cı ve 22 arkadaşı ve Gaziantep Milletvekili Ali 
ihsan GÖğüş ile Diyarbakır Milletvekili Vefik 
Pirinçcioğlu ve C. Senatosu Tunceli Üyesi Meh-
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met Ali Demir ve 0. Senatosu İzmir Üyesi Nev
zat özerdemli ve Giresun Milletvekili Naim 
Tirali ve 4 arkadaşı ile Sakarya Milletvekili 
Yusuf Ulusoy ve 10 arkadaşının, ilkokul öğret
menleriyle ilkokul öğretmenliğinden gelip de 
muhtelif dereceli okullarda ve Millî Eğitim Ba
kanlığı, üniversite, bakanlıklar teşkilâtında 
ve İktisadi Devlet Kurumlarında çalışanların 
aylık dereceleri hakkındaki 6273 sayılı Kanuna 
ek kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân ko ; 
misyonları raporları (2/154, 2/156, 2/176, 2/188* 
2/192, 2/195) (S. Sayısı : 377) [Dağıtma tari* 
hi : 3.9.1963] 

28. — Kayseri Milletvekili Mehmet Göker 
ve 5 arkadaşının,. 4367 sayılı Kanunun 4684, 
6706 ve 70 sayılı kanunlarla değişik birinci 
maddesinin (G) ve (D) fıkralarının değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Millî Savunma, İç
işleri ve Plân komisyonlan raporları (2/328) 
(S. Sayısı: 381) [Dağıtma tarihi: 5 . 9.1963] 

29. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa bir madde ile 32 ve 47 nci 
maddelerine birer fıkra ilâvesine dair kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları ve İçişleri Komisyonunun mütalâası 
(2/126) (S. Sayısı : 390) [Dağıtma tarihi : 
14.9.1963] 

80. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Özel Şahingiray ve 15 arkadaşının, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/221) 
(S. Sayısı : 391) [Dağıtma tarihi: 14 . 9 .1963] 

31. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç ve 2 arkadaşının, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması 
ve 6122, 6422 ve 7242 sayılı kanunlann kaldı
rılması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonlan raporlan (2/147) (S. Sayısı: 
393) [Dağıtma tarihi : 14. 9 .1963] 

32. — Kayseri Milletvekili Mehmet Göker 
ve 4 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir muvak
kat madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonlan raporlan (2/268) 
(S. Sayısı : 894) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 .1968] 

83. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naci An'nın, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenme
si hakkında kanun teklifi ve Maliye Komisyonu 
tezkeresi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (2/262) (S. Sayısı: 395) [Dağıtma 
tarihi: 14.9.1963] 

34. — Samsun Milletvekili tlyas Kılıç ve Sa
karya Milletvekili Yusuf Ulusoy'un, 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun geçici 14 ncü maddesine (ç) fıkrası 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonlan raporları ve Millî Eğitim Ko
misyonunun mütalâası (2/335) (S. Sayısı: 396) 
[Dağıtma tarihi : 14 . 9.1963] 

35. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Ömer Lûtfi Bozcalı'nın, 5434 sayılı Emekli 
Sandığı Kanununa ek kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonlan raporlan (2/327) (S. Sayı
sı : 397) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 . 1963] 

86. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, 1076 ve 1111 sayılı kanunlar gereğince ihti
yata aynlmış yedek subay ve erlerden yoklama
sını yaptırmamış olanların para cezalarının af
fına dair kanun teklifi ve Millî Savunma, Ada
let ve Plân komisyonlan raporlan (2/366) (S. 
Sayısı : 398) [Dağıtma tarihi : 17 . 9 . 1963] 

37. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, 237 sayılı Taşıt Kanununun 
4 ncü maddesine göre makam hizmetlerine tah
sis edilen taşıtları gösteren (2) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması ve 7 nci maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Plân 
Komisyon raporu (2/78) (S. Sayısı : 440) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

38. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nın, 1108 sayılı Maaş Ka
nununun 1559 sayılı Kanunla muaddel 2 nci ve 
3041 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü maddeelri-
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in 1108 sayılı Maaş Kanununun bâzı mad
delerini değiştiren kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonlan raporlan (2/95, 2/96) (S. 
Sayısı : 441) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

89. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 3 arkadaşının, Arazi ve Bi
na vergilerinin matrahlanna uygulanacak mi-
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siller hakkındaki 206 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine bir fıkra ve Kanuna geçici bir madde ek-
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonlan raporları (2/257) (S. Sayısı 
443) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

40. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
Kudret Bayhan ve üç arkaadşınm, 1111 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi, Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve 
Ankara Milletvekili Ferhat Nuri Yıldırım'm, 
5585 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi
ne dair kanun teklifi, Tokat Milletvekili Ali 
Dizman'm, Askerlik hizmetinin emeklilik ve ter
liden sayılması hakkında kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu izmir Üyesi Hilmi Onat ve Ay
dın Milletvekili Mehmet Yavaş'in, Maaş Kanu
nuna ek 4379 sayılı Kanunla bu kanunu tadil 
eden 5586 ve 6724 sayılı kanunlara bâzı mad
deler ilâvesi hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonlan raporları (2/62, 2/145, 
2/204, 2/360) (S. Sayısı : 445) [Dağıtma tari
hi : 19 . 9 .1963] 

41. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan 
ve 5 arkadaşının, 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 33 ncü maddesinin (b) işaretli fıkrasının 

. değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonlan raporlan (2/383) (S 
Sayısı : 446) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

42. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 
altı arkadaşının, Kaçakçılığın men'i ve takibi 
hakkındaki 1918 sayılı Kanunun 6846 sayılı Ka
nunla muaddel 60 ncı maddesinde değişiklik ya
pılması hakkında kanun teklifi ve Gümrük ve 
Tekel, İçişleri ve Plân komisyonlan raporlan 
(2/118) (S. Sayısı : 447) [Dağıtma tarihi : 
20 . 9 .1963] 

43. — Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu'nun, 
Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun birinci 
ve ikinci maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesine dair, 
5585 sayılı Kanuna muvakkat madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân ko
misyonlan raporları (2/124) (S. Sayısı : 448) 
[Dağıtma tarihi : 20 .9 .1963] 

44. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine ve 12 arkadaşının, 3656 sayılı 
Devlet memurlan aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair Kanuna ek kanun teklifi ve Sağlık ve 

Sosyal Yardım ve Plân komisyonlan raporlan 
(2/392) (S. Sayısı : 449) [Dağıtma tarihi : 
20 . 9 . 1963] 

45. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanlıoğlu'nun, Devlet memurlan aylıklan-
nın tevhit ve teadülüne dair olan 8656 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 
4598 sayılı Kanunun muaddel ve 6 ncı maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Plân Komisyonu raporu (2/371) (S. Sayısı : 
450) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

46. — Bolu Milletvekili Fuat Ümit ve 4 arka
daşı ile Artvin Milletvekili Saffet Eminağaoğlu 
ve Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, Devlet 
hizmetinde iken lise veya lise muadili meslekî 
bir okuldan sonra bir yüksek okul veya fakül
teden mezun olanlar ile yine memuriyetleri sıra
sında akademik derece alanlara yahut ikinci bir 
yüksek tahsili ikmal edenlere bir derece kıdem 
verilmesi hakkında kanun teklifleri ve Amas
ya milletvekilleri Nevzat Şener ve İsmail San-
göz'ün, memurların tahsil müessesesinde talebe 
olmıyacaklanna dair 4007 sayılı Kanun ile bu 
kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki 4214 sayılı Kanunun yürürlükten kal-
dınl masına dair 183 sayılı Kanuna ek kanun tek
lifi ile Bolu Milletvekili Kâmil Ünal'ın, 3656 ve 
3659 sayılı kanunların şümulü dâhilinde vazife 
görmekte iken müktesep barem derecesini de
ğiştirecek bir üst tahsil yapanlann terfi ve kı
demleri hakkında kanun teklifi ve Maliye, Mil
lî Eğitim ve Plân komisyonlan raporlan (2/91, 
2/93, 2/104, 2/464) (S. Sayısı : 451) [Dağıtma 
tarihi : 20 . 9 .1963] 

47. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da akdolunan 11 Ocak 1961 tarihli Zirai Mad
deler Andlasması ve ekleriyle bu Andlaşmada 
yapılan 29 Mart 1961, 17 Temmuz 1961 tarihli 
değişikliklerin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasansı ve Dışişleri, Tanın, 
Ticaret ve Plân komisyonlan raporlan (1/269) 
(S. Sayısı : 463) [Dağıtma tarihi : 3 .10 .1963] 

48. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Bifat öztürkçine ve 9 arkadaşının, Ordu men-
suplariyle Emniyet Umum Müdürlüğü ve güm
rük muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarında 
çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Milli Savunma ve Plân komi»-
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yonîarı raporları (2/189) (S. Sayısı : 464) [Da
ğıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

49. — Kayseri Milletvekili Abdülhalim Araş 
ye 3 arkadaşının, Evlenen veya tekaüde taoi 
bir vazifeye giren yetim kızların yetim aylık
larının diğer yetimlere taksimi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/381) (S. Sayısı : 465) [Dağıtma tarihi : 
4 .10 .1963] 

50. — Konya Milletvekili ihsan Kabadayı ve 
8 arkadaşının, Jandarma Genel Komutanlığı 
kadrolarında vazifeli subay, astsubay, mecburi 
uzatmalı ve sivil memurlara, ücretli personele 
fazla mesaileri karşılığında fazla mesai üc
reti verilmesi hakkında kanun teklifi ve içişleri 
ve Plân komisyonları raporları (2/137) (S. Sa
yısı : 466) [Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

51. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naci Ari'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/293) (S. Sayısı : 467) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 10 . 1963] 

52. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rıfat Oztürkçıne'nm, Röntgen Radyum ve di 
ğer nükleer enerji cihaz ve maddeleri ile bun 
larm tıpda kullanılması ve kullananlar hakkın
da kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/127) (S. Sayısı : 468) [Dağıtma ta
rihi : 4 . 10 . 1963] 

53. — Çanakkale Milletvekili Süreyya En
dik 'in, Sıtma Savaş Sağlık koruyucuları hak 
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosval Yardım 
ve Plân komisyonları raporları (2/130) (S. Sa
yısı : 469) [Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

54. — Kastamonu Milletvekili Isniail Hakkı 
Yılanlıoğlu ve Malatya Milletvekili Avnı Ak 
şit'in, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nunun geçici 65 nci maddesine bir fık.-a eklen 
mssi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/421) (S. Sayısı : 470) 
[Damıtma tarihi: 4 . 1 0 19631 

55. — Kars Milletvekili Necmettin Akan'in, 
Türkjye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu 
na geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/423) ($. Sayısı : 471) [Dağıtma tarihi 
4 . 10 . 1963] 

56. — Samsun Milletvekili Ayaş Kılıç re 
10 a 'kad:ışıııiii, ık-ncı defa yüksek tahsil yapan 
subay ve memurlara kıdem verilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Millî Savunma, İçişleri, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/80) 
(S. Sayısı : 472) [Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

57. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ömer 
Ergün ve 26 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti 
Enekli Sandığı hakkındaki 5434 sayılı Kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair olan 6153 
sayılı Kanuna bir fıkra ve geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Ulaştırma, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/401) 
(S. Sayısı : 473) rDafatma tarihî : 5 . 10 . 1963] 

58. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç'm, Tapu sicil binaları inşası 
için alınacak harçlar hakkında kanun teklifi ve 
izmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, Tapu sicil 
binalan yapılması maksadiyle alınacak harç
lar hakkında kanun teklifi ve Geçici ve Plân 
komisyonları raporları (2/153, 2/233) (S., Sa
yısı : 201 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi: 8.10.1963] 

59. — Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğ-
lu ve 5 arkadaşının, 4792 sayılı işçi Sig-ortalan 
Kurumu Kanununun 8.3.1961 tarih ve 344 sa
yılı Kanunla muaddel 20 nci maddesinin (c) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tekli
fi ve Çalışma ve Plân komisyonları raporlan 
(2/396) (S. Sayısı : 492) [Dağıtma tarihi : 
9.10.1963] 

60. — Bolu Milletvekili Kemal Demir ve 18 
arkadaşının, 3204 sayılı Orman Genel Müdür
lüğü Teşkilât Kanununa ek kanun teklifi ve 
Tarım ve Plân komisyonları raporlan (2/214) 
(S. Sayısı : 502) [Dağıtma tarihi: 15.10.1963] 

61. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli ve 
dört arkadaşının, Orman Umum Müdürlüğü 
emrinde çalışmakta olan maaşlı memurlan 
hakkında intibak kanunu teklifi ve Tarım, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/165) 
(S. Sayısı : 503) [Dağıtma tarihi : 15.10.1963] 

62. — istanbul Milletvekili Suphi Baykam 
ve 68 arkadaşının Tıp personelinin mukavele 
ile çalıştınlmasma dair kanun teklifi ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım ve Plân Komisyonları rapor
lan (2/54) (S. Sayısı: 512) (Dağıtma tarihi: 
21.10 .1963) 

63. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'-
in, Subay, askerî memur ve astsubaylara birer 
lojman ile tapulu birer dönüm arajd verilmMİ 
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için kanun teklifi ve Bayındırlık, Millî Sanan
ına, Maliye ve Plân Komisyonları raporları 
(2/406) (S. Sayısı: 517) [Dağıtma tarihi: 
24.10 .1963] 

64. — Balıkesir Milletvekili Ahmet thsan Kı
rımlı ve 13 arkadaşının, Bayındırlık Bakanlığı 
teşkilât ve vazifelerine dair olan 3611 sayılı Ka
nuna ek kanun teklifi ve Bayındırlık ve Plân 
komisyonları raporları (2/363) (S. Sayısı: 518) 
[Daeıtma tarihi: 24.10.1963] 

65. — Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi 
ile Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'ün, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
geçici 65 nci maddesinin (j) bendine bir hü
küm eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/461) (S. 
Sayısı : 519) [Damıtma tarihi : 24 . 10 .1963] 

66. — Muş Milletvekili Sait Mutlu'nun, 5434 
sayılı Kanunun 41 nci maddesinin 3 ncü fıkra
sının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/107) 
(S. Sayısı: 522) [Dağıtma tarihi 1.11.1963] 

67. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Gümrük memurlarından 
bâzılarına verilecek yem bedeli ve yemeklik 
hakkındaki 1615 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
nin değiştirilmesine'dair kanun teklifi ve İçiş
leri ve Plân komisyonları raporlan (2/132) 
(S. Sayısı: 523) [Dağıtma tarihi: 1.11.1963] 

X 68, — istanbul Üniversitesinin 1956 bütçe 
yılı kesinhesabma ait ve ek uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
kereleri ile İstanbul Üniversitesi 1956 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komis
yonu raporu (3/112, 3/113, 1/57) (S. Sayısı: 
478) [Dağıtma tarihi: 8.10.1963] 

X 69. — İstanbul Üniversitesi 1957 bütçe yı
lı kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin umul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
İstanbul Üniversitesi 1957 bütçe yıllı Kesinhe-
sat> kanunu tasarısı ve Savıstav Komişvonu 
raporu (3/133, 1/69) (S. Sayısı: 479) Dağıtma 
tarihi : 7 .10 . 1963] 

X70. — istanbul Üniversitesi 1958 bütçe yi, 
lı kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
istanbul Üniversitesi 1958 yıh Kesinhesap ka
nunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/171, 1/339) (S. Sayısı : 480) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 10 . 1963] 

X 71. — istanbul Üniversitesi 1969 yılı ke-
Unhesabına ait uygunluk bildiriminin sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile is
tanbul Üniversitesi 1959 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/78, 1/153) (S. Sayısı : 481) [Dağıtma tari
hi : 8 . 10 . 1963] 

X 72. — istanbul Üniversitesi 1960 bütçe yı
lı Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
İstanbul Üniversitesinin 1960 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/592, 1/163) (S. Sayısı : 482) [Dağıt
ma tarihi : 9 . 10 . 1963] 

73. — 5442 sayılı il idaresi Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişikliklere dair Millet Meclisi içişleri Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 1/292; C. Senato
su 1/251) (S. Sayısı : 325 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 18 . 10 . 1963] 

74. — Türkiye Büyük Millet Meclisi muha
sebesinin 1963 yılı Haziran, Temmuz ve Ağustos 
ayları hesabı hakkında Hesaplan incelene Ko
misyonu raporu (5/69) (S. Sayısı : 504) [Da
ğıtma tarihi : 15 . 10 .. 1963] 

75. — Kırklareli Milletvekili Abdurrahman 
Altuğ ile Cumhuriyet Senatosu Kırklareli Üye
si A. Naci Ari'nin, 7 Nisan 1340 tarih ve 442 
sayılı Köy Kanununun 16 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve içişleri 
Komisyonu raporu (2/551) (S. Sayısı : 511) 
[Damıtma tarihi : 17 . 10 . 1963] 

76. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekili Cevad Odyakmaz ve Sivas Milletveki
li Cüner Sansözen'in, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin dış münasebetlerinin düzenlenmesi 
hakkında kanun teklifinin C. Senatosunca de
ğiştirilen ve M. Meclisince benimsenmiyen mad
deleri hakkında Karma Komisyon raporu ile 
M. Meclisi, C. Senatosu ve Karma Komisyon me
tinleri (M. Meclisi 2/270, C. Senatosu 2/47) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 313 e 2 nci ek, C. Sena
tosu S. Sayısı : 170) (S. Sayısı : 313 e S ncü 
ek) [Dağıtma tarihi : 3 .10 .1963] 

77. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da akdolunan zirai maddeler Andlaşmasmda 
yeniden yapılan değişikliklerin onaylanmasının 
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uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
DiSİSİeri Komisyonu tezkeresi (1/421) (S. Sa
yısı : 506) [Dağıtma arihi : 17 . 10 . 1983] 

78. — Sanayi Bakanlığı kuruluş ve vazifeleri 
hakkındaki 6973 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinde ve bu Bakanlığa ait kadrolarda değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında Millet Meclisi Geçici Komisyon raporu 
(1/432) (S. Sayısı: 247 ye 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi :24.12.1963] 

79. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın'in, Sivas 
Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Mil
letvekili Sadık Perinçek 'in, Yasama meclisle- • 
rinin aralarındaki münasebetlerin düzenlenme
si hakkında kanun teklifine dair C. Senatosu 
Başkanlığının ret tezkeresi hakkında Millet 
Meclisi Anayasa Komisyonu raporu (2/271) 
(S. Sayısı: 48 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi: 
27.13.1963] 

80. — Mehmedoğlu Süleyman Kulaksız'a va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun tasarısının C. Senatosunca değiştirilen 
ve M. Meclisince benimsenmiyen maddeleri hak
kında Karma Komisyon raporu ile Millet Mec
lisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon 
metinleri. (M. Meclisi 1/340; C. Senatosu 1/256) 
(S. Sayısı: 204 e 3 ncü ek) [Dağıtma tarihi : 
26.12^1963] 

81. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Millet
vekili Sadık Perinçek'in, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Bütçe Karma Komisyonunun seçil
mesi ve çalışma usullerinin düzenlenmesi hak
kında kanun teklifine dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı ret tezkeresi hakkında Millet 
Meclisi Geçici Komisyon raporu (2/269) (S. Sa
yısı : 233 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 27.12. 
1963] 

82. — İstanbul'da Beşiktaş'ta, Vignezade ma
hallesinde, Teşvikiye ve Maçka meydanı sokak
larında kain ve Hazineye ait iken parasız ola
rak İstanbul Belediyesine devredilmiş bulunan 
arsa ve binanın Hazineye iadesi hakkındaki ka
nun tasarısı ile O. Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demİr'in teklifine dair Cumhuriyet Se

natosu Başkanlığının reddine dair tezkeresi 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu ra
poru (1/123, 2/196) (S. Sayısı: 243 e 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 26.12.1963] 

83. — Kars Milletvekili Hasan Erdoğan ile 
Tunceli Milletvekili Fethi Ülkü'nün, Memurin 
Kanununun bâzı maddeleri ile buna müzeyyel 
olan 1777 sayılı Kanunun 3 ncü maddesini ta
dil eden 2919 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları. (2/469) 
(S. Sayısı : 540) [Dağıtma tarihi: 26.12.1963] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
X 1. — Milletlerarası Adalet Divanı Sta

tüsünün 36 nci maddesinin 2 nci fıkrasında 
derpiş olunan ve hukuki uyuşmazlıkların çö
zülmesi hususunda Divanın yargı hakkını ön
ceden tanımayı gerektiren ihtiyari kaydı katıl
mamız hakkındaki 5047 sayılı Kanunun yenmen 
uzatılmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/293) (S. 
Sayısı: 226) [Birinci görüşme tarihi: 27.6.1963] 

X 2. — Evlilik dışı çocukların tanınmala
rını kabule yetkili makamların yetkilerinin ge
nişletilmesi hakkındaki sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, İçişleri ve Adalet komisyonları ra
porları (1/233) (S. Sayısı : 227) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

3. — Hınıs kazası Karaçoban nahiyesi Hırt 
köyü, hane 19, cilt 11, sayfa 107 de kayıtlı Be-
kiroğlu Belkısa'dan doğma 1939 doğumlu Be-
dih Kılıç'm ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo-
nu raporu (3/205) (S. Sayısı : 233) [Birinci 
görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

4. — Karamürsel ilçesinin Mahmudiye kö
yü hane 32, cilt 6 ve sayfa 31 sayısında nüfusa 
kayıtlı Receboğlu, Hanife'den doğma 18 Mart 
1341 doğumlu Hasan Şeker'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/542) (S. Sa
yısı: 234) [Birinci görüşme tarihi: 27 . 6 .1963] 

5. — Fethiye ilçesi Girdev köyü nüfusunun 
hane 1, cilt 21/2 ve sayfa 31 sayısında kayıtlı 
Naimoğlu Döndü'den doğma Mart 1933 doğum
lu Süleyman Ağırbaş'm ölüm cezasına çarptırıl-
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ması hakkında Başbakanlık teskeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/304) (S. Sayısı : 236) 
[Birinci görüşme tarihi: 27.6.1963] 

6. — Havza ilçesinin, çakıralan köyü hane 
8, cilt 19 ve sayfa 241 sayısında nüfusa kayıtlı 
Mehmetoğlu Mevlûde'den doğma, 1 . 1 . 1939 
doğumlu Bayram Kalpaklı'nın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/560) (S. Sayı
sı : 242) [Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 .19631 

7. — Sarıgöl ilçesinin Çöp köyü hane 32, 
cilt 3 ve sayfa 49 sayısında nüfusa kayıtlı Ah-
metoğlu Hatice'den doğma 10 . 1 . 1933 Ala
şehir doğumlu Süleyman Bozkurt'un ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/569) 
(S. Sayısı : 243) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 . 1963] 

8. — Köyceğiz ilçesinin Beyobası köyü hane 
No. 60 nüfusunda kayıtlı Osmaztoğlu, Na
zif e'den doğma 1332 doğumlu Ali Karahan'-
ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (S/582) (S. Sayısı : 245) [Birinci görüş
me tarihi : 27. 6 .1963] 

X 9. — Gümrük giriş tarife cetvelinin 28.02 
pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün değiş
tirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu kararna
melerinin onaylanması hakkında kanun tasansı 
ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/225) (S. Sayısı : 120) [Birinci 
görüşme tarihi : 5 . 9 . 1963] 

X 10. — 1938 - 1939 yıllarında İngiltere ve 
Fransa hükümetlerinden temin edilen Teslihat 
kredilerinin mahsup şekli hakkında kanun ta
sarısı ve Millî Savunma, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları (1/214) (S. Sayısı : 216) 
[Birinci görüşme tarihi : 5 . 9 . 1963] 

11. — Millî Savunma Bakanlığı »orta sanat 
okullan hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonlan raporlan (1/263) 
(S. Sayısı : 219) [Birinci görüşme tarihi : 5 . 
9 . 1963] 

X 12. — Başbakanlık Basımevi döner ser
maye işletmesi kuruluşu hakkında kanun tasa
nsı ve Maliye ve Plân komisyonları raporlan 
(1/316) (S. Sayısı : 255) [Birinci görüşme tari
hi: 6^9.1963] 

X 13. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan
sı Statüsünün VI ncı maddesinin (A) fıkrası
nın 3 ncü bendinde yapılacak değişikliğin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/261) 
(S. Sayısı : 109) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 . 1963] 

X 14. — Kan gruplarının tâyinine yanyan 
reaktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa And-
laşması ve ek Protokolün onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyonlan 
raporlan (1/349) (S. Sayısı : 161) [Birinci gö
rüşme tarihi : 5 .91.1963] 

X 15. — özel tıbbi tedavi ve termo - klima-
tik kaynaklar, alanında karşılıklı yardımlaşma
ya dair Avrupa Andlaşmasmın onayalnmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasansı ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyon
lan raporlan (1/351) (S. Sayısı : 162) [Birin
ci görüşme tarihi : 5 .9 .1963] 

B - BtRÎNCl GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — Harçlar kanunu tasansı ile Balıke
sir Milletvekili Ahmet Aydın Bolak ve iki arka
daşının, 5887 sayılı Harçlar Kanununun 125 nci 
maddesini değiştiren 6765 sayılı Kanuna bir 
fıkra eklenmesine dair ve Artvin Milletvekili 
Saffet Eminağaoğlu'nun ,5887 sayılı Harçlar 
Kanununun 1 nci maddesini değiştiren 6765 
sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun tek 
lifleri ve Geçici Komisyon raporu (1/395, 
2/305, 2/321) (S. Sayısı : 282) [Dağıtma tarî 
hi :29 . 6 1963] 

X 2. — Damga Vergisi kanunu tasansı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. Sayısın 288) 
[Dağıtma tarihi: 29. 6 .1963] 

3. — Uzman Jandarma kanun tasansı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı : 
296) [Dağıtma tarihi : 2 .7 .1963] 

X 4. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 106 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) 
(S. Sayısı : 305) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 .1963] 

X 5. — Aydın Milletvekili îsmet Sezgin ve 
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci mad
desinin (c) bendinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/522) (S. 
Sayısı : 353) [Dağıtma tarihi : 15 .7.1963] 
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X 6, — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat öztürkçine'nin ve Trabzon Millet
vekili Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hil 
mi İncesulu'nun Su Ürünleri kanunu teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik 
tnci ve 28 arkadaşının, balıkçılığın teşvik ve 
himayesine mahsus kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (2/377, 2/505, 2/252) (S. Sayı
sı : 370) [Dağıtma tarihi : 20. 8 .1963] 

X 7. — Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu ta
sarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/451) (S. 
Sayısı : 456) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 .1963] 

8. — Bina kiraları hakkında kanun tasarısı 
ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nın. 
6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa Mahkeme 
since iptal edilen 2 ve 3 ncü maddelerinin ye
niden tedvini ile 4 ncü maddesinin değiştirilme
si hakkında kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu (1/513, 2/526) (S. Sayısı : 458 ve 458 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 1 . 10 . 1963] 

X 9. — Çanakkale Milletvekili Şefik İnan'm, 
Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/576) 
(S. Sayısı: 507) [Dağıtma tarihi: 18.10,1963] 

10. — Genel Nüfus Yazımı kanunu tasarısı 
ve Geçici Komisyon raporu (1/507) (S. Sayısı : 
513) [Dağıtma tarihi : 23 .10 .1963] 

X 11. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı ve Kırşehir Milletvekili Memduh Er-
demir'in Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/461, 
2/425) (S. Sayısı : 516) [Dağıtma tarihi : 
24 .10 .1963] 

X 12. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları. 
(1/304) (S. Sayısı : 222) [Dağıtma tarihi : 
30 . 5.1963] 

13. — İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Anayasa ve Adalet komisyonları" 
mütalâaları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Komis
yonu raporu (â/497) (S. Sayısı : 276) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 6 .1963] 

16 — 
14 — Bulgaristan'ın İstanbul'daki Başkon

solosluğu eski Muavin Konsolosu Varbanoğlu 
Georgi Varbanof Çolakof'un cezasının affı hak
kında kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/555) (S. Sayısı : 521) [Dağıtma tarihi: 
26 .10 .1963] 

15. — Karacabey ilçesi Sarıbey İslâm köyü 
hane 8, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusuna kayıtlı 
Ahmetoğlu Sabriye'den doğma 19 .10 .1931 
dokumlu Kerim Özkan ile Karacabey ilçesi Ye 
nisarıbey köyü nüfusunun hane 5, cilt 25 ve 
ŝayfa 1961 sayısında kayıtlı Şevketoğlu Nazmi 

ve'den dooma 1926 dokumlu Hasan Günev'in 
ölüm cezalarına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/568) (S. Sayısı : 253) [Dağıtma tarihi: 12 . 
6.1963] 

16. — Kulp ilçesinin Hacanan köyü hana 34, 
ült 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sait 
nğlu, Sultan'dan doğma 1928 doğumlu Recep 
Oruç'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra-
ooru (3 7593) (S. Sayısı : 263) [Dağıtma tarihi : 
18.6.1963] 

17. — Akçaabat'ın, Ağaçlı köyü 12 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı tsmailoğlu Fatime 
'Fatma) den doğma 26 . 8 . 1936 doğumlu Ha-
*an Şentürk'ün ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko-
nisyonu raporu (3/641) (S. Sayısı : 351) [Da 
'itina tarihi : 12 . 7 . 1963] 

18. — İstanbul, Samatya, Hacıpiri mahallesi, 
Sarmaşıklı sokak, hane 20, cilt 14 ve sayfa 19 
mayısında nüfusa kayıtlı Hasan Tahsinoğlu, 
'YTelek'ten doğma 23 .10 .1936 doğumlu Recep 
Güngör Tanış'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/671) (S. Sayısı : 459) [Da-
tıtma tarihi : 1 . 10 . 1963] 

19. — Vezirköprü ilçesinin Danabaş köyü 
hane 21, cilt 23 ve sayfa 64 numarasında nüfu
sa kayıtlı Alioğlu, Fatma'dan doğma 3.4.1932 
doğumlu Mehmet Kül (Gül) ün ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/660) (S. Sayı
sı : 493) [Dağıtma tarihi : 8 . 10 . 1963] 

20. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
dört arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 455 
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ve 459 ncu maddelerine birer fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/323) (S. Sayısı : 252) [Dağıtma tari-
hi: 12.6.1963] 

21. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili Talât 
Oğuz ve Ağrı Milletvekili Kerem özcan'ın, Ka
çakçılığın men ve takibine dair olan 1918 sayılı 
Kanunun 6829 sayılı Kanunla değişik 53 ncü 
maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve İçiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/295, 
2/169) (S. Sayısı : 23 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 7 . 1963] 

22. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Hâkimler Kanununun Anayasaya aykırı hü
kümler taşıyan 122 ve 123 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/439) (S. Sayısı : 299) [Da
ğıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

23. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun 4 . 4 . 1929 tarih ve 1412 sayılı Ceza 
Muhakemeleri usulü Kanununun 4 . 6 . 1936 
tarih ve 3006 sayılı Kanunla değişen 305 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/416) (S. 
Sayısı : 301) [Dağıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

X 24. — Kat mülkiyeti kanunu tasarısı ile 
Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin ve 8 arkada
şının ve Afyon Karahisar Milletvekili Asım Yıl-
maz'ın, kat mülkiyeti kanun teklifleri ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/516, 2/288, 2/325) (S. Sa
yısı : 524) [Dağıtma tarihi: 11 . 11 . 1963] 

25. — İstanbul Milletvekili Naci öktem ve 
8 arkadaşının, 28 Nisan 1304 tarihli Alâmeti Fa
rika Nizamnamesine ek kanun teklifi ile Manisa 
Milletvekili Muammer Erten'in, Markalar ve 
menşe işaretleri hakkında kanun teklifi ve Sana
yi ve Adalet komisyonları raporları (2/160, 
2/297) (S. Sayısı: 526) [Dağıtma tarihi : 
11.11.1963] 

26. — 2004 sayılı icra ve İflâs Kanununun 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve 
bu kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesine 

dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/280) (S. Sayısı : 461) [Dağıtma tarihi : 5 . 
10 . 1963] 

27. — 5680 sayılı Basın Kanununun 29.11.1960 
tarih ve 143 sayılı Kanunla değişik 19 ncu mad
desinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/527) (S. Sayısı: 
525) [Dağıtma tarihi : 11 . 11 . 1963] 

28. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun 56 
nci maddesinin (a) bendinin son paragrafının 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/456) 
(S. Sayısı: 264) [Dağıtma tarihi: 18 . 6 .1963] 

X 29. — La Haye'de 14 Mayıs 1954 tari
hinde imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde 
kültür mallarının korunmasına dair sözleşme» 
ile bu sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, pro
tokol ve kararlara katılmamızın uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Millî Savunma ve Millî Eğitim komisyonları ra 
porları (1/306) (S. Sayısı : 289) [Dağıtma ta
rihi : 3 . 7 . 1963] 

30. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Ticaret, Tarım ve Plân komisyonları raporları 
(1/297) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1963] 

31. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporları (1/374) (S. Sayısı: 
240) [Dağıtma tarihi : 8.6.1963] 

X 32. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli ve 
11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi Fikret 
Turhangil, Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve İzmir Milletvekili Mustafa üyar'ın, Tes
cil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan 
çocukların cezasız tescili hakkında kanun tek
lifleri ve İçişleri, Adalet ve Plân komisyonları 
raporları (2/219, 2/237, 2/238, 2/263) (S. Sayı
sı : 259) [Dağıtma tarihi : 15 . 6 .1963] 

33. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 

(Yirmiikinci Birleşim) 
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sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmın 
da değişiklik yapılması hakkında kanun tasan 
sı ve Milli Savunma ve Plân komisyonları rapor
ları (1/311) (S. Sayısı : 273) [Dağıtma tarihi . 
25.6.1963] 

34. — Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve 
Teknik öğretim Müsteşarlığı Meslekî ve Tek-

/ nik öğretim Yüksek Danışma Kurulu kanunu 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (1/262) (S. Sayısı : 274) [Dağıtma 
tarihi : 26. 6.1963] 

35. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 6122 ve 6422 sayılı kanunlarla de
ğiştirilen 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının son 
bendinin kaldırılması hakkında kanun tasarısı 
ve istanbul Milletvekili llhami Sancar ve iki 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 39 ncu maddesinin 6122 ve 6422 sa
yılı kanunlarla değiştirilen ve eklenen (b) fık
rasının kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (1/268, 
2/10) S. Sayısı : 292) [Dağıtma tarihi : İ . 7. 
1963] 

36. — Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında 
kalacak kasaba, köy ve arazi hakkındaki Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, içişleri, Adalet, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/402) (S. Sayı
sı : 293) [Dağıtma tarihi : 1 . 7 .1963] 

37. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vasfi 
Gerger'in, kesin idari kararlar hakkında Danış-
taya başvurulacağına dair kanun teklifi ve içiş
leri ve Maliye komisyonları raporları (2/33) (S. 
Sayısı : 294) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1963] 

X 38. — 7026 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim, Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporları (1/370) (S. Sayısı : 298) [Dağıtma 
tarihi : S . 7 . 1963] 

X 39. — Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne muta-
allik Beyannamenin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/96) (S. Sayısı : 332) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 40. — Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne mtt-

taallik beyannamenin onaylanmasının uygun 
oıılunmasma dair kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları 
raporları (1/97) (S. Sayısı : 333) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 41. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşması Âkıd Tarafları ile Polanya Halk Cum
huriyeti Hükümeti arasındaki münasebetlerle il
gili beyannamenin onaylanmasının uygun bulun
masına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Gümrük 
ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları raporla
rı (1/98) (S. Sayısı : 334) [Dağıtma tarihi : 
9.7.1963] 

X 42. — Teşhis ve tedavi maksadiyle sağlık 
kurumlarına ariyeten ve meccanen tahsis edile
cek tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar malzemesinin 
Gümrük Resminden muafen muvakkat ithaline 
dair Andlaşmanın uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonla
rı raporları (1/279) (S. Sayısı : 335) [Da
ğıtma tarihi : 9 . 7 .1963] 

X 43. — «Barış Gönüllüleri» adlı Amerikan 
Teşekkülünden faydalanma hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında yapılan Andlaşmay* 
ait teati olunan mektupların onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişle
ri ve Plân komisyonları raporları (1/428) 
(S. Sayısı : 836) [Dağıtma tarihi: 9.7.1968] 

X 44. —- Ambalaj ların muvakkat ithaline 
mütaallik Gümrük Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunmasına dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plân komis
yonları raporları (1/95) (S. Sayısı : 337) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 7.1963] 

45. — imar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri, İmar 
ve İskân ve Plân komisyonları raporları (1/375) 
(S. Sayısı : 343) [Dağıtma tarihi : 11.7.1963] 

46. — Sıtmanın imhası hakkındaki Kanunun 
1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve içişleri, Adalet, Sağlık ve Sos
yal Yardım ve Plân komisyonları raporları 
(1/419) ($. Sayısı : 344) [Dağıtma tarihi . 
11.7.1W8] 



47. — 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim, içişleri ve Plân komisyonları 
raporları (1/453) (S. Sayısı : 345) [Dağıtma 
tarihi : 11.7.1963] 

W-, 
48. — Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin 

Sakarya iline bağlanması hakkında kanun tasa
rısı ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları. 
(1/45/) (S. Sayısı : 365) [Dağıtma tarihi : 
16 . 8 . 1963] 

49. — Türk Farmakopesi hakkında kanun 
tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve 
Plân komisyonları raporları. (1/271) (S. Sayısı : 
366) [Dağıtma tarihi : 16 . 8 . 1963] 

X 50. — Cumhuriyet Ssnatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir'in, Millî Eğitim Bakanlı
ğına bağlı Ertik okulları mütedavil sermayesi 
hakkındaki 3423 sayılı Kanunun 8 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Mil
lî Eğitim, Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/197) (S. Sayısı: 374) [Dağıtma tarihi 
2 . 9 . 1 9 6 3 ] 

X 51. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir ile Kırklareli Üyesi Ah 
met Naci Arının, 3 . 4 . 1926 gün ve 789 sa
yılı Maarif Teşkilâtına dair olan Kanunun 19 
ucu maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek 
lifi ve Milli Eğitim ve Plân Komiıyonları ra 
porları (2/310) (S. Sayısı : 376) [Dağıtma ta 
rihi : 3 .9 .1963] 

52. •— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 2 arkadaşının, 3704 sayılı 
Kanunun ikinci maddesinin değiştirilmesi ve 
üçüncü maddesine ek bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân ko 
misyonları raporları (2/185) (S. Sayısı « 373) 
[Dağıtma tarihi : 4 . 9 . 1963] 

53. — 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı 2 sa
yılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Plân Komisyonu raporu (1/492) 
(S. Sayısı : 380) [Dağıtma tarihi : 5 . 9 .1963] 

54. — Nakdî Tazminat Kanununun 6535 sa
yılı Kanunla değişik 1 ve 2 nci maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, 
İçişleri ve Plân komisyonları raporları (1/440) 
(S. Sayısı : 382) [Dağıtma tarihi : » . 9 .1068] 

55. — İstanbul Milletvekili Vahyi Özarar ve 
iki arkadaşının, 6188 sayılı Bina yapımını teş
vik ve izinsiz yapılan binalar hakkındaki Ka
nuna geçici madde eidenmesine dair kanun 
teklifi ve İmar ve İskân, İçişleri, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları ve Anayasa Ko
misyonu mütalâaları (2/177) (S. Sayısı • 384) 
[Dağıtma tarihi : 9 . 9 . 1963] 

56. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti & m ekli 
Sandığı Kanununa muvakkat bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
Komisyonları raporları (2/477) (S. Sayısı • 385) 
[Dağıtma tarihi : 9 . 9 . 1963] 

67. — Nüfus plânlaması hakkında kanun 
tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporlan (1/480) (S. Sayısı 
388) [Dağıtma tarihi : 13 . 9 . 1963] 

58. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
7350 sayılı Kanunla muaddel 100 ncü madde 
sine bir fıkra eklenmesine ait kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi Mustafa 
Dzer'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 89 ncu maddesine 
bir fıkra ve geçici madde eklenmesi hakkında 
Kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komisyonları 
raporları (2/120, 2 206) (S. Sayısı : 400) [Da
ğıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 

59. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine ve 5 arkadaşının, Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve İçiş 
leri ve Plân komisyonları raporlan (2 266) (S. 
Sayısı : 399) [Dağıtma tarihi : 17 . 9 .1963] 

60. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair kanun tasarısı ve Kars Milletvekili Nec 
mettin Akan'm, T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Maliye, Gümrük ve Tekel ve 
Plân komisyonları raporları (1/423, 2/424) 
(S. Sayısı : 442) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

61. — Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi 
ve 21 arkadaşının, 7334 sayılı Kanunun bâzı 
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maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tekli
fi ile Eskişehir Milletvekilleri İbrahim Cemalcı-
lar ve Şevket Asbuzoğlu'nun, 7334 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (2/307, 2/322) (S. Sayısı : 444) [Da
ğıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

X 62. — Cumhurbaşkanlığı tarafından geri 
gönderilen X ve XI nci dönem T. B. M. Meclisi 
üyelerinin ödeneklerinden mütevellit T. O, Zi
raat Bankası ve Maliye Bakanlığına olan borç
larının on yıl faizsiz taksite bağlanmasına ve ta
hakkuk etmiş faizlerinin kaldırılmasına o it ka
nun ve (O. Senatosu Adana Üyesi Mehmet 
Ünaldı'nın, 159 sayılı Kanunun 8 nci maddesine 
ek kanun teklifi ile Anayasa Komisyonu rapo
ru) ve Ticaret, Maliye ve Plân komisyonları 
raporları ile Anayasa Komisyonu mütalâası 
(2/97, 2/251, 2/426) (S. Sayısı : 453) [Dağıtma 
tarihi : 23 . 9 . 1963] 

63. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü
ler ve 14 arkadaşının, 3656 sayılı Kanunun 7 vo 
3659 sayılı Kanunun 8 nci maddelerine birer 
fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Plân 
Komisyonu raporu (2/330) (S. Sayısı : 460) 
[Dağıtma tarihi : 1.10 .1963] 

64. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Nüvit Yetkin'in, 5434 sayılı Kanuna bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları rpporları (2/499) (S. Sayısı: 
474) [Dağıtma tarihi : 4 .10 . 1963] 

65. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ve 2 arkadaşının, Taşıt Kanununa ek cetvelle
re bâzı binek otomobillerinin ilâve edilmesi hak
kında kanun teklifi ile Tekirdağ Milletvekili 
Hayri Mumcuoğlu'nun, 5.1.1961 tarih ve 237 sa* 
yılı Taşıt Kanununa ekli cetvellerde bu kanu
nun 7 ve 16 nci maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet ve Plân komisyon
ları raporları (2/225, 2/432) (S. Sayısı : 475) 
[Dağıtma tarihi : 5 . 10 . 1963] 

66. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur ve 
Kayseri Milletvekili Mehmet Göker'in, 4936 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerini tadil eden 115 
sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesine bir fık
ra eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonlan raporları (2/231) 
(S. Sayısı : 490) [Dağıtma tarihi : 7 .10 .1963] 

67. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
teşkilâtında çalışan tabip, diş tabibi ve ecza
cılardan coğrafi, iktisadi ve içtimai sebeplerle 
hususi vaziyette olduğu Bakanlar Kurulunca 
kabul olunan mahallerde sürekli görev ile bu
lunanlarla, hıfzıssıhha enstitülerinde çalışmakta 
olan kimya mühendisleri, mikrobiyoloji ve 
biyokimya mütehassıslarına ödenek verilmesine 
dair kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili 
Mehmet Ali Ankan'm, hekimlere aylık hizmet 
karşılığı ödenek verilmesine dair kanun teklifi 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyon
ları rapordan (1/531, 2/89) (S. Sayısı : 489) 
[Dağıtma tarihi: 8 .10 .1963] 

68. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
bağlı sağlık kurumlariyle esenleştirme (Rehabi
litasyon) tesislerine verilecek döner sermaye 
hakkındaki 209 sayılı Kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi ve bu kanunun 11 nci maddesinin yürür
lükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı ile 
Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, Devlet 
hastanelerinde çalışan doktorlar hakkında ka
nun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (1/481, 2/278) 
(S. Sayısı: 491) [Dağıtma tarihi : 9.10.1963] 

69. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Av-
cı'nm 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teş
kilât Kanununa geçici madde eklenmesine ve ay
nı kanuna ek 3904 sayılı Kanunun 2 nci madde
sinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Tarım ve Plân komisyonlan 
raporları (2/241) (S. Sayısı : 501) [Dağıtma 
tarihi : 15 .10 .1963] 

70. — Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yüksek 
ve orta dereceli okullar öğretmenlerinin hafta
lık ders saatleri ile ek ders ücretleri hakkında 
kanun tasansı ve Konya Milletvekili Vefa Ta
nır ve^7 arkadaşı ile C. Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 3 arkadaşının ilk ve orta 
tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hak
kındaki 1702 sayılı Kanunun değişik 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve C. Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir ve 3 arkadaşının, 3007 sayılı Kanunun 
7 nci maddesinin değiştirilmesi ve 6 nci ve 8 
nci maddeleriyle 6836 sayılı Kanunun kaldınl-
ması hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonlan raporları (1/525, 2/25, 2/155, 
2/186) (S. Sayısı: 515) [Dağıtma tarihi : 
24.10.1963] 
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7İ. — 4862 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı 

cetvelde yazılı kadroların değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonları raporları (1/475) (S. Sa
yısı : 520) [Dağıtma tarihi : 24.10.1963] 

X 72. — Takip ve tahsiline mahal ve imkân 
görülemiyen bir kısım Hazine alacaklarının si
linmesi hakkındaki kanun tasarısı ve Plân Ko
misyonu raporu ile Anayasa Komisyonunun 
mütalâası (1/433) (S. Sayısı-: 266 ve 266 ya 1 
nci ek) [Dağıtma tarihi : 20.9.1963] 

73. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birli
ği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasansı ve Adalet ve Tanm 
komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı : 268) 
[Dağıtma tarihi : 20 .6.1963] 

74. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sa
yılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hü
kümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 1 
nci maddesinin son fıkrasının kaldırılması hak
kında kanun tasarısı ve Adalet ve Tanm komis
yonları raporları (1/435) (S. Sayısı : 269) [Da 
ğıtma tarihi : 20.6.1963] 

75. — Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk 
ile Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Selâhattin 
özgür'ün, 4273 sayılı Subaylar Heyetine mah
sus terfi Kanununun 16 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasına bir bend ve bu kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/315) (S. Sayısı : 
350) [Dağıtma tarihi : 12 . 7 .1963] 

76. — Askerî memnu mıntakalar Kanunu
nun birinci maddesinin (A) fıkrasının değiştiril
mesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/473) (S. Sayısı : 
364) [Dağıtma tarihi : 19 . 7 . 1963] 

X 77. — 16 Ağustos 1960 tarihinde Lefkoşa'-
da, Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, 
Büyük Britanya ve Şimali İrlanda Birleşik Kı
rallığı ve Kıbns Cumhuriyeti arasında imzala
nan Kıbns Cumhuriyetinin teessüsüne mütaal-
lik Anlaşma ile A, B, C, D, E, F eklerinin, Tür
kiye Cumhuriyeti, Kıbns Cumhuriyeti, Yunanis
tan Kırallığı ve Büyük Britanya ve Şimalî İr
landa Birleşik Kırallığı arasında imzalanan, Ga
ranti Andlaşması ve bu Andlaşmanın II nci 

maddesinde atıfta bulunulan Kıbns Cumhuri
yeti Anayasasının temel maddelerinin, Türkiye 
Cumhuriyeti, Kıbns Cumhuriyeti ve Yunanis
tan Kırallığı arasında imzalanan, İttifak And
laşması ile I ve II sayılı ek protokollerin Türki
ye Cumhuriyeti, Kıbns Cumhuriyeti ve Yuna
nistan Kırallığı arasında imzalanan İttifak And-
laşmasının uygulanması için imza edilen And
laşmanın, en ziyade müsaadeye mazhar millet 
şartı hakkında, Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs 
Cumhuriyeti arasında nota teatisi suretiyle ya
pılan Anlaşmanın onaylanması hakkında ka
nun tasansı ve Anayasa, Dışişleri ve Millî Sa
vunma komisyonlan raporlan (1/24) (S. Sayı
sı : 387) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

78. — Çay ilçesinin Geneli (Aydoğmuş) köyü 
hane 65, cilt 12 ve sayfa 107 sayısında nü
fusa kayıtlı Abdurrahmanoğlu Eliften doğma 
21.4.1928 doğumlu Kadir Ceylân'in ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu (3/745) (S. 
Sayısı 528) [Dağıtma tarihi : 10 . 12 . 1963] 

79. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü 
maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve içişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa
yısı: 128) [Dağıtma tarihi: 4 . 4 . 1963] 

80. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sansı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi : 19.6 .1963] 

81. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın 
Bolak ve 15 arkadaşının, 1389 sayılı Kanunun 
belediyeler hukuk işlerinde çalışanlara tatbiki 
hakkında kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu 
raporu (2/507) (S. Sayısı: 341) [Dağıtma ta
rihi: 11.7.1963] 

82. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
düğünlerde men'i israfata dair 55 sayılı Kanu
nun kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ada
let ve İçişleri Komisyonlan raporlan (2/387) 
(S. Sayısı: 349) [Dağıtma tarihi: 12.7.1963] 

83. — C. Senatosu İzmir Üyesi Ömer Lûtfi 
Bpzcalı'nın, Bursa merkez ilçesindeki gedik 
ve zeminlerin tasfiyesine dair 141 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinin değiştirilmeli hakkında 
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kanun teklifi ve içişleri Komisyonu raporu 
(2/504) (S. Sayısı: 509) [Dağıtana tarihi: 
18.10.1963] 

84. — Gümrük memurlarından vazifei me-
muresini suiistimal edenlerle vazife veya mes
leklerinde kendilerinden istifade edilmiyenler 
hakkında yapılacak muameleye 'dair 1920 sa
yılı Kanunun birinci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun tasarısı ve Gümrük ve 
Tekel, Adalet ve İçişleri komisyonları raporlan 
(1/417) (S. Sayısı: 510) [Dağıtma tarihi: 
18.10.1903] 

X 85. — 18 Nisan 1951 tarihinde Paris'te ak-
dolunan (Avrupa ve Akdeniz Nebat Koruma 
Teşkilâtı kurulmasına mütaallik Sözleşme) ile 
üç ekine katılmamız için Hükümete yetki veril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ta
rım komisyonları raporlan (1/184) (S. Sayısı : 
530) [Dağıtma tarihi : 18.. 12.1963] 

X 86. — Milletlerarası Kavakçılık Komisyo
nunun Gıda ve Tarım Teşkilâtı (P. A. O.) bün
yesi içine alınmasına dair Sözleşmeye Türkiye 
Cumhuriyetinin katılmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Tarım ko
misyonları raporlan (1/418) (S. Sayısı : 531) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 12 . 1963] 

X 87. — Millî Prodüktivite Merkezi kuruluş 
kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/321) (S. Sayısı : 532) [Dağıtma tarihi : 
18 .12 .1963] 

88. — 5680 sayılı Basın Kanununa bir madde 
eklenmesi hakkındaki Kanunun kaldmlmasına 
dair kanun tasarısı ve Adalet ve Turizm ve Ta
nıtma komisyonlan raporlan (1/541) (S. Sayı
sı : 533) [Dağıtma tarihi : S . 12 . 1963] 

X 89. — Türk - Yunan Trakya hududunun 
mühim kısmını tâyin eden Meriç nehri mecra
sının ıslahı dolayısiyle 19 Ocak 1963 tarihinde 
imzalanan Protokolün onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasansı ve Bayın
dırlık ve Dışişleri komisyonlan raporlan 
(1/488) (S. Sayısı : 505) [Dağıtma tarihi : 
18 . 10 . 1963] 

X 90. — Konut kanunu tasansı ve Geçici Ko
misyon raporu (1/493) (S. Sayısı : 534) [Dağıt
ma tarihi : 24 . 12 . 1963] 

91. — Tarım Müşavirliği kurulması hakkın
da kanun tasarısı ve Tarım ve Plân komisyon
ları raporları (1/537) (S. Sayısı : 535) [Dağıt
ma tarihi : 25 . 12 . 1963] 

X 92. — Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu
na bâzı maddelerin eklenmesine ve bu kanunun 
bir maddesinin kaldırılmasına dair kanun ta
sansı ve Ticaret, Maliye ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 536) 
[Dağıtma tarihi : 25 . 12 . 1963] 

X 93. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa ek kanun tasansı ve 
Millî Savunma, Maliye ve Plân komisyonlan 
raporlan (1/505) (S. Sayısı : 537) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 12 . 1963] 

94. — 2.7.1962 tarihli ve 58 sayılı Kanuna 
bağlı (2) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair. kanun tasansı ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlan raporları (1/538) (S. Sayısı: 538) 
[Dağıtma tarihi: 25 .12 .1963] 

95. — 3242 ve 5244 sayılı kanunlarla verilen 
yemeklik ve tohumluk bedellerinin tecili hak
kındaki 310 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun tasansı ile C. Se
natosu Urfa Üyesi Vasfi Gerger'in, muhtaç 
çiftçilere tohumluk ve yemeklik dağıtılması 
hakkındaki 5254 sayılı Kanuna göre verilen to
humluk ve yemeklik bedellerinin tecili hakkın-
daki 310 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Ti
caret, Maliye, Tarım ve Plân komisyonlan ra
porlan (1/491, 2/491) (S. Sayısı: 539) [Dağıt
ma tarihi: 25 .12 .1963] 

X 96. — Milletlerarası Sivil Havacılık And-
laşmasma mükerrer 93 ncü madde eklenmesine ve 
50 nci maddenin (a) fıkrasının değiştirilmesine 
dair protokollerin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasamı ve Dışişleri ve 
Ulaştırma komisyonlan raporlan. (1/264) 
(S. Sayısı: 541) [Dağıtma tarihi : 26.12 .1963] 

97. — Kayseri Milletvekili Hüsamettin Gü-
müşpala ve 24 arkadaşının, Devlet Demiryollan 
İşletme Umum Müdürlüğü memur ve müstah
demlerinin ücretlerine dair Kanunun bâzı mad
delerini değiştiren 4620 numaralı Kanuna ek 
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kanun teklifi ve Ulaştırma ve Plân komisyon
ları raporları (2/564) (S. Sayısı: 542) [Dağıt. 
ma tarihi : 27.12 .1963] 

X 98. — Devlet personeli meslek teşekkülleri 
kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, İçişleri ve 
Plân komisyonlarından üçer üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/546) (S. Sayısı : 543) 
[Dağıtma tarihi : 28 .12.1963] 

X 99. — Türkiye ile Avrupa ekonomik toplu
luğu arasında bir ortaklık yaratan Andlaşma ve 
eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasansı ve Ticaret, Gümrük ve Te
kel, Dışişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 
(1/559) (S. Sayısı: 544) [Dağıtma tarihi: 
27.12 .1963] 

>m< ..«.. 



Dönem : 1 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Say ı s ı : 

Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 253 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 

(M. Meclisi 5 /43 ; C. Senatosu 4 /26) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 248) 

T.C. 
Maliye Bakanlığı 17 . 6 . 1963 

Bütçe ve Malî Kontrol Gn. Md. 
Emeklilik Şb, Konu : Dilekçe Kanma Komisyonu 

Sayı: 115619-23/8264 kararının düzeltilmesi hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

31 . 5 . 1963 tarihinde tevzi qlunan Haftalık Karar Cetvelinin 6331/53705 S. numarasındaki 
Ahmet Kutluk'a ait 253 sayılı karara aşağıdaki sebepler dolayısiyle itiraz ediyoruz. 

istanbul Milletvekili Maliye Bakanı 
Coşkun Kırca Ferid Melen 

Sebepler : 

1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nei maddesindeki sarahat gerek kuvvetlerin ayrılmasını kabul 
eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar sa'lâhiyetsiz ve hukukî mesnetten mahrumdur. 

•2. '5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum 
üzerine re'sen emekliye sevk edilen memurların bu kararlar (aleyhine hiçbir suretle kaza mercile
rine başvuramıyacakları mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fiknasını tadil eden 
6422 sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle 'bu kabîl muameleler için Büyük Millet 
Meclisine vâki münacaatlerin Dilekçe Komisyonlarınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş 
bulunmasına nazaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin görülen lüzum ve zaruretin ob
jektif hukuk ^kaideleri ile telifi mümkün görülmediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebi
leceği ve bu iptal kararının da katiyet kesbetmesinin Büyük Meclislerin tasdikine bağlı bulun
ması ve infazının ise münhasıran idareye ait takdirî bir vazife olacağı; 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet hakları, kıdem, terfi ve terfie mütaallik 
maaş farkları ve alman emeklilik maaşlarının mahfuz tutuibması ıgibi başlubaşına ve ayrı birer 
hukukî konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan 
Karma Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra ımevzuubahsoMrileoeği ve bu tak
dirde ise her konunun ayrı ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine 
dâhil mevaddan bulunduğu cihetle, 

işbu kararın düzeltilmesi arz ve rica olunur. 

439 
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(253 sayılı Karar) 

6331/53705 - 23 . 8 . 1961 (AHMET KUTLUK) - Onur sokak Nur Ap. No: 17 - 7 No: 32/2 -
Maltepe - ANKARA. 

(Dilekçenin özü : 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına göre 5.8. 1962 tari 
hinde yapılan emekliye sevk işleminin haksız 'v<ı usulsüz olduğundan bahsile bu kararın iptali tale
binden ibarettir.) 

Ulaştırma Bakanlığı cevabi yazısında : Hizmetinin 30 yıl olması, son yıllardaki hizmet tutumu
nun tatmin edici olmaması sebebiyle re'sen emekliye sevk edildiğini beyanla yapılan işlemde bir 
usulsüzlük olmadığını bildirmiştir. 

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde; bilcümle hukukî tasarrufların; velev takdir hakkı
na taallûk etse dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun, kamu hizmetle
rinin yararına bulunması zaruri ve idare hukuku esaslarından bulunmaktadır. 

Bu ışık altında dilekçinin incelenen dosya ve sicillerine göre, hakkındaki işlemde kanuni ve mu
hik hiçbir sebep ve yukarda işaret olunan hukuk esaslarına uyarlık görülememiştir. Bu bakımdan 
takdir hakkının istimalinde de keza bir isabet yoktur. 

Belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere binaen şikâyet konusu edilen emeklilik tasarrufunun 
kaldırılmasına ve hükümsüz addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebiyle dilekçinin mahrum 
kaldığı. emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının 
bu haksız tasarrufu tesis eden idare tarafından istikmali ve iadei memuriyet konusunda yeni bir 
tasarruf tesisine kadar emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliği ile karar ve
rildi. 

Karar No. Karar tarihi 

253 26 . 4 . 1963: 

M. Meclisi (S. Sayıştı : 439) 
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Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

l'ürkiye Büyük Millet Meclisi 
Dilekçe Karma Komisyonu 11.7 .1963 

Rapor No :4 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet ile Yüksek Meclis Başkanlığına mü-racaatte bulunmuş 
olan Ahmet Kutluk'un bu şikâyeti ile ilgili olarak verilmiş olup 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Ka
rar Cetveli ile yayınlanmış bulunan 963/253 sayılı Karara Maliye Bakanı Ferid Melen ile istanbul 
Milletvekili Coşkun Kırca tarafından, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına uyu
larak yapılan emeklilik işlemlerinde objektif esaslara uyarlık bulunmaması halinde komisyonca, 
ancak; bu tasarrufların iptali ile iktifa edilmesi gerektiği, zikrolunan kararların ise; kıdem, terfi 
ve emekli aylığının mahfuz tutulması gibi her biri ayrı ayrı ve idari makamların, idari yargı
nın yetki ve takdirine bağlı ve ancak Meclislerin tasdikinden geçtikten sonra kesinleşecek olan 
komisyon kararlarının infazı sırasında ele alınacak hususatı da kapsadığı, bu.bakımdan 140 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin sarahatine ve Anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesine aykirı bulunmuş 
oldukları cihetle düzeltilmesi iktiza ettiği belirtilmek suretiyle süresi içinde itirazda bulunulmuş 
olduğundan zikrolunan -dosya komisyonumuzun 4 . 7 . 1963 tarihli toplantısında tekrar incelendi. 

Kom'isyonuımuzıca d^le'kçkılin ımalhrum kaldığı eımelkiMiilk kıdem ve 'terfi ıgilbi bütün memu
riyet hak ve menfaatlerinin telâfisi karar altına alınmış ve bu hususlar vâki itirazda da belirtil
diği gibi sonradan idare ile dilekçi arasında husule gelecek ayrı ayrı ihtilâf konusu teşkil edece
ğinden daha evvelden bu ihtilâfları halle matuf karar ittihazı 140 sayılı Kanunun hükümleri ile 
mümkün görülememiş ve nitekim müteakip, dosyaların tetkikinde kurulumuz bu hukukî ciheti na
zara alarak eski görüşünden vazgeçmiş ancak emeklilik tasarrufunu objektif hukuk kaidelerine uy
gun görmediği takdirde yalnız bu tasarrufu iptal etmeyi kabul eylemiş olmakla dilekçinin emek
lilik muamelesinin iptaline ve idarece ittihaz edilecek yeni biı> tasarrufa kadar emeklilik maaşının 
mahfuz tutulmak suretiyle eski kararın bu suretle tashihine oy birliğiyle karar verilmekle işbu ra
porumuz 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasvip
lerine sunulmuştur. 

Dilekçe Karma Komisyonu 
Başkanı Sözcü 

Urfa Kütahya Zonguldak Cumhurbaşkanınmca S. Ü. 
. V. Gerger O. C. Erkut A. F. Ak H. Aydıner 

Ankara Bolu Konya Antalya 
N. Berkkan A. Çakmak A. Gürkan M. tlkuçan 

imzada bulunamadı. 

Balıkesir Ağrı 
H. Oğuzbeyoğlu K. özcan 

M. Meclisi ( S . Sayısı : 439 ) 
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Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Karma Komisyonu 

T. B. M. M. 
Rapor No. : 4 
M. M. 5/43 

13 . 9 . 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Vâlkı itiraz üzerine düzenlenmiş olup Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 22 . 8 . 196<> 
günlü 100 ncü Birleşiminde kabul buyurulmuş olan 11 . 7 . 1963 tarih ve 4 sayılı raporumu 
zun, 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine uyularak, Millet IMeclisi Genel Kurulunun yüksek tas
viplerine sunulması kararlaştırılmış olduğundan, işbu raporumuz tanzim ve takdim kılındı. 

Dilekçe Kanma 
Komisyonu Başkam 

Urîa 
, V. Gerger 

Cuımhurbaşkanmca 8. Ü. 
H. Aydmer 

Başkan V. 
Aydın 

R. özarda 

İsparta 
L. Başaran 

Siirt 
.8. öner 

Sözcü 
Edirne 

F. Giritlioğlu 

Bolu 
T. Çulha 

Samsun 
H. Kiper 

Zonguldak 
A. F. Ak 

Konya 
A. Gürkan 

M. Meclisi (S. Sayısı : 439 ) 



ÖÖnem ,: İ 
Toplantı :2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs ve Siirt Milletvekili Süreyya Öner'in, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
293 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergeleri 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. Meclisi 5 /42; C. 

Senatosu 4 /25) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 247) 

T, C. 
Maliye Bakanlığı 17 . 6 . 1963 
Bütçe ve Malî 

Kontrol Genel Md. 
Emeklilik " Konu- : Dilekçe Karma Komisyonu karanının dü-

tiayı : 115619-23/8235 zeltiilmesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

31 . 5 . 1963 tarihinde tevzi olunan Haftalık Karar Cetvelimin 6602/61588 «ıra numarasındaiki 
A. Feyzi Artükoğlu'na ait 293 sayılı Karara aşağıdaki sebepler dolay isiyle itiraz ediyorum. 

Gaziantep Milletvekili Maliye Bakanı 
A. 1. Göğüs F. Melen 

• Sebepler : 

1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nei maddesindeki sarahat, gerek kuvvetlerin ayrılmasını 
kabul eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsiz ve hukukî mesnetten mahrumdur. 

2. 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına göre 'kurumlarınca görülen lüzum 
üzerine re'sen emekliye sevk edilen memurların bu kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza mercilerine 
başvuramıyacakları mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasını tadil eden 6422 
sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabil muameleler için Büyük Millet Mec
lisine vâki müracaatlerin Dilekçe komisyonlarınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş bulunma
sına nazaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin 'görülen lüzum ve zaruretin objektif ıhukuk ka
ideleri ile telifi mümkün görülemediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebileceği ve bu iptal 
kararının da katiyet kesbetmesinin Büyük Meclislerin tasdikine bağlı bulunması ve infazının ise 
münhasıran idareye ait takdirî bir vazife olacağı, 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet hakları, kıdem, terfi ve terfie mütaallik maaş 
farkları ve alman emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması gibi başlıbaşma ve ayrı ayrı birer hu
kukî konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin- ancak katiyet kesbedecek olan Karma 
Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra mevzuubahsolabileceği ve bu takdirde ise 
her konumun ayrı ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine dâhil mevad-
dan bulunduğu cihetle, 

îgbu kararın düzeltilmesi arz ve rica olunur. 

438 



Dilekçe Karma Komisyonu Sayın Başkanlığına 

Dilekçi Elâzığ Ağır Ceza Mahkemesi eski Başkanı A. Feyzi Artukoğlu hakkında Yüksek 
Komisyonca ittihaz edilmiş olup 3.5.1963 tarihli Karar Cetvelinde yayınlanmış ıbullunam ve 
vâki emeklilik işleminin iptalini tazammum eden 29 . 4 .1963 tarih ve 293 sayılı Karara süresi 
içinde 140 sayılı Kanun hükümlerine göre itiraz eylerim. 

Şöyle ki : 
Mumaileyh Feyzi Artukoğlu hakkında Adalet Bakanlığımca ittihaz edilmiş bulunan emıeikli-

'liğe sevk kararı adı geçen şahsın hâkimllilkle kabili telif olmıyan mütaaddit hareketlerinin gö
rülmesi, i§ 'sahiplerinden menfaat sağladığı yolundaki tevali eden ve tahkik mevzuu yapılanı şi
kâyetlerin mevcudiyeti ve kendisimin' irticai mahiyetteki bâzı hareketleri dolayı-siyle geçmiş hiz
met süresi ve humdam böyle hizmetimden istifade edilemiyeceği hususları nazara alınarak Kuru
mun takdir yetkisine dayanılarak ittiha'z. edilmiş ve usule uygun bir tasarruf bulunduğu halde 
Yüksek Komisyonun lefcsilk incelemeye istinaden ittihaz etmiş bulunduğu işbu 'ret kararı yerin
de görülmediğinden evrakın tekrar tetkiıkıyle 29 .4.1963 tarih ve 293 sayılı mezkûr Kararın 
ref'ine karar verilmesini itirazem ve saygılarımla arz ederim. 

31 5.1963 
iSİİTt 

Süreyya 'öner 

(293 sayılı Karar) 

6602/61588 - 26. 8 .1961 (A. FEYZİ ARTUKOĞLU) Erdem sokak No. 28/7 - öncebeci - AN
KARA. 

(Dilekçenin özeti : Elâzığ Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı iken 20 .4 .1957 tarihli bir Kararname 
ile 5434 sayılı Kanunun değişik 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına uyularak emekliye sevk edilmiş ve 
bütün memuriyet hayatı boyunca inzibati ceza dahi görmemiş temiz bir sicile sahip bulunduğundan 
bahsile hakkındaki mezkûr emeklilik muamelesinin iptali isteğinden ibarettir.) 

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Mumaileyhin zikrolunan maddei kanuniyeye tevfikan, 
görülen lüzuma binaen mezkûr tarihte emekliye sevk edilmiş, açık ve gizli sicillerinin birlikte 
sunulmuş bulunulduğu bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde bilcümle hukukî tasarrufların, velev takdir hakkı
na mütaallik olsa dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun kamu hizmet
lerinin yararına bulunması zaruri ve idare hukukn esaslarından bulunmaktadır. 

incelenen dosya ve sicillerine göre, dilekçi hakkındaki işlemde, kanuni ve muhik bir sebep ve 
yukarda işaret olunan hukuk esaslarına uyarlık görülememiştir. Bu bakımdan takdir hakkının 
istimalinde de keza bir isabet yoktur. 

Belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere binaen şikâyet konusu edilen emeklilik tasarrufunun 
kaldırılmasına ve hükümsüz addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebiyle dilekçinin mah
rum kaldığı emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet hak ve menfaatlerinin telafisi esba
bının bu haksız tasarrufu tesis eden idare tarafından istikmali ve iadei memuriyet konusunda 
yeni bir tasarruf tesisine kadar emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliğiy
le karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

293 29.4.19G3 

M. Meclisi [( S. Sayısı i 438 ); 
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Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bilekçe Kar. Kom. Rapor No. 2/36 11 . 7 . 1963 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

; .Elâzığ Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı iken, 20 . 4 .1957 tarihinde haksız olarak ' emekliye 
sevk edilmiş bulunduğundan şikâyet eden A. Feyzi Artulkoğlu hakkındaki bu idari işlemin kaldı
rılmasına ve hükümsüz addedilmesine dair olan 29 . 4 .1963 gün ve 293 sayılı, 3 1 . 5 .1963 tarih 
ve 5 sayılı Haftalık Karar Cetveli ile yayınlanmış bulunan kararımıza Maliye Bakanı Ferid 
Melen, Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ile Siirt Milletvekilli Süreyya öner tarafından 
vâki itirazlar tevhiderı tetkik edildi. 

Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gaziantep Milletvekili İhsan Göğüs'ün 5434 sayılı Kanunun 
39 neu maddesinin (b) fıkrasına uyularak yapılan emeklilik işlemlerinde objektif esaslara uyarlık 
.bulunmaması hallinde komisyonca, ancak; bu tasarrufların iptali i ile iktifa edilmesi gerektiği, 
zikrolunan kararların ise; kıdem terfi ve emekli aylığının mahfuz tutulmajsı gibi lıer biri ayrı 
ayrı ve idari makamların, idari yargının yetki ve takdirine bağlı ve .ancak Meclislerin tasdi
kinden geçtikten sonra kesinleşecek olan komisyon kararlarının infazı sırasında ele alınacak hu-
susatı da kapsadığı, bu bakımdan 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin sarahatine ve Anayasa
nın kuvvetler .ayrılığı ilkesine aykırı bulunmuş oldukları cihetle düzeltilmesi iktiza ettiği be
lirtilmek suretiyle ve Siirt Milletvekili Süreyya Öner de emeklilik muamelesinin iptalinde isa
bet olmadığı, mumaileyh hakkında idarece ittihaz olunan tasarrufun yerinde bulunduğundan 
bahsile süresi içinde itirazda bulunulmuş olduğundan, zikrolunan dosya komisyonumuzun 
4 . 7 . 1963 tarihli toplantısında tekrar incelendi. 

Komisyonumuzca dilekçinin mahrum kaldığı emeklilik kıdem ve terfi gibi bütün me
muriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi karar altına alınmış ve bu hususlar vâki itirazda da be
lirtildiği gibi sonradan idare ile dilekçi arasında husule gelecek ayrı ayrı ihtilâf konusu teşkil ede
ceğinden dalha evvelden bu ihtilâfları halle .matuf 'kanar ittihazı 140 sayılı Kanunun hükümleri 
ile mümkün -görülememiş ve nitekim mütaakıp dosyaların tetkikinde Kumlumuz bu hukukî ci
heti nazara alarak eski görüşünden vazgeçmiş ancak emeklilik tasarruifujnu objektif 'hukuk kai
delerine uygun' -görmediği takdirde yalnız bu tasarrufu iptali etmeyi kabul eylemiş olmakla dilek-
ç'inin emeklilik 'muamelesinin iptaline ve idarece ittihaz edilecek yeni bir tasarrufa kadar emek
lilik maaşının malhfuz tutulmak ısuretiyle eski kararın -bu suretle tashihine ve varılan yukardaki 
neticeyi değiştirecek maddi ve 'hukukî bir delile ve belgeye raslanmadığından' Siirt Milletve
kili Süreyya Örıer'in itirazının da reddine oy birliğiyle .karar verilmekle işbu raporumuz 140 sa
yılı Kanunun 9 neu maddesine göre Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 'tasviplerine sunul
muştur. 

Dilekçe -Karma 'Komisyonu Sözcü 
Başkanı Kütahya, 

Urfa O. C. Erkut Zonguldak Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
V. Gergef' A. F. Ak H. Aydıner 

Ankara Bolu Konya Antalya 
N. Berkkan A. Çakmak A. Gürkan M. îlkuçan 

Balıkesir Ağrı 
H, Oğuzbeyoğlu K. Özcan 

İmzada bulunamadı 

M. Meclisi ( S. Sayısı \ 438 ) 



Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Dilekçe Kar. Koni. Rap. No. 2/3(j 
M. M. 5/42 

13 . 9 . 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Vâki itiraz üzerine düzenlenımiş olup Cumhuriyet Senatosu Cİenel Kurulunun 22 . 8.1968 
tarihli 100 ncü Birleşiminde 'kaıbul buyurullmuş olam 11 . 7 . 1968 tarih ve 2/86 sayılı raporumu
zun 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine uyularak, Millet Meclisi Genel Kurulunun Yüksek 
tasviplerine sunulması^ kararlaştırılmış olmakla işbu raporumuz tanzim ve takdim kılındı. 

Dilekçe Karma 
Konrîsyonu (Başkanı Başkan V. Sözcü 

Urfa Aydın . Edirne ZonguÜdak 
> V. Gerger R. özarda F. Giritlioğlu Â. F. Ak 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
İT. Aydıner 

İsparta 
L. Başaran 

Sürt 
S. öner 

Bolu 
T. Çulha 

Samsun 
H. Kiper. 

Konya 
A. Gürhan 

M. Meclisi (S. Sayısı : 488) 



Dönem : 1 / 0 " X 
Toplantı: 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 4 ü / 

Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 286 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 

(M. Meclisi 5 /39; C. Senatosu 4 /51) 

<Not : C. Senatosu S. Sayısı : 273) 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 17 . 6 . 1963 
Bütçe ve Malî 

Kontrol Genel Md. Konu : Dilekçe Karma Komisyonu 
Sayı: 115619 - 23/8242 kararının düzeltilmesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

31 . 5 . 1963 tarihinde tevzi olunan Haftalık Karar Cetvelinin 6297/6297 sıra numarasmdaki ib
rahim Zeren'e ait 286 sayılı Karara aşağıdaki sebepler dolayısıiyle itiraz ediyoruz. 

istanbul Milletvekili Maliye Bakanı 
C. Kırca . F. Melen 

Sebepler : 

1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki sarahat gerek kuvvetlerin ayrılmasını kabul 
eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsiz ve hukukî mesnetten mahrumdur. 

2. 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum üze
rine re'sen emekliye sevk edilen memurların bu kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza mercilerine 
başvuıramıyacakları mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasını tadil eden 6422 
sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabîl muameleler için Büyük Millet Mecli
sine vâki müracaatların Dilekçe komisyonlarınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş bulunmasına 
nazaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin, görülen lüzum ve zaruretin objektif hukuk 
kaideleri ile telifi mümkün görülmediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebileceği ve bu 
iptal kararının da katiyet kasbetmesinin büyük Meclislerin tasdikine bağlı bulunması ve infazının 
ise münhasıran idareye ait takdirî bir vazife olacağı; 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet' hakları, kıdem, terfi ve terfie mütaallik maaş 
farkları ve alman emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması gibi başlıbaşma ve ayrı ayrı birer hukukî 
konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan Karma Ko
misyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra mevzuubahsolabileceği ve bu takdirde ise her 
konumun ayrı ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine dâhil mevaddan 
bulunduğu cihetle, 

işbu kararın düzeltilmesi arz ve rica olunur. 



— 2 — 
(286 sayılı Karar) 

6175/53556, 1254/1254, 5056/5056, 6297/6297 - 21 . 8 . 1961 - (İBRAHİM ZEREN) - Kurukavak 
caddesi No: 33/1 - Eyüp - İSTANBUL. 

(Arzuhal hulâsası: Eyüp Ebussuut İlkokul öğretmeni iken 14 . 5 . 1957 tarihinde yapılan re'sen 
emekliye sevk işleminin usulsüzlüğünden bahsile iptali ve vazifeye iadesi talebinden ibarettir.) 

Millî Eğitim Bakanlığı mütalâasında : Dilekçinin istanbul Valiliğinin teklifi üzerine 27 yıl üze
rinden emekliye sevk edilmiş olduğu, adı geçenin köy (A) kursu mezunu olup 842 sayılı Kanunla 
öğretmen nasbedilmiş bulunduğu bildirilmiştir, 

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde bilcümle hukukî tasarrufların, velev takdir hakkına 
taallûk etse dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere 'uygun kamu hizmetlerinin 
yararına bulunması zaruri ve idari ve idare hizmeti esaslarından bulunmaktadır. 

Bu ışık altında dilekçinin incelenen dosya ve sicillerine göre, hakkındaki işlemde kanuni ve 
muhik hiçbir sebep ve yukarda işaret olunan hukuk esaslarına uyarlık görülmemiştir. Bu bakım
dan takdir hakkının istimalinde de keza bir isabet yoktur. 

Belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere binaen şikâyet konusu edilen emeklilik tasarrufunun 
kaldırılmasına ve hükümsüz addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebiyle dilekçinin mahrum 
kaldığı emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının 
bu haksız tasarrufu tesis eden idare tarafından istikmali ve iadei memuriyet konusunda yeni bir 
tasarruf tesisine kadar emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliği ile karar 
verildi. j 

Karar No. Karar tarihi 

286 29 . 4 . 1963 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 437 ) 



~ 3 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bilekçe Karma Komisyonu 

Eapor No: 29 11. . 7 . İDG? 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet île Yüksek Meclis Başkanlığına müracaatte bulunmuş 
olan İbrahim Zeren'e ait bu şikâyeti ile ilgili olarak verilmiş olup 31 . 5 . 1963 tarihli Haf
talık Karar Cetveli ile yayınlanmış bulunan 963/286 sayılı Karara Maliye Bakanı Ferid Melen 
ile Gaziantep Milletvekili Ali îhsan Göğüs taraflarından, 5434 sayılı Kanunun 39 neu maddesinin 
(b) fıkrasına uyularak yapılan emeklilik işlemlerinde objektif esaslara uyarlık bulunmaması ha
linde komisyonca, ancak; bu tasarrufların iptali ile iktifa edilmesi gerektiği, zikrolunan karar
ların ise; kıdem terfi ve emekli aylığının mahfuz tutulması gibi her biri ayrı ayrı ve idari makam
ların, idari yargının yetki ve takdirine bağlı ve ancak Meclislerin tasdikinden geçtikten sonra ke
sinleşecek olan komisyon kararlarının infazı sırasında ele alınacak hususâtı da kapsadığı, bu ba-
kımdan 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin sarahatine ve Anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesine 
aykırı bulunmuş oldukları cihetle düzeltilmesi iktiza ettiği belirtilmek suretiyle süresi içinde iti
razda bulunulmuş olduğundan zikrolunan dosya komisyonumuzun 4 . 7 . 1963 tarihli toplantısında 
tekrar incelendi. 

Komisyonumuzca dilekçinin mahrum kaldığı emeklilik kıdem ve terfi gibi bütün memuri
yet hak ve menfaatlerinin telâfisi karar altına alınmış ve bu hususlar vâki itirazda da belirtildiği 
gibi sonradan idare ile dilekçi arasında husule gelecek ayrı ayrı ihtilâf konusu teşkil edeceğinden 
daha evvelden bu ihtilâfları halle matuf karar ittihazı 140 sayılı Kanunun hükümleri ile mümkün 
görülememiş ve nitekim mütaakıp dosyaların tetkikinde kurulumuz bu hukukî ciheti nazara ala
rak eski görüşünden vazgeçmiş ancak emeklilik tasarrufunu objektif hukuk kaidelerine uygun gör
mediği takdirde yalnız bu tasarrufu iptal etmeyi kabul eylemiş olmakla dilekçinin emeklilik mu
amelesinin iptaline ve idarece ittihaz edilecek yeni bir tasarrufa kadar emeklilik maaşının mahfuz 
tutulmak suretiyle eski kararın bu suretle tashihine oy birliğiyle karar verilmekle işbu raporumuz 
140 sayılı Kanunun 9 neu maddesine göre Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasviplerine su
nulmuştur. 

Dilekçe Karma Komisyonu 
Başkanı Kâtip 

Urfa Kütahya Zonguldak Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
V. Gerger O. C. Erkut A. F. Ak H. Aydmer 

Ankara Bolu Konya Antalya 
N. Berkkan A. Çakmak A. Gürkan M. llkuçan 

Balıkesir Ağrı 
H. Oğuzbeyoğlu K. özcan 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 437 ) 
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Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Karma Komisyonu 

Rapor No: 29 
13.9.1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Vâki itiraz üzerine düzenlenmiş olup Cumhuriyet Senatosu 'G-enel Kurulunun 3.9.1963 günlü 
104 ncü Birleşiminde 'kabul buyurulmuş olan 11 . 7 . 1963 tarih ve 29 sayılı raporumuzun, 140 
sayıHı Kanunun 9 ncu maddesine uyularak, Millet Meclisi Genel Kurulunun Yüksek tasvipleri
ne «sunulması kararlaştırılmış olduğundan, işbu raporumuz tanzim ve takdim kılındı. 

Dilekçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Urfa 
V. Gerger 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
/ / . Aydmer 

Başıkanveikili 
Aydın 

R. Özarda 

İsparta 
L. Başaran 

Siirt 
S. Öner 

Sözcü 
Edirne 

F. Giritlioğlu 

Bolu 
T. Çulha 

Samsun 
H. Kiper 

Zonguldak 
A. F. Ak 

Konya 
A. Gürhan 

- * • » > - « < < 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 437 ) 



Dönem : 1 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı 4 3 6 

Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 287 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 

(M. Meclisi 5/38; C. Senatosu 4/52) 

(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 274) 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Md. 
Emeklilik 

Sayı: 115619 - 23/8241 

17 .6 . 1963 

Konu : Dilekçe Karma Komisyonu 
kararının düzeltilmesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

31 . 5 .. 1963 tarihinde tevzi olunan Haftalık Karar Cetvelinin 104/843 sıra numarasmdaki Sup
hi Şavkılıoğlu'na ait 287 sayılı Karara aşağıdaki sebepler dolayısiyle itiraz ediyoruz. 

İstanbul Milletvekili 
C, Kırca 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Sebepler : 

1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki sarahat, gerek kuvvetlerin ayrılmasını kabul 
eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsiz ve hukukî mesnetten mahrumdur. 

2. 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum üze
rine re'sen emekliye sevk edilen memurların bu kararlar aleyhine hiç bir suretle kaza mercilerine 
başvuramıyacakları mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasını tadil eden 6422 
sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabîl muameleler için Büyük Millet Meclisine 
vâki müracaatların Dilekçe komisyonlarınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş bulunmasına na
zaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin görülen lüzum ve zarurettin objektif hukuk kaidıeleri 
ile telifi mümkün görülmediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebileceği ve bu iptal kararının 
da katiyet kesbetmesinin büyük meclislerin tasdikine bağlı bulunması ve infazının ise münhasıran 
idareye ait takdirî bir vazife olacağı; • 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet hakları, kıdem, terfi, ve terfie mütaallik maaş 
farkları ve alman emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması gibi başlıbaşma ve ayrı ayrı birer hu
kuki konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedeeek olan Karma 
Komisyon, kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra mevzuubahsolabileceği ve buHakdirde ise her 
konunun ayrı ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine dâhil mevaddan 
bulunduğu cihetle, 

îşbu kararın düzeltilmesi arz ve rica olunur. 



— 2 — 
(287 sayılı Karar) 

104/863 - 8 . 7 . 1960 (SUPHÎ ŞAVKILIOÜLU) - Divanlı mahallesi Bahtiyar Yokuşu Başı 
No: 10 - MARAŞ. 

(Dilekçi : Maraş özel îdare Müdür Muavini iken, valilikçe bir müdürlüğe tâyinini dahi bakan
lık nezdinde inha kılınmış bulunulduğu bir sırada; 80 hizmet yılını doldurmasına 16 gqin kala, mü-
dürün tahrik ve teşviki ile ve partizan bir maksatla re'sen emekliye sevk olunup alacağı ikramiyeden 
4 800 lira kaybetmesine sebebiyet verildiğinden bahis ve şikâyet ederek; dosyasının tetkik ve emekli
lik muamelesinin iptalini ve evvelce kararlaştırıldığı gibi özel idare müdürlüklerinden birine tâyin 
edilmesini istemektedir.) 

İçişleri Bakanlığının cevabi.yazısında : Maraş Valiliğinden alman malûmata nazaran; muma
ileyhin, filhakika; Bayezit ailesine olan sihri bağı ve yakınlığı dolayısiyle 30 hizmet senesini dol
durmasına 16 gün kala mezkûr vazifeden emekliye çıkarılmış olduğu ve özel îdare Müdür Mua
vinliği kadrosunun da kaldırılmış bulunulduğu ve halen durumuna uygun açık bir memuriyet 
olmadığı için hakkında bir işlem yapılamadığının anlaşıldığı açıklandıktan sonra; yapılan incele
me ve temaslara göre, sonradan bir memuriyete tâyini halinde emeklilik ikramiyesinde her hangi 
bir değişiklik husule gelmiyeceği neticesine varılarak, bu durumunun ve maaşına muadil veya 
daha aşağı bir münhale tâyini için yaptığı müracaatlara karşılık, ilgili valiliklere müracaatı lü
zumunun kendisine tebliğ edildiği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde, bilcümle hukukî tasarrufların, velev takdir hakkına 
mütaallik olsa dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun, kamu hizmetlerinin 
yararına bulunması zaruri ve idare hukuku esaslarından bulunmaktadır. 

incelenen dosya ve sicillerine göre, dilekçi hakkındaki işlemde, kanuni ve muhik bir sebep VÖ 
yukarda*işaret olunan hukuk esaslarına uyarlık görülememiştir. Bu bakımdan takdir hakkının is
timalinde de keza bir isabet yoktur. 

Belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere binaen, şikâyet konusu edilen emeklilik tasarrufunun 
kaldırılmasına ve hükümsüz addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebi ile dilekçinin mahrum 
kaldığı emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının bu 
haksız tasarrufu tesis eden idare tarafından istikmali ve iadei memuriyet konusunda yeni bir ta
sarruf tesisine kadar dilekçinin emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliğiyle 
karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

287 24 . 4 . 1963 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 436 ) 



— 3 — 
Dilekçe Karma Komisyona raporu 

T. B. M. M. 11 . 7 . 1963 
Dilekçe Kar. Kom. Rapor No.: 30 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet ile Yüksek Meclis Başkanlığına müraeaatte bulun
muş olan Suphi Şavkılıoğlu'nun bu şikâyeti ile ilgili olaraik verilmiş olup 31 . 5 . 1963 tarihli 
Haftalık Karar Cetveli ile yayınlanmış bulunan 963/287 sayılı Karara Maliye Bakanı Ferid Me
len ile Gaziantep Milletvekili Ali ihsan Göğüs taraflarından, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu mad
desinin (b) fıkrasına uyularak yapılan emeklilik işlemlerinde objektif esaslara uyarlık bulun
maması halinde komisyonca, ancak; bu tasarrufların iptali ile iktifa ed&lmesi gerektiği, zikroiu-
nan kararların ise; kıdem terfi ve emekli aylığının mahfuz tutulması gibi her 'bini ayrı ayrı 
ve idari makamların, idari yargının yetki ve takdirine bağlı ve ancak MeelMerin tasdikinden 
geçtikten sonra kesinleşecek olan Komisyon kararlarının infazı sırasında ele alınacak hususatı 
da kapsadığı bu bakımdan 140 sayılı Kanunun 5 nci m'addesinin sarahatine ve Anayasanın kuv
vetler ayrılığı ilkesine aykırı bulunmuş oldukları oilhet'le düzeltilmesi iktiza ettiği belirtilmek 
suretiyle süresi içinde itirazda bulunulmuş olduğundan zikrolunan dosya Komisyonumuzun 
4 . 7 . 1963» tarihli toplantısında tekrar incelendi. 

Komisyonumuzca verilen dilekçinin mahrum kaldığı emeklilik kıdem ve terfi gibi bütün mah
rumiyet hak ve menfaatlerinin telâfisi kardır altına alınmış ve bu hususlar vâki itirazda da be
lirtildiği gibti sonradan idare ile dilekçi arasında husule gelecek ayrı ayrı ihtilâf konusu teşkil ede
ceğinden dalha evvelden bu. ihtilâflan haille matuf 'kanar ittihazı 140 sayılı Kanunun hükümleri 
ile mümkün görülememiş ve nitekim .mütaakıp dosyaların tetkikinde Kurulumuz ibu hukukî ci
heti nazara alarak eski görüşünden vazgeçmüş ancak emeklilik tasarrufunu objektif hukuk kai
delerine uygun görmediği takdirde yalnız bu tasarrufu iptal etmeyi kabul eylemiş olmakla dilek
çinin emeklilik muamelesinin iptaline ve idarece ittihaz edilecek yeni bir tasarrufa kadar emek
lilik maaşının mahfuz tutulmak «suretiyle eski kararın bu suretle tashihine oy birliğiyle karar 
verilmekle işbu raporumuz 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine g'öre Cumhuriyet Senatosu Ge-
nel Kurulunun tasviplerine sunulmuştur. 

Dilekçe Karma Komisyonu Kâtip 
Başkanı Kütahya 

Urfa O. C. Erkut 
V. Gerger 

Ankara Bolu Konya Antalya 
N. Berkkan A. Çakmak A. Oürkan M. îlkuçan 

Balıkesir Ağrı 
JJ. OğuzbeyoğH K. özcan 

Zonguldak Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
A. F. Ak U. Ay diner 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 436 ) 



— 4 — 
Dilekçe Karma Komisyonu rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dilekçe Karma Komisyonu 

Rapor No: 30 
' M. M. 5/38 

13.9.1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Vâki itiraz üzerine düzenlenmiş olup Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 3 . 9 . 1963 gün
lü 104 ncü Birleşiminde kabul buyurulmuş olan 11 . 7 . 1963 tarih ve 30 sayılı raporumuzuu 
140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine uyularak, Millet Meclisi Genel Kurulunun yüksek tasviple
rine sunulması kararlaştırılmış olduğundan, işbu raporumuz tanzim ve takdim kılındı. 
Dilekçe Karma Komisyonu 

Başkanı Başkanvekili Sözcü 
Urfa Aydın Edirne Cumhurbaşkanınca S. U. 

V. Gerger R. özarda F. Giritlioğlu H. Aydmer 

Zonguldak 
A. F. Ak 

İsparta 
L. Başaran 

Bolu 
T. Çulha 

Konya 
A. Gürkan 

Siirt 
8. Öner 

Samsun 
//. Kiper 

- * • * » 

M; Meclisi (S. Sayj»': 436) 



Dönem : 1 
Toplanla: 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. S a y ı s ı : 

Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö-
ğü§'ün, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 288 sayılı Kararın Genel Kurulda 
görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 

(M. Meclisi 5 /37; C. Senatosu 4 / 5 3 ) 

(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 275) 

. ^ 
17 . 6 . 1963 

Konu .: Dilekçe Karma Komisyonu 
Kararının düzeltilmesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

31 . 5 . 1963 tarihinde tevzi olunan Haftalık Karar Cetvelinin 4-232/47429 •sıra num arasındaki 
Remzi Kayaalp'a ait 288 sayılı Karara 'aşağıdaki sebepler dolayısiyle itiraz ediyoruz. 

Gaziantep Milletvekili Maliye Bakanı 
m'A, 1. Oöğü§ F. Melen 

Sebepler : 
1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki sarahat, gerek kuvvetlerin ayrılmasını kabul 

eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsiz ve hukukî mesnetten mahrumdur. 
2. 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum üze

rine re'sen emekliye sevk edilen memurların bu kararlar aleyhine hiç bir suretle kaza mercilerine 
başvuraanıyacakları mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasını tadil eden 6422 
sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabîl muameleler için Büyük Millet Meclisine 
vâki müracaatların Dilekçe komisyonlarınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş bulunmasına na-
aaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin görülen lüzum ve zaruretin objektif hukuk'kaideleri 
ile telifi mümkün görülmediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebileceği ve bu iptal kararının 
da katiyet keşfetmesinin Büyük Meclislerin tasdikine bağlı bulunması ve infazının ise münhasıran 
idareye ait takdirî bir vazife olacağı; 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet hakları, kıdem, terfi ve terfie mütaollik maaş 
farkları ve alınan emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması gibi başlı başına ve ayrı, ayrı birer hu- • 
kukî konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan Karma 
Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra mevzuubahsolabileceği ve bu takdirde ise her 
konunun ayrı, ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine dâhil mevaddan 

. bulunduğu cihetle, • , • 
îşbu kararın düzeltilmesi arz ve rica olunur. 
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T. G. 
Maliye Bakanlığı 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Md. 
Emeklilik 

Sayı : 115619 - 23/8240 



(*86 sayılr Karar) 

4252/47429 - 20. 5.1961 - (EEMZÎ KAYAALP) Verıgiler Temyiz Komisyonu 4 ncü Daire Baş
kanı - ANKARA 

(Dilekçi : Trabzon Defterdarı iten, 1954 seçimlerini mütaakıp hiçbir hüküm ve karara ve hakh bir 
sebebe dayanmaksızın, mücerret siyasi mülâhazalarla re'sen emekliye sevk edilmiş olup, her ne kadar 
14 ay $onra tekrar istihdamı cihetine gidilmiş ise de, emekliye ircaı halinde ikramiye bakımından 
eşitlerinden ayrı ve mağdur bir duruma düşeceğinden mezkûr tasarrufun kaldırılmasını istemektedir.) 

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Trabzon Valiliğinden alman 19 . 4 .1954 tarihli bir yazı 
üzerine 16 . 7 . 1954 te re'sen emekliye sevk edildiği anlaşılan mumaileyhin mezkûr mahalde bulun
duğu zaman zarfında birtakım şikâyetlere muhatabolduğu gerekçesiyle hakkında uygulanmış bu
lunan bu muamelenin, daha önce hakkında bir şikâyet vukubulmamış olması muvacehesinde, 1954 
seçimleri arafesinde politik sebeplere dayandığı anlaşılmakta ise de, dosyasında bu hususta her 
hangi bir malûmat ve esasen emekliliğinin Bakanlıkça kaldırılmasına kanunen imkân olmadığı bil
dirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde; bilcümle hukukî tasarrufların, velev takdir hakkına 
mütaallik olsa dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun, kamu hizmetlerinin 
yararına bulunması zaruri ve idare hukuku esaslarından bulunmaktadır. 

tneelenen dosya ve sicillerine göre, dilekçi hakkındaki işlemde, kanuni ve muhik bir sebep ve yu-
karda işaret olımon bükük esaslarma uyarkk görülememiştir. Bu bakımdan, takdir hakkının isti
malinde de keza bir isabet yoktur. 

Belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere binaen, şikâyet konusu edilen emeklilik tasarrufunun 
kaldırılmasına ve hükümsüz addedilmesi zaruri bulunan bu idarî fiil sebebi ile dilekçinin mahrum 
kaldığı emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabı
nın bu haksız tasarrufu tesis eden idare tarafından istikmali lüzumuna oy birliliğle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

288 29 . 4 . 1963 

M. Meelfaıf (S. Sayısı : 436) 



Dilekçe Karma Komisyon raporu 

T. B. M: M. 
Bilekçe Kar. Kom. Rapor No. : 31 - 11 . 7 . 1963 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet ile Yüksek Meclis Başkanlığına müraeaatte bulunmuş 
olan Remzi Kayaalp'a ait bu şikâyeti ile ilgili olarak verilmiş olup 31 . 5 . 1963 tarihli Haf
talık Karar Cetveli ile yayınlanmış bulunan 963/2®8 sayılı Karaca Malliye IBaikamı FerM Melcem 
ile G-aziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs taraflarından, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin 
(b) fıkrasına uyular'ak yapılan emeklilik işlemlerinde objektif esaslara uyarlık bulunmaması ha
linde komisyonca, ancak; bu tasarrufların iptali ile ikiifa edilmesi gerektiği, zikrolunan kararlann 
ise; kıdem, terfi ve emefldi aylığının mahfuz tutulması gibi her biri ayrı ayrı ve idari makamla
rın, idari yargının yetki ve takdirine bağlı ye ancak Meclislerin tasdikinden geçtikten sonra kesin
leşecek olan komisyon kararlarının infazı sırasında ele alınacak hususatı da kapsadığı bu bakımdan 
140 sayılı Kanunun 5 nci ımfddesinin sarahatine ve Anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı 
bulunmuş oklukları cihetle düzeltilmesi iktiza ettiği belirtilmek suretiyle süresi içinde itirazda bu
lunulmuş olduğundan zikrolunan dosya komisyonumuzun . 4 . 7 . 1963 tarihli toplantısında tekrar 
incelendi. , • . 

Komisyonumuzca dilekçinin mahrum kaldığı emeklilik kıdem ve terfi ıgibi Ibütün memu
riyet hak ve menfaatlerinin telâfisi karar altına alınmış ve bu hususlar vâki itirazda da belirtildiği 

• gibi sonradan idare ile dilekçi arasında husule gelecek ayrı ayrı ihtilâf konusu teşkil edeceğinden 
daha evvelden bu ihtilâfları halle matuf 'karar ittihazı 140 sayılı Kanunun hükümleri ile mümkün 
görülememiş ve nitekim mütaakıp dosyaların tetkikinde kurulumuz bu hukukî ciheti nazara ala
rak eski görüşünden vazgeçmiş ancak emeklilik tasarrufunu objektif hukuk kaidelerine uygun 
görmediği takdirde yalnız bu tasarrufu iptal etmeyi kabul eylemiş olmakla dilekçinin emeklilik mu
amelesinin iptaline ve idarece ittihaz edilecek yeni bir tasarrufa kadar emeklilik maaşının mahfuz 
tutulmak suretiyle eski kararın bu suretle tashihine oy birliğiyle karar verilmekle işbu raporumuz 
140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasviplerine su
nulmuştu t-. 

Dilekçe Karma Komisyonu 
Başkanı Kâtip -

Ur fa Kütahya Zonguldak Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
V. Gerger O. C. Erkut A. F. Ak II. Aydtner 

Ankara Bolu ' Konya 'Antalya 
N. B§rkkan A. Çakmak A. Gürkan M. îlkuçan 

Balıkesir Ağrı 
H, Oğuzbeyoglu K. özcan, 

M. Meclfei ( 8 . Saya» : 435 ) 



* Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Kar. Kom. Rap. No. ; 31 13.9.1963 

M. M. 5/37 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Vâki itiraz üzerine düzenlenmiş olup Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 3.9.1963 gün
lü 104 neü Birleşiminde kabul buyurulmuş olan 11 . 7 . 1963 tarifli ve 31 sayılı raporumuzun 140 
sayılı Kanunun 9 neu maddesine uyularak, Millet Meclisi Genel Kurulunun yüksek tasvipleri
ne sunulhnası kararlaştırılmış, olduğundan, işbu raporumuz tanzim ve takdim kılındı. 
Dilekçe Karma Komisyonu 

Başkanı Bagkanvekili Sözcü 
Urfa Aydın Edirne Zonguldak 

V. Gerger R. özarda F. Giritlioğlu A. F. Ak 

Oumhıııiba$feanınea S. Ü. İsparta Bolu Konya 
II, Aydmer L. Başaran T. Çulha A. Gurkan 

Siirt Samsun 
S. öner H. Kipet 

>*• ' • » » g — t ^ M m < > • 

M. Meclis? {S. Sayım : 435 ) 



Donem : i 
Toplantı :2 M t L L E T M E C L İ S I S. Sayısı : 

Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs ün, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 290 sayılı Kararın Genel Kurulda 
görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 

(M. Meclisi 5 /36; C. Senatosu 4 /54 ) 

(Not : O. Senatosu S. Sayısı : 276) 

17 . 6 . 1968 

Konu : Dilekçe Karıma Komisyonu 
kararının düzeltilmesi hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

31 . 5 . 1963 tarihinde tevzi olunan Haftalık Karar Cetvelinin 2414/42326 sıra numarasındaki 
M. Zihni Okan'a ait 290 sayılı Karara aşağıdaki sebepler dolayısiyle itiraz ediyoruz. 

Gaziantep Milletvekili Maliye Bakanı 
Ali İhsan Göğüs Ferid Melen 

Sebepler : 

1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki sarahat gerek kuvvetlerin ayrılmasını kabul 
eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsiz ve hukukî mesnetten mahrumdur. 

2. '5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum 
üzerine re'sen 'emekliye sevk edilen memurların bu kararlar »aleyhine hiçbir" suretle kaza mercile
rine başvuramıyaeakları mezkûr '5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasını tadil eden 
6422 sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabîl muameleler için Büyük Millet 
Meclisine vâki müracaatlerin Dilekçe Komisyonlarınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş 
bulunmasına nazaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin ıgörülen lüzum ve zaruretin ob
jektif hukuk kaideleri ile telifi mümkün görülmediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebi
leceği ve bu iptal kararının da katiyet kesbetmesinin Büyük Meclislerin tasdikine bağlı bulun
ması ve infazının ise münhasıran idareye ait takdirî bir vazife olacağı; 

S. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet hakları, kıdem, terfi ve terfie mütaallik 
maaş farkları ve alman emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması ıgibi başlıbaşına ve ayrı birer 
hukukî konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu ıcihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan 
Karma Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra mevzuubahsolabileceği ve bu tak
dirde ise her konforun ayrı ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisin* 
dâhil mevaddan bulunduğu cihetle, 

îşbu kararın düzeltilmesi arz ve rica olunur» 

434 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Bütçe ve Malî Kontrol Gn, Md. 
Emeklilik Şb. 

Sayı : 115619 - 23/8238 



_ 2 — 
(280 sayılı Karar) 

24İ4/42326 - 27 . .2 . 1961 — (MUSTAFA ZÎHNİ OKAN) — Altunizadc İsmail Paşa sokak No: 
9 — Üsküdar - İSTANBUL. 

(Dilekçi : 1954 senesi seçimlerinde öğretmenlik yaptığı, Edincik'in Küf eli köyünde Handık Başkanı 
olarak hakkaniyet çerçevesi içerisinde gördüğü vazifeden dolayı Demokrat Parti mensupları tarafından 
il idare kuruluna şikâyet edilmiş ve devamsız öğrenciler için gösterdiği hassasiyetten dolayı da keza 
hakkında aynı yola başvurulmuş olması sebebiyle İntibak Kanunu ile kendisi için müktesep hak teşkil 
eden 50 liraya dahi terfii yapılmaksızın, 5434 sayılı Kanunun değişik 39 ncu maddesinin (b) fıkra
sına uyularak, Kasım 1955 tarihli bir emirle haksız bir şekilde, 40 lira üzerinden re'sen emekliye sevk 
olunup mağdur edilmiş bulunduğundan şikâyet ederek sicilinin tetkikıyîe zayi olan haklarının verilme-
sini istemektedir.) 

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında : Mumaileyhin çalışmalarında başarısı zayıf görüldü
ğü, bünyesi itibariyle de yıprandığı ve kendisinden istifade edilemiyeceği mülâhaza olunarak Ba
lıkesir Valiliğinin teklifi üzerine Müdürler Komisyonunca emekliye sevk edilmiş bulunulduğu, iddia 
edildiği gibi yapılan işlemde politik bir tesir görülemediği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü: Bir hukuk devletinde; bilcümle hukukî tasarrufların, velev takdir hakkına 
mütaallik olsa dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun, kamu hizmetlerinin 
yararına bulunması zaruri ve idare hukuku esaslarından bulunmaktadır. 

incelenen dosya ve sicillerine göre, dilekçi hakkındaki işlemde kanuni ve muhik hiçbir sebep ve 
yukarda işaret olunan hukuk esaslarına uyarlık görülememiştir. Bu bakımdan takdir hakkının isti
malinde de keza bir isabetsizlik yoktur. 

Belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere binaen şikâyet konusu edilen emeklilik tasarrufunun 
kaldırılmasına ve hükümsüz addedilen, zaruri bulunan bu idari fiil sebebi ile dilekçinin mahrum 
kaldığı emeklilik kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının bu 
haksız tasarrufu tesis eden idare tarafından istikmali ve iadei memuriyet konusunda yeni bir tasar
ruf tesisine kadar dilekçinin emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliğiyle karar 
verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

256 26 . 4 . 1963 

0 

M. Meclîsi ( S. Sayısı : 434 j; 



— 3 — 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

1. B. M, M. 
Dilekçe Karma Komisyonu 

Rapor No: 32 11 . 7 . 1963 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet ile Yüksek Meclis (Başkanlığına müraeaatte bulun
muş olan M. Zihni Okan'ın İm şikâyeti ile ilgili alarak verilmiş olup 3İ1 . 5 . 1963 tarihli Haf
talık Karar Cetveli ile yayınlanmış bulunan 963/290 sayılı Karara Maliye Bakanı Ferid Melen ile 
Gaziantep Milletvekili Ali îhsan Göğüs taraflarından, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) 
fıkrasına uyularak yapılan emeklilik işlemlerinde objektif esaslara uyarllılk bulunmaması halinde 
Komisyonca, ancak; bu tasarrufların iptali ile iktifa edilmesi gerektiği, zükrolunan kararların 
ise; kıdem terfi ve emekli aylığının mahfuz tutulması gibi her biri 'ayrı ayrı ve idari makamların, 
idari yargının yetki ve takdirine bağla ve ancak Meclislerin tasdikinden geiçtükten sonra kesin
leşecek olan Komisyon kararlarının infazı sırasında ele alınacak hususatı da kapsadığı, bu 'balkım
dan 140 sayılı Kanunun 5 n'ci maddesinin sarahatine ve Anayasanın kuvveler ayrılığı ülkesine 
aykırı 'bulunmuş oldukları cihetle düzeltilmesi iktiza ettiği belirtilmek .suretiyle süresi içinde 
itirazda bulunulmuş olduğundan zikrolunan dosya Kounisy onumuzun 4 . 7 . 1963 tarihli toplan
tısında telkrar incelendi. 

Komisyonumuzca dilekçinin mahrum kaldığı emeklilik kıdem ve terfi gibi bütün me
muriyet halk ve menfaatlerinin telâfisi karar* altına alınmış ve. bu hususlar vâki itira'zda da be
lirtildiği ıgibi sonradan idare ile dile'kçii a rasınd'a husule gelecek ayrı ayın ihtilâf (konusu teşkil ede
ceğinden daha evvelden bu ihtilâfları (halle matuf karar ittihazı 140 sayılı Kanunun hükümleri 
ile mümkün görülememiş ve nitekim mütaakıp dosyalanıl tetkikinde Kurulumuz bu hulkükî ci
heti nazara alarak eski görüşünden vazgeçmiş ancak emeklilik tasarrufunu objektif hukuk kai
delerine uygun görmediği takdirde yalnız bu tasarrufu iptal etmeyi kaibul eylemiş olmakla di
lekçinin emeklilik muamelesinin iptaline ve idarece İttihaz edilecek yeni bir tasarrufa kadar emek
lilik maaşının mahfuz tutulmak suretiyle eski kararın bu suretle tashihine oy birliğiyle karar 
verilmekle işbu raporumuz 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine ıgöre Cumhuriyet Senatosu Ge
neli Kurulunun tasviplerine sunulmuştur. 

Dilekçe Karma Komisyonu Kâtip-
Başkanı 

Urfa 
V. Gerger 

Ankara 
N. Berkkan 

ff. 

Kütahya 
0. C. Erkut 

Bolu 
A. Çakmak 

İmzada bulunamadı 

Balıkesir 
Oğuzleyoğlu 

Zonguldak 
A. F. Ak 

Konya 
A. Gürkan 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Ağrı 
K. öıcan 

H. Aydıner 

Antalya 
M. tlkuçan 

M. Mecliaİ ( S . Sayısı : 4Ü) 
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Dilekçe Karma Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Dilekçe Karma Komisyonu 

Rapor No: 32 
18 . 9 . 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Vâki itiraz üzerine düzenlenmiş olup Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 3 . 9 . 1963 
günlü 104 ncü Birleşiminde kalbul duyurulmuş oları 1 1 . 7 . 1963 tarilı ve 32 sayılı raporumu
zun, 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine uyularak, Millet Meclisi Genel Kurulunun yüksek tas
viplerine sunulması kararlaştırılmış olduğundan, işbu raporumuz tanzim ve rfcakdim ikilindi. 

Dilekçe Karma 
Komisyonu Başkanı B;aşkan V. iSözcü 

Urfa Aydın Edirne Zonguldak 
V. Gerger R. özarda F. Giritlioğlu A. F. Ak 

Cumhurbaşkanınca fS. Ü. İsparta 
H. Aydtner L. Başaran 

Bolu 
T. Çulha 

Konya 
A. Gürkan 

Siirt 
S. öner 

ıSamsun 
77". Kiper 

M. Meclisi (S. Sayıfc : 434 ) 



Dönem : 1 . 
Toplantı : 2 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 289 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 

(M. Meclisi 5 /35; C. Senatosu 4 /55 ) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 277) 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 17 . 6 . 1963 

Bütçe ve Malî Kontrol Gn. Md. 
Emeklilik Şb. Konu : Dilekçe Karma Komisyonu 

Sayı : 115619 - 23/8239 kararının, düzeltilmesi hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

31 . 5 . 1963 tarihinde tevzi olunan Haftalık Karar Cetvelinin 5578/51735 sıra numarasındaki 
Şerif Dikbaş'a ait 289 sayılı karara aşağıdaki sebepler dolayısiyle itiraz ediyoruz. 

İstanbul Milletvekili Maliye Bakanı 
Coşkun Kırca Ferid Melen 

Sebepler : 

1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nei maddesindeki sarahat gerek kuvvetlerin ayrılmasını kabul 
eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsiz ve hukukî mesnetten mahrumdur. 

2. 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum 
üzerine re'sen emekliye sevk edilen memurların bu kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza mercile
rine başvuramıyacakları mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasını tadil eden 
6422 sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabîl muameleler için Büyük Millet 
Meclisine vâki müracaatlerin Dilekçe Komisyonlarınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş 
bulunmasına nazaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin görülen lüzum ve zaruretin ob
jektif hukuk kaideleri ile telifi mümkün görülmediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebi
leceği ve bu iptal kararının da katiyet kesbetmesinin Büyük Meclislerin tasdikine bağlı bulun
ması ve infazının ise münhasıran idareye ait takdirî bir vazife olacağı; 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet hakları, kıdem, terfi ve terfie mütaallik 
maaş farkları ve alman emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması gibi başlıbaşma ve ayrı ayrı birer 
hukukî konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan 
Karma Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra ımevzuubahsolabileeeği ve bu tak
dirde ise her konunun .ayrı ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine 
dâhil ımevaddan bulunduğu cihetle, 

işbu kararın düzeltilmesi arz ve rica olunıur. 
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(289 sayılı Karar) 

5578/51735 - 26 . 7 . 1961 (ŞERÎF DÎKBAŞ) Suadiye Çamlı sokak No : 35 - Kakıdöy - İS
TANBUL 

(Dilekçi': 30 senelik hâkimlik hizmeti sonunda, 1958 Kasım ayı içersinde haksız ve sebepsiz ola
rak re'sen emekliye sevk edilmiş bulunduğunu, czzümle; birinci dereceye (150 liraya) kadar ekserisi 
tercihli olmak üzere terfi etmiş ve temyiz hâkimliğine de terfie lâyık olanlar mey anında ismi bu
lunmuş ve derecesi bakımından teftişe de tabi olmayıp. hakkında her hangi bir soruşturma da ba
his kanusu bulunmadığını açıklıyarak; haksız ve mesnetsiz olan hakkındaki mezkûr tasarrufun ipta
li ve aynı • durumdaki bâzı meslekdaşları hakkında yapilageldiği üzere kadro verilmek suretiyle hiz
met ve meslekine iade edilmesini istemektedir.) 

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : 1 500 liralık kadro ve 2 000 lira maaşla İstanbul hâki
mi iken 11 . 1 . 1958 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu madde
sinin (b) bendine göre emekliye sevk olunmuş bulunan muamaileyhin, İnkılâbı mütaakıp bu mu
amelenin iptali ile yeniden göreve alınması hakkında yaptığı müracaata bu maddei kanuniyenin 
kaza yoluna başvurmayı mümkün kılacak şekilde tadilini kapsıyan bir tasarının hazırlandığı, 
kanunlaştığı takdirde kaza yoluna başvurmasının kendisine tebliğ edilmiş bulunulduğu, müktesep 
kadrosuna denk bir kadro da bulunmadığı için bakanlıkça hakkında yapılacak bir işlem görüle
mediği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde, bilcümle hukukî tasarrufların, velev takdir hakkına 
mütaallik olsa dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun, kamu hizmetlerinin 
yararına bulunması zaruri ve idare hukuku esaslarından bulunmaktadır. 

İncelenen dosya ve sicillerine göre, dilekçi hakkındaki işlemde, kanuni ve muhik bir sebep ve 
yukarda işaret olunan hukuk esaslarına uyarlık görülememiştir. Bu bakımdan takdir hakkının is
timalinde de keza bir isabet yoktur. 

Belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere binaen, şikâyet konusu edilen emeklilik tasarrufunun 
kaldırılmasına ve hükümsüz addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebi ile dilekçinin mahrum 
kaldığı emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının bu 
haksız tasarrufu tesis eden idare tarafından istikmali ve iadei memuriyet konusunda yeni bir ta
sarruf tesisine kadar dilekçinin emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliğiyle 
karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

289 29 . 4 . 1963 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 433 ) 



— 3 — 
Dilekçe Karma. Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Karma Komisyonu 

Rapor No. : 33 11 . 7 . 1963 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet ile Yüksek Meclis Başkanlığına müracaatte bu
lunmuş olan Şerif Dikbaş'm bu şikâyeti ile ilgili olarak verilmiş olup 31 . 5 .. 1963 tarihli 
Haftalık Karar Cetveli ile yayınlanmış bulunan 963/289 sayılı karara Maliye Bakanı Ferid Me
len ile Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs taraflarından, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu mad
desinin (b) fıkrasına uyularak yapılan emeklilik işlemlerinde objektif esaslara uyarlık bu
lunmaması halinde komisyonca, ancalk, bu tasarrufların iptali ile iktifa edilmesi gerektiği, 
zikrolunan kararların, ise; kıdem terfi ve emekli aylığının mahfuz tutulması gibi her biri ayrı 
ayrı ve idari makamların, idari yargının yetki ve takdirine bağlı ve ancak Meclislerin tasdi
kinden geçtikten sonra kesinleşecek olan komisyon kararlarının infazı sırasında ele alınacak 
hususatı da kapsadığı, bu bakımdan 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin sarahatine ve Ana^ 
yasanın kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı bulunmuş oldukları cihetle düzeltilmesi iktiza etti
ği belirtilmek suretiyle süresi içinde itirazda bulunulmuş olduğundan zikrolunan dosya ko
misyonumuzun 4 . 7 . 1963 tarihli toplantısında tekrar incelendi. 

Komisyonumuzca dilekçinin 'mahrum kaldığı emeklilik kıdem ve terfi 'gibi bütün 
memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi ka ra r altına alınmış ve bu hususlar vâki itiraz
da da belirtildiği gibi sonradan idare ile dilekçi arasında. husule gelecek ayrı ayn ihtilâf 
konusu teşkil edeceğinden daha evvelden bu ihtilâfları halle matuf karar ittihazı 140 sayılı 
Kanunun hükümleri ile mümkün görülememiş ve nitekim mütaakıp tetkikinde kurulumuz 
bu hukukî ciheti nazara alarak eski görüşünden vaz geçmiş ancak emeklilik tasarrufunu 
objektif hukuk kaidelerine uygun görmediği takdirde yalnız bu tasarrufu iptal etmeyi kabul 
eylemiş olmakla dilekçinin emeklilik muamelesinin iptaline ve idarece ittihaz edilecek yeni 
bir tasarrufa kadar emeklilik maaşının mahfuz tutulmak suretiyle eski kararın bu suretle 
tashihine oy birliğiyle karar verilmekle işbu raporumuz 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine 
göre Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasviplerine sunulmuştur. 

Dilekçe Karma 
Komisyonu Başkanı Kâtip * 

Urfa Kütahya Zonguldak Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
V. Gerger O. G. Erkut A. F. Ak H. Aydıner 

Ankara Bolu Konya Antalya 
N. Berkkan A. Çakmak A. Gürkan . M. îlkuçan 

Balıkesir 
/ / . Oğuzbeyoğlu 

Ağrı 
K. özcan 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 433 ) 
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Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Kar. Kom. Rapor No : 33 

M. M. 5/35 
13 . 9 . 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Vâlkı itiraz üzerine düzenlenmiş olup Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 3 . 9 . 1963 
günlü 104 ncü Birleşiminde kabul buyurulmuş olan 11 . 7 . 1963 tarih ve 33 sayılı raporumu
zun, 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine uyularak, Millet Meclisi Genel Kurulunun yüksek tas
viplerine sunulması kararlaştırılmış olduğundan, işbu raporumuz tanzim ve takdim kılındı. 

Dilekçe Karma 
Komisyonu Başkanı 

Urfa 
V. Gerger 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
H. Aydmer 

Başkan V. 
Aydın 

B. özarda 

İsparta 
L. Başaran 

Siirt 
S. öner 

Sözcü 
Edirne 

F. Giritlioğlu 

Bolu 
T. Çulha 

Samsun 
H. Kiper 

Zonguldak 
A. F. Ak 

Konya 
A. Gürhan 

M. Meçlisi ( S. Sayısı : 433 ) 



Dönem : 1 
Toplan* :2 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs'ün, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 291 sayılı Kararın Genel Kurulda 
görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 

(M. Meclisi 5 /34; C. Senatosu 4 /56) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 278) 

17 . 6 . 1963 

Konu : Dilekçe Karma Komisyonu 
kararının düzeltilmesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

31 . 5 . 1963 tarihinde tevzi olunan Haftalık Karar cetvelinin 6056/53289 sıra numarasmdaki Sa
dettin Ertur 'a ait 291 sayılı karara aşağıdaki sebepler dolayısiyle itiraz ediyoruz. 

• 

Gaziantep Milletvekili Maliye Bakanı 
A. t. Göğüs F. Melen 

Sebepler : 

1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki sarahat, gerek kuvvetlerin ayrılmasını 
kabul eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsiz ve hukukî mesnetten mahrumdur. 

2. 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum 
üzerine re'sen emekliye sevk edilen memurların bu kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza mercilerine 
başvuramıyacakları mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasını tadil eden 6422 
sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabîl muameleler için Büyük Millet Mec
lisine vâki müracaatlerin Dilekçe komisyonlarınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş bulunma
sına nazaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işlemimin görülen lüzum ve zaruretin objektif hukuk 
kaideleri ile telifi mümkün görülmediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebileceği ve bu iptal 
kararının da katiyet kesbetmesinin-Büyük Meclislerin tasdikine bağlı bulunması ve infazının ise 
münhasıran idareye ait takdirî bir vazife olacağı, 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet hakları, kıdem, terfi ve terfie mütaallik maaş 
farkları ve alman emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması gibi başlıb aşına ve <ayrı ayrı birer hu
kukî konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan Karma 
Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra mevzuubahsolabileceği ve bu takdirde ise 
her konuaran ayrı ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine dâhil mevad-
dan bulunduğu cihetle, 

işbu kararın düzeltilmesi arz ve rica olunur. 
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T. C. 
Maliye Bakanlığı 
Bütçe ve Malî 

Kontrol Genel Md. 
Emeklilik 

Sayı: 115619 - 23/8237 
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<291 sayılı Karar) 

6056/53289 - 17 . 8 . 1961 (SADETTİN ERTUR) - Şişli Zafer sokak No: 12/3 İSTANBUL. 

(Dilekçi : İller Bankası İdare Meclisi Azası iken, 7.6. 1960 tarihinde İmar ve İskân Bakan
lığınca 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesi gereğince re'sen emekliye sevk edildiğinden bahsile, 27 
yıllık müddeti hizmeti sırasında tam bir tarafsızlık ve mevzuata bağlılık duygusu içerisinde vazife 
görmüş olduğu ve ortada emekliye şevkini mucip hukukî ve kanuni hiçbir sebep dahi mevcudolma-
dığı cihetle mezkûr haksız tasarrufun iptal edilmesini istemektedir.) 

İmar ve İskân Bakanlığının cevabi yazısında : Bakanlığa bağlı bankaların hususiyetlerine göre 
bilgi ve tecrübeleri ile bankaya faydalı olmıyan idare meclisi üyelerinden emeklilik müddeti hiz-
melerini doldurmuş olanların emekliye sevk edildikleri, hizmetlerini doldurmamış olanların da gö
revlerinden affedildikleri, mumaileyhin de bu mucip sebeple 4 . 6 . 1961 tarihinde re'sen emekliye 
sevk edilmiş bulunduğu bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde, bilcümle hukukî tasarrufların, velev takdir hakkına 
mütaallik olsa dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun, kamu hizmetlerinin 
yararına bulunması zaruri ve idare hukuku esaslarından bulunmaktadır. 

İncelenen dosya ve sicillerine göre, dilekçi hakkındaki işlemde, kanuni ve muhik hiçbir sebep 
ve yukarda işaret olunan hukuk esaslarına uyarlık görülememiştir. Bu bakımdan takdir hakkının 
istimalinde de keza bir isabetsizlik yoktur. 

Belirtilen bu maddi ve hukuki sebeplere binaen şikâyet konusu edilen emeklilik tasarrufunun 
kaldırılmasına ve hükümsüz addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebiyle dilekçinin mah
rum kaldığı, emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esba
bının bu haksız tasarrufu tesis eden idare tarafından istikmali ve iadei memuriyet konusunda yeni 
bir tasarruf tesisine kadar dilekçinin emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birli
ğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

291 29 . 4 . 1963 

M. Meclisi (S. Sayısı : 432 ) 



Dilekçe Karma Komiıyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dilekçe Karma Komisyonu ' 11.7.1963 

Rapor No: 34 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet ile Yüksek Meclis Başkanlığına müracaatte bulunmuş 
olan Sadettin Ertur 'un bu şikâyeti ile ilgili olarak verilmiş olup 31 . 5 . 1963 tarihli Haf
talık Karar Cetveli ile yayınlanmış bulunan. 963/291 sayılı Karara Maliye Bakanı Ferid Melen ile 
Gaziantep Milletvekili Ali ihsan Göğüs taraflarından, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) 
fıkrasına uyularak yapılan emeklilik işlemlerinde objektif esaslara uyarlık bulunmaması halinde 
komisyonca, ancak; bu tasarrufların iptali ile iktifa edilmesi gerektiği, zikrolunan kararların ise; 
kıdem terfi ve emekli aylığının mahfuz tutulması gibi her biri ayrı ayrı ve idari makamların, ida
ri yargının yetki ve takdirine bağlı ve ancak Meclislerin tasdikinden geçtikten sonra kesinleşecek 
olan komisyon kararlarının infazı sırasında ele alınacak hususatı da kapsadığı bu bakımdan 140 
sayılı Kanunun 5 nci maddesinin sarahatine ve Anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı bu
lunmuş oldukları cihetle düzeltilmesi iktiza ettiği belirtilmek suretiyle süresi içinde itirazda bulu
nulmuş olduğundan zikrolunan dosya komisyonumuzun 4 . 7 . 1963 tarihli toplantısında tekrar in
celendi. 

Komisyonumuzca diılefoç'indn imattırum kaldığı emıelklililk kıdem ve terfi gibi 'bütün m>e:mu-
riyet hak ve menfaatlerinin telâfisi karar altına alınmış ve bu hususlar vâki iti
razda da belirtildiği gibi sonradan idare ile dilekçi arasında husule gelecek ayrı 
ayrı ihtilâf konusu teşkil edeceğinden daha evvelden bu ihtilâfları halle matuf ka
rar ittihazı 140 sayılı Kanunun hükümleri ile mümkün görülememiş ve nitekim mütaakıp dos
yaların tetkikinde kurulumuz bu hukukî ciheti nazara alarak eski görüşünden vazgeçmiş ancak 
emeklilik tasarrufunu objektif hukuk kaidelerine uygun görmediği takdirde yalnız bu tasarrufu 
iptal etmeyi kabul eylemiş olmakla dilekçinin emeklilik muamelesinin iptaline ve idarece ittifiaz 
edilecek yeni bir tasarrufa kadar emeklilik maaşının mahfuz tutulmak suretiyle eski kararın bu 
suretle tashihine oy birliğiyle karar verilmekle işbu raporumuz 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi
ne göre Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasviplerine sunulmuştur. 
Dilekçe Karma Komisyonu 

Başkanı Kâtip 
Urfa Kütahya Zonguldak Cumhurbaşkanınca S. U. 

V. Gerger O. C. Erkut A. F. Ak H. Aydtner 

Ankara Bolu Konya Antalya 
İV. Berkkan A. Çakmak A. Gürkan M. llkuçan 

Balıkesir Ağrı 
// . Oğuzbeyoğlu K. özcan 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 432 ) 
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Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Karma Komisyonu 

Rapor No. : 34 
M. M. 5/34 

13 . 9 . 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Vâki itiraz üzerine düzenlenmiş olup Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 3 . 9 . 1963 
günlü 104 ncü Birleşiminde kabul buyuruiknuş olan 11 . 7 . 1963 tarih ve 34 «ayılı raporumu
zun 140 sayılı Kanunun 9 ncu maJddesine uyularalk, Millet Meclisi Genel Kurulunun Yüksek 
tasviplerine sunulmıası kararlaştırılmış olduğumdan, işbu raporumuz tanzim ve takdim kılındı. 

Dilekçe Karma 
Komisyonu Başkanı 

Urfa 
V. Gerger 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
H. Aydmer 

Başkan V. 
Aydın 

R. özarda 

İsparta 
L. Başaran 

Siirt 
S. öner 

Sözcü 
Edirne 

F. Giritlioğl/u, 

Bolu 
T. Çulha 

Samsun 
H. Kiper 

Zonguldak 
A. F. Ak 

Konya 
A. Oürkan 

M. Meclisi (S. Sayısı : 432) 



Dönem : 1 
Toplantı :2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 292 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 

(M. Meclisi 5 /33 ; C. Senatosu 4 /20) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 242) 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 17'-. 6 . 1963 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Md. 
Emeklilik Şb. Konu : Dilekçe Karma Komisyonu 

Sayı: 115619 - 23/8236 kararının düzeltilmesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

31 . 5 . 1963 tarihinde tevzi olunan Haftalık Karar Cetvelinin 2981/32037 sıra numarasmdaki 
Turhan Ayata'ya ait 292 sayılı karara aşağıdaki sebepler dolayısiyle itiraz ediyoruz. 

istanbul Milletvekili • Maliye Bakanı 
C. Kırca F. Melen 

Sebepler : 
1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki sarahat, gerek kuvvetlerin ayrılmasını kabul 

eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsiz ve hukukî mesnetten mahrumdur. 

2. 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum 
üzerine re'sen- emekliye sevk edilen memurların bu kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza merci
lerine başvuramıyacakları mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasın!. 
tadil eden 6422 sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabîl muameleler 
için Büyük Millet Meclisine vâki müracaatların Dilekçe komisyonlarınca tetkiki prensibolarak 
kabul olunmuş bulunmasına nazaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin, görülen lü
zum ve zaruretin objektif hukuk kaideleriyle telifi mümkün görülmediği takdirde an
cak bu muamelenin iptal edilebileceği ve bu iptal kararının da katiyet kesbetmesinin büyük mec
lislerin tasdikine bağlı bulunması ve infazının ise münhasıran idareye ait takdirî bir vazife ola
cağı, 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet haklan, kıdem, terfi, ve terfie mütaaîlik maaş 
farkları ve alman emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması gibi başlıbaşına ve ayrı ayn birer hu
kukî konu olan mevzuları ıda kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan Karma 
Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra mevzuubahsolabileceği ve bu takdirde ise her 
konunun ayrı ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine dâhjl mevaddan 
bulunduğu cihetle, 

işbu kararın düzeltilmesi arz ve rica olunur. 
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(292 sayılı Karar) 

2981/32037 - 21 .. 9 . 1960 (TURHAN AYATA) - Bahçelievler 60. sokak 2/2 - ANKARA. 

(Dilekçi : 28 senelik subay olup Ilarb Okulu talebesi iken hukuk tahsilini ikmal ederek muhtelif 
ordu birliklerinde hizmet görmüş ve 14 yıldır, llarb Okulunda Anayasa ve İdare Hukuku öğretmen
liği yapmakta ve bu müddet zarfında herkesin takdir ve teveccühüne mazhar olmu§, başarı göstermiş 
bir kimse olduğu halde, hakkında hiçbir incelemeye lüzum görülmeden antidemokratik bir hüküm 
olduğu bilinen ve ilân edilen Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına daya
nılarak henüz 48 - 49 yaşında iken, İnkılâp İdaresince re/sen emekliye sevk edilmesindeki isabetsiz
likten ve bunun hukukî bağlılık prensibi ile kabili telif bulunmadığından bahsile, ortada kanuni, 
hukukî ve muhik bir sebep mevcut değil iken-yapılmış, olan bu haksız tasarrufun iptal ve vazifesine 
iade edilmesini istemektedir.) 

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : 25 hizmet yılını doldurmuş olduğu için 20 Ağus
tos 1960 tarihli Bakanlık onayı ile mezkûr maddei kanuniyeye teyfikan emekliye sevk edilmiş 
olan dilekçi hakkındaki bu muamelenin iptaline ve kendisinin tekrar görevlendirilmesine imkân 
görülemediği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde bilcümle hukukî tasarrufların velev takdir hakkına 
mütaallik olsa dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun, kamu hizmetlerinin 
yaranna bulunması zaruri ve idare hukuku esaslarından bulunmaktadır. 

İncelenen dosyaya ve sicillerine göre, dilekçi hakkındaki işlemde, kanuni ve muhik hiçbir se
bep ve yukarda yazılı hukuk esaslanna uyarlık görülememiştir. Bu bakımdan takdir hakkının 
istimalinde de keza bir isabet yoktur. 

Belirtilen bu maddi ve hukuki sebeplere binaen şikâyet konusu edilen emeklilik tasarrufunun 
kaldırılmasına ve hükümsüz addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebiyle dilekçinin mahrum 
kaldığı emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının 
bu haksız tasarrufu tesis eden idare tarafından istikmali ve iadei memuriyet konusunda yeni bir 
tasarruf tesisine kadar dilekçinin emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birli
ğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

292 29 . 4 . 1963 

M. Meclisi ( S, Sayısı : 431 ) 
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Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Karma Komisyonu il .7 . 1963 

Rapor No. : 35 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet ile Yüksek Meclis Bakanlığına müracaatte bulun
muş olan Turhan Ayata'mn bu şikâyeti ile ilgili olarak: verilmiş olup 31 . 5 . 1963 tarihli 
Haftalık Karar Cetveli ile yayınlanmış bulunan 963/292 sayılı karara Maliye Bakanı Ferid Me
len ile Gaziantep Milletvekili Ali î'hsan Göğüs taraflarından, 5434 sayılı Kanunun 39 neu mad
desinin (b) fıkrasına uyularak yapılan emeklilik işlemlerimde objektif esaslara uyarlık 'bulun
maması hallinde komisyojıoa, ancak; bu tasarrufların iptali ile iktifa edilmesi gerektiği, zikrolu-
na.n karlarların ise; kıdem terfi ve emekli aylığının! mahfuz tutulması gi'bi her biri ayrı 'ayrı 
ve idari makamların, idari yargının yetki ve takdirine bağlı ve ancak Meclislerin tasdikinden 
geçtikten sonra kesinleşecek olan Komisyon kararlarının infazı sırasında ele alınacak hususıafeı 
da kapsadığı bu bakımdan 140 sayılı Kanunun 5 nci m'addetsinin sarahatine ve Anayasanın kuv
vetler ayrılığı ilkesine aykırı bulunmuş oldukları crilhetle düzeltilmesi iktiza ettiği belirtilmek ̂  
suretiyle süresi içinde itirazda bulunulmuş olduğundan zükroluman dosya Komisyonumuzun 
4 . 7 . T9Ö3 tarihli toplantısında tekrar incelendi. 

Komisyonumuzca verilen dilekçimin mahrum kaldığı emeklilik kıdem ve terfi gibi bütün me
muriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi karar altına alınmış ve bu hususlar vâki itirazda da be
lirtildiği gibi sonradan idare ile dilekçi arasında husule gelecek ayrı ayrı ihtilâf konusu teşkil ede
ceğinden daiba evvelden bu ihtilâfları haille mâtüf kanar ittihazı 140 sayılı Kanunun hükümleri 
ile mümkün ^görülememiş ve nitekim mütaakıp dosyaların tetkikinde Kurulumuz İra hukukî ci
heti nazara alarak eski ıgörüşünden vazgeçmiş ancak emeklilik tasarrufunu objektiüf hukuk kai
delerine uygun görmediği takdirde yalnız 'bu tasarrufu iptali etmeyi kabul eylemiş olmakla dilek
çinin emeklilik muamelesinin iptaline ve idarece ittihaz edilecek yeni bir tasarrufa kadar emek
lilik maaşının maibfuz tutulmak suretiyle eski kararın bu suretle tashihine oy birliğiyle karar 
verilmekle işbu raporumuz 140 sayılı Kanunini 9 ncu maddesine 'g<öre Cumlhuriyet Senatosu Ge
nel Kurulunun tasviplerine sunulmuştur. 

Dilekçe Karma Komisyonu Kâtip Zonguldak Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Başkanı Kütahya A. F. Ak H. Ay diner 

Urfa O. C. Erkut 
V. Gerger 

Ankara Bolu Konya Antalya 
İV. Berkkan A. Çakmak A. Gürkan M. llkuçan 

Balıkesir Ağrı 
H. Oğuzbeyoğlu K. özcan 

M. Meclisi (S . Sayan : 431) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dilekçe Karma Komisyonu 

Rapor No. : 35 
M. M. 5/33 

Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

13 . 9 . 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına, 

Vâki itiraz üzerine düzenlenmiş olup Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 3 . 9 . 1963 gün
lü 104 ncü Birleşiminde kabul buyurulmuş olanll . 7 . 1963 tarih ve 35 sayılı raporumuzun 
140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine uyularak, Millet Meclisi Genel Kurulunun yüksek tasviple
rine sunulması kararlaştırılmış olduğundan, işbu raporumuz tanzim ve takdim kılındı. 
Dilekçe Karma Komisyonu 

Başkanı Başkanvekili Sözcü 
Urfa Aydın Edirne Zonguldak 

V. Gerger R. özarda F. Giritlioğlu A. F. Ak 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
H. Aydmer 

İsparta 
L. Başaran 

Siirt 
S. öner 

Bolu 
T. Çulha 

Samsun 
H. Kiper 

Konya 
A. Gürkan 

M. Meclisi ( S, Sayısı : 4311 



Dönem : 1 
Toplantı : 2 M I L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 

Maliye Bakanı Ferid Melen, Gaziantep Milletvekili, Ali İhsan Göğüs 
ve Balıkesir Milletvekili Mithat Şükrü Çavdaroğlu'nun, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 294 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. Meclisi 5 /32; 

C. Senatosu 4 /21) 

(Not : G. Senatosu S. Sayısı : 243) 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 17 . 6 . 1963 

Bütçe ve Malı Kontrol Genel Md. 
Emeklilik Konu : Dilekçe Karma Komisyonu 

115619 - 23/8234 kararının düzeltilmesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma 
Komisyonu Başkanlığına 

31 . 5 . 1963 tarihinde tevdi olunan Haftalık Karar Cetvelinin 788/788 sıra numarasmdaki Ce
lâl Aygün'e ait 294 sayılı Karara aşağıdaki sebepler dolayısiyle itiraz ediyoruz. 

Gaziantep 'Milletvekili Maliye Bakanı 
A. îhsan Göğüs F. Melen 

Sebepler : 
1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nei maddesindeki sarahat, gerek kuvvetlerin ayrılmasını kabul 

eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsiz ve hukuki mesnetten mahrumdur. 
2. 5434 sayılı Kanunun 39 neu maddesinin ,(b) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum 

üzerine re'sen emekliye sevkedilen memurların bu kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza mercilerine 
başvuramııyaoakları mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasını tadil eden 6422 
sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabîl muameleler için (Büyük Millet Mecüüjsine 
vâki müracaatların Dilekçe komisyonlarınca tetkiki prensibolârak kabul olunmuş bulunmasına na
zaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin görülen lüzum ve zaruretin objektif hukuk kaideleri 
ile telifi mümkün görülmediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebileceği ve bu iptal kara
rının da katiyet kesbetmesinin Büyük Meclislerin tasdikine bağlı bulunması ve infazının ise mün
hasıran İdareye ait takdirî bir vazife lolacağı; 

3. Bu kararda ise ipıtal ile birlikte ntemuriyet hakları, kıdem, terfi, ve terfie mütaallik maaş fark
ları ve alınan emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması ıgübi başlıbaşma ve ayrı ayrı birer ıhu* 
kuki konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan Karma 
Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra mevzımbahsolabileceği ve bu takdirde ise her 
konunun ayrı ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine dâhil mevaddan bu
lunduğu cihetle, 

îşbu kararın düzeltilmesi arz ve rica olunur. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği W Haziran 1963 

Zatişleri ve Evrak Müdürlüğü 
•Sayı': 11130/788 . » Konu : Dilekçe Karma Komisyonu 

kararının düzeltilmesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

31 . 5 . 1963 tarihinde tevzi olunan Haftalık Karar Cetvelinin 788/788 sıra numarasmdaki Ce
lâl Aygün'e ait 294 sayılı Karara aşağıdaki sebepler dolayısiyle itiraz ediyorum. 

Mithat Şükrü Çavdaroğlu 
Balıkesir Milletvekili 

Sebepler : 

1. Gerek 140 sayılı Kanunim 5 nci maddesindeki sarahat gerek kuvvetlerin ayrılmasını kabul 
eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsiz ve hukukî mesnetten mahrumdur. 

2. 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum 
üzerine re'sen emekliye sevk 'edilen memurların bu kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza mercile
rine başvuraımıyacakları mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasını tadil eden 
6422 sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu ci hetle bu kabîl muameleler için Büyük Millet Mec
lisine vaki müracaatların Dilekçe Komisyonların ca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş bulunma
sına nazaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin ıgörülen lüzum ve zaruretin objektif hukuk 
kaideleriyle telifi mümkün .görülmediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebileceği ve bu ip
tal kararının da katiyet fcesbetmesinin. Büyük Meclislerin tasdikine ıbağh bulunması ve infazının 
ise münhasıran idareye ait bir vazife olacağı; 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet hakları, kıdem, terfi ve terfie mütaallik maaş 
farkları ve alınan emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması gibi başlıbaşma ve ayrı ayrı birer hu
kuki konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan Kar
ına Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra mevzuııbahsolabileceği ve bu takdirde 
ise her konunun ayrı tayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine dâhil me-
vaddan bulunduğu cihetle, 

îîşbıı kararın düzeltilmesi arz ve rica olunur. 

(294 sayılı Karar) 

788/788 - 8 . 12 . 1961 - (CELÂL AYGÜN) Ziya Gökalp caddesi Ümit sokak No : 46 öztıığ 
Ap. Kat 5, No : 15 Yenişehir - ANKARA. 

(Dilekçenin konusu : Büyük Millet Meclisi Ayniyat Muhasibi ve Personel Şefliği görevini ifa 
etmekte iken, 1960 yılında, hiçbir kanuni sebebe dayanılmadan, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu mad
desi gereğince re'sen emekliye' sevk edilmek suretiyle mağdur edilmiş bulunulduğundan, mezkûr idari 
tasarrufun kaldırılmasını Ve tekrar vazifeye alınması isteğine dairdir.) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğinin cevabi yazısında : Dilekçinin; zikrolunan 
kanun maddesinin kurumlara tanıdığı yetkiye dayanılarak emekliye sevk edilmiş bulunulduğu bil
dirilmektedir. 

Dosyada bulunan 27 Haziran 1960 tarihli ve 527 sayılı emeklilik kararında mücerret 30 hizmet 
yılını doldurduğu için emekliye sevk edildiği yazılıdır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 430 ) 



Ğereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde, bilcümle hukukî tasarrufların, velev takdir hak
kına mütaallik ise dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun, kamu hizmetle
rinin yararına bulunması zaruri ve idare hukuku esaslarından bulunmaktadır. 

incelenen dosya ve sicillerine göre, dilekçi halandaki işlemde, kanuni ve muhik hiçbir sebep 
ve yukarda işaret olunan hukuk esaslanna uyarlık görülememiştir. Bu bakımdan takdir hakkının 
istimalinde de keza bir isabet yoktur. 

Belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere binaaen şikâyet «konusu edilen emeklilik tasarrufu
nun kaldırılmasına ve hükümsüz addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebiyle dilekçinin 
mahrum kaldığı, emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi 
esbabının bu haksız tasarrufu tesis eden idare tarafından istikmali ve iadei memuriyet konusunda 
yeni bir tasarruf tesisine kadar dilekçinin emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy 
birliğiyle karar verildi.» 

Karar No. Karar tarihi 

204 29 .4 .1963 

Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Kar. Kom. Rapor No. : 37/41 11 . 7 . 1963 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet ile Yüksek Meclis Başkanlığına müracaatta bu
lunmuş olan Celâl Aygün'ün, bu şikâyeti ile ilgili olarak verilmiş olup 31 . 5 . 1963 tarihli 
Haftalık Karar Cetveli ile yayınlanmış bulunan 963/294 sayılı Karara Maliye Bakanı Ferid 
Melen ile Gaziantep Milletvekili Ali îhsan G-öğliş ve Balıkesir Milletvekili Mithat Şükrü Çav-
daroğlu taraflarından, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına uyularak ya
pılan emeklilik işlemlerinde objektif esaslara uyarlık bulunmaması halinde komisyonca, ancak, 
bu tasarrufların iptali ile iktifa . edilmesi gerektiği, zikrolunan kararların ise; kıdem terfi ve 
emekli aylığının mahfuz tutulması gibi her biri ayrı ayrı ve idari makamların, idari yargının 
yetki ve takdirine bağlı ve ancak meclislerin ıtasdikınden geçtikten sonra kesinleşecek olan 
komisyon kararlarının infazı sırasında ele alınacak hususatı da kapsadığı bu bakımdan 140 
sayılı Kanunun 5 nci maddesinin sarahatine ve Anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı 
bulunmuş oldukları cihetle düzeltilmesi iktiza ettiği belirtilmek suretiyle süresi içinde itiraz
da bulunulmuş olduğundan zikrolunan dosya komisyonumuzun 4 . 7 . 1963 tarihli toplantısın
da tekrar incelendi. 

Komisyonumuzca verilen dilekçinin mahrum kaldığı emeklilik kıdem ve terfi gibi bütün 
memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi karar altına alınmış ve bu hususlar vâki itirazda 
da belirtildiği gibi sonradan idare ile dilekçi arasında husule gelecek ayrı ayrı ihtilâf konu
su teşkil edeceğinden daha evvelden bu ihtilâfları halle matuf karar ittihazı 140 sayılı Ka
nunun hükümleri ile mümkün görülememiş ve nitekim mütaakıp dosyaların tetkikinde ku
rulumuz bu hukukî ciheti nazara alarak eslki görüşünden vazgeçmiş ancak emeklilik tasar
rufunu objektif hukuk kaidelerine uygun görmediği takdirde yalnız bu tasarrufu iptal et
meyi kabul eylemiş olmakla dilekçinin emeklilik muamelesinin iptaline ve idarece ittihaz 

M. Meclisi ( S. Sayısı ; 430 ) 
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edilecek yeni 'bir tasarrufa kadar emeklilük maaşının mahfuz tutulmak suretiyle eski karann 
bu suretle tashihine oy birliğiyle karar verilmekle işbu raporumuz 140 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesine göre Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasviplerine sunulmuştur. 

Dilekçe Karma 
Komisyonu Başkanı Kâtip 

Urfa Kütahya Zonguldak Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
. V. Gerger . O. C. Erkut A. F. Ak H. Aydmer 

Ankara 
N. Berkkan 

Bolu 
A. Çakmak 

Balıkesir 
H. OğuzbeyoğUu 

Konya 
A. Gürkan 

Ağrı 
K. özam 

Antalya 
M. llkuçan 

Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Karma Komisyonu 
Rapor No. : 37/41, 5/32 

13.9.1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Vâki itiraz üzerime düzenlenmiş olup Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 3 . 9 . 1963 gün
lü 104 ncü Birleşiminde kabul buyurulmuş olan 11 . 7 . 1963 tarih ve 37/41 sayılı rapormuzun; 
140 sayılı Kanunun 9 iicu maddesine uyularak, Milet Meclisi Genel Kurulunun yüksek tasviple
rine sunulması kararlaştırılmış olduğundan, işbu raporumuz tanzim ve takdim kılındı. 
Bilekçe Karma Komisyonu 

Başkanı " Başkanvekili Sözcü 
Urfa Aydın Edirne . Zonguldak 

V. Gerger R. özarda F. Giritlioğlu A. F. Ak 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. İsparta 
Tl. Aydmer L. Başaran 

Bolu 
T. Çulha 

Konya 
A. Gürkan 

Siirt 
S. öner 

Samsun 
H. Kiper 

» © - « 

M. Mecliai ( S. Sayın : 480 ) 
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Dönem : 1 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs ün, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 ta
rihli Haftalık Karar Cetvel indeki 295 sayılı Kararın Genel Kurulda 
görüşülmesine da i r önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 

(M. Meclisi 5 / 3 1 ; C. Senatosu 4 / 2 2 ) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 244) 

T. C. 
Valiye Bakanlığı 17 . 6 . 1963 

Bütçe re Malî Kontrol Genci Md. 
Emeklilik Konu : Dilekçe Karına Komisyonu 

Hayı : 115619-23/8233 kararının düzeltilmesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe 
Karma Komisyonu Başkanlığına 

31 . T) . 1963 tarihinde tevdi olunan Haftalık Karar Cetvelinin 5766/52454 sıra nranarasında'ki 
Toğrul Tamer'e ait 2'95 «sayılı Karara aşağıdaki sebepler d o'l ay isiyle itiraz ediyoruz. 

A. İhsan Göğüs F. Melen 
Gaziantep Milletvekili Maliye Bakanı 

Sebepler : 

1. ' Gerek 140 saydı Kanunun 5 nei maddesiluu'ki sarahat, »erek kuvvetlerin ayrılmasını kabul 
eyliycn Anayasa, muvacehesinde verilen karar salâhiyet siz ve hukukî mesnetten mahrumdur. 

2. 5434 sayılı Kanunun o!) ucu maddesinin (h; fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum üze
rine ro'setı emekliye sevk edilen memurların bu 1 ararlar aleyhine hiçbir suretle kaza mercilerine 
başvuramıyacakları mezkûr 5434 sayılı Kanunun 3!) ucu maddesinin (b) fıkrasını tadil eden 6422 
sayılı Kanunda hükme, -bağlanmış olduğu cihetle hu kabîl muameleler iyin Büyük Millet Meclisine 
vâki müracaatların Dilekçe komisyonlarınca teil iki prensibolarak kabul olunmuş bulunmasına na
zaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin görülen Hüzum ve zaruretin objektif hukuk kaideleri 
ile telifi mümkün görülmediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebileceği ve bu iptal kararının 
da katiyet kesbetmesinin Büyük Meclislerin tasdikine bağlı bulunması ve infazının ise münhasıran 
idareye ait takdirî bir vazife olacağı; 

3. Bu kararda, ise iptal ile birlikte memuriyet hakları, kıdem, terfi, ve terfie mütaajlik maaş 
farkları ve alman .emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması gibi başlıbaşma ve ayrı ayrı birer hu
kukî konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki ! n cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan Karma 
Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra, nıevzııubalusolabileceği ve bu takdirde ise her 
konunun ayrı. ayrı salâhiyelli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine dâhil ınevaddan 
bulunduğu cihetle, 

İşbu kararın düzeltilmesi arz ve rica olunur. 
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(295 sayılı Karar) 

5766/52454 - 4 . 8 . l%t (TOCfKUL TAMER) - Ziya Gökalp bulvarı No. : 9 - Avukat - Al-
sancak - ÎZMİÎK, 

(Dilekçenin konusu : 4.4. 1957 tarihli bir kadri a} mücerret (/örülen lüzumdan bahsile emek
liye sevk edilmi§ ve 15 . (i . 1960 tarihinde memuriyete iadesi için yaptığı müracaata ela cevap ve
rilmemiş bulunulduğunu şifahi müracaatı üzerine, örneği ilişik- olarak sumdan yazı ile verilen ce
vaptan da mâna çıkarıl amıyac ağını belirterek bu haksız tasarrufun kaldırılması ve müktesep hak
ları da tanınarak eski görevine iade edilmesi isteklerine dairdir.) 

Tasdiksiz olan bahis konusu 27 . 2 . 1961 tarihli Bakanlık tebligatında : 5434 sayılı Kanu
nun 39 ncu maddesi gereğince re'sen emekliye sevk edilmiş bulunduğu belirtildikten sonra, aynen 
«kanuni hizmet senelerinize nazaran 7350 sayılı Kanun hükümlerine müsteniden sizden faydalan
mak mümkün ise de bugün için tavzifinize imkân mevcut değildir» denilmektedir. 

Ulaştırma Bakanlığının cevabı yazılarında : TCDD Yolları Genel Müdürlüğü müşavir avu
katlarından iken re'sen emekliye sevk edilmiş olan dilekçinin, bu idaredeki personel adedinin 
fazlalığı dolayısiyle boşalan kadrolara katî zaruret olmadıkça tâyin yapılmadığı ve hizmetine 
ihtiyaç bulunmadığı için tekrar tavzifine imkâr. görülemediği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde; bilcümle hukukî tasarrufların; velev takdir hak
kına mütaallik olsa dahi, objektif ölçü ve esasları' maddi vakıa ve delillere uygun, kamu hizmetle
rinin yararına bulunması zaruri ve idare hukuku esaslarından bulunmaktadır. 

İncelenen dosya ve sicillerine göre dilekçi hakkındaki işlemde kanuni ve muhik hiçbir sebep ve 
yukarda işaret olunan hukuk esaslarına uyarlık görülememiştir. Bu bakımdan, takdir hakkının 
istismalinde de keza bir isabet yoktur. 

Belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere binaen şikâyet konusu edilen emeklilik tasarrufunun 
kaldırılmasına ve hükümsüz addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebiyle dilekçinin mahrum 
kaldığı, emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabı
nın bu haksız tasarrufu tesis eden idare tarafın ian istikmali ve iadei memuriyet konusunda yeni 
bir tasarruf tesisine kadar dilekçinin emekli aylısının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birli
ği ile karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

295 29 . 4 1963 

M. M od isi ( S. Sayısı : 429 j 
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T. B. M. M. 
Dilekçe Kar. Koni. Rapor No. 
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Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

38 11 .7 . 1963 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet ile Yükselk Meıcl'is Başkanlığıma nıüracaatte bulunmuş 
olan Toğrul Tamer'in ,!bu şikâyeti 'ile iLgdli olarak serilmiş olup 31 . 5 . 1963 tarihli Haf
talık Karar • develi ille yayınlanmış 'bulunan 963/295 sayılı Karara Maliye Bakanı Fericl Melen 
ile Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs taraflarından, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin 
(b) fıkrasına uyularak yapılan emeklilik işlemlerinde objektif esaslara uyarlık bulunmaması ha
linde komisyonca, aııeak; bu tasarrufların iptali ile iktifa edilmesi gerektiği, zikrolunan kararların 
ise; kıdem terfi ve emekli aylığının mahfuz tutulması gibi her biri ayrı ayrı ve idari makamla
rın, idari yargının yetki ve takdirine bağlı ve aııeak Meclislerin tasdikinden geçtikten sonra kesin
leşecek olan komisyon kararlarının infazı sırasında ele alınacak hususatı da kapsadığı bu bakımdan 
140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin sarahatine ve Anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı 
bulunmuş oldukları cihetle düzeltilmesi iktiza ettiği belirtilmek suretiyle süresi içinde itirazda bu
lunulmuş olduğundan zikrolunan dosya komisyonumuzun 4 . 7 . 1963 tarihli toplantısında tekrar 
incelendi. 

Komisyonumuzca verilen dilekçinin mahrum kaldığı emeklilik kıdem ve terfi gibi bütün memu
riyet hak ve menfaatlerinin telâfisi karar altına alınmış ve bu hususlar vâki itirazda da belirtildiği 
gibi sonradan idare ile dilekçi arasında husule gelecek ayrı ayrı ihtilâf konusu teşkil edeceğinden 
daha evvelden bu ihtilâfları halle matuf karar ittihazı 140 sayılı Kanunun hükümleri ile mümkün 
görülememiş ve nitekim mütaakıp dosyaların tetkikinde kurulumuz bu hukukî ciheti nazara ala
rak eski görüşünden vazgeçmiş ancak emeklilik tasarrufunu objektif hukuk kaidelerine uygun 
görmediği takdirde yalnız bu tasarrufu iptal etmeyi kabul eylemiş olmakla dilekçinin emeklilik mu
amelesinin iptaline ve idarece- ittihaz edilecek yeni bir tasarrufa kadar emeklilik maaşının mahfuz 
tutulmak suretiyle eski kararın bu suretle, tashihine oy birliğiyle karar verilmekle işbu raporumuz 
140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasviplerine su
nulmuştur. 

Dil ekc( ;e Karma Komisyonu 
Başkanı 

Urfa 
V. Gerger 

Ankara 
AT. Berkkan 

ir. 

Kâtip 
Kütahya 

0. C. Erkut 

Bolu 
A. Çakmak 

Balıkesir 
Oğuzheyoğlu 

Zonguldak 
A. F. Ak 

Konya 
A. Gürhan 

Ağrı 
K. özcan 

Cııınl tıurbaşkanınca S. Ü, 
II. Aydıner 

m 

Antalya 
M. îlkuçan 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 420 ) 



Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dilekçe Karma Komisyona 

Rapor No. : 38 
M. M. 5/31 

13 .9 .1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Vâki itiraz üzerine düzenHemıniş olup 'Cumhuriyet Senatosu (lencl Kurulunum ffi . 8 . 1963 
•gündü 100 ncü (Birleşiminde .kabul 'buyuru'lmuş olan 11 . 7 . 1963 tariıh vo 38 sayılı raporumuzun, 
1'40 ısıayıll Kamumun 9 ncu maddesine uyulanalk, Millet Meclisi Genel Kurulıınun yüksek tasvip
lerine ısunulması 'kararlaştırılmış olduğund'am, işbu raporumuz .tanizim ve ta'kdiım İkilindi. 
Dilekçe Karma Komisyonu 

Başkanı Başkanvckili Sözcü 
Urfa Aydın Edirne Zonguldak 

V. Gerger B. özarda F. Giritlioğlu A. F. Ak 

Cumhurbaşkanınca S. U. 
H. Aychner 

İsparta 
L. Başaran 

Siirt 
S. öner 

Bolu 
T. Çulha 

Samsun 
//. Kiper 

Konya 
A. Gürkan 

M Meclisi- ( S . Sayısı : 429 ) 



Dönem : 1 
Toplantı : 2 M l L L E T M E C L l S l S . S a y ı s ı : 

Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs ün, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 296 sayılı Kararın Genel Kurulda 
görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 

(M. Meclisi 5/30? C. Senatosu 4 /23 ) 

(Not : G. Senatosu S. Sayısı : 245) 

T. G. 
Maliye Bakanlığı 17 .6 .1963 

Bütçe ve Malî Kontrol G. M d. 
Emeklilik Konu: Dilekçe karma Komisyonu kararının 

Sayı: 115619 - 23/8232 düzeltilmesi hakkında 

Türkiye Büyük Milüet Meclisi Dilekçe Karma 
Komisyonu Başkanlığına 

31 . 5 . 1963 tarihinde tevdi olunan Haftalık Karar Cetvelinin 6165/61542 sıra numarasmdaki 
Münir Karacık'a ait 296 sayılı karara aşağıdaki sebepler dolayısiyle itiraz ediyoruz. 

Gaziantep Milletvekili Maliye Bakanı 
A. İ. Göğüs F. Melen 

Sebepler : 

1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nei maddesindeki sarahat gerek kuvvetlerin ayrılmasını kabul 
eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsiz ve hukukî mesnetten mahrumdur. 

2. 5434 sayılı Kanunun 39 neu maddesinin (b) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum 
üzerine re'sen emekliye sevk edilen memurların bu kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza mercilerine 
baş vuramıyacakları mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasını tadil eden 6422 
sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabil muameleler için Büyük Millet Meclisine 
vâki müracaatların Dilekçe komisyonlarınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş bulunmasına 
nazaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin görülen lüzum ve zaruretin objektif hukuk kaide
leri ile telifi mümkün görülmediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebileceği ve bu iptal 
kararının da katiyet kesbetmesinin Büyük Meclislerin tasdikine bağlı bulunması ve infazının ise 
münhasıran idareye ait takdirî bir vazife olacağı, 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet hakları, kıdem, terfi ve terfie mütaallik maaş 
farkları ve alman emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması gibi başlı başına ve ayrı ayrı birer 
hukukî konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan 
Karma Komisyon kararlarının ini azı yoluna gidildikten sonra mevzuubahsolabileceği ve bu takdir
de ise her konunun ayrı ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine dâhil 
mevaddan bulunduğu cihetle, 

işbu kararın düzeltilmesi arz ve rica olunur. 
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(296 sayılı Karar) 

6165/61542 - 22 . 8 . 1961 (MÜNÎR KARACIK) - Rumeli caddesi Meserret Ap. No : 54.56 Da
ire 1 - Şişli - İSTANBUL. 

(Dilekçenin özeti : Tekel Genel Müdür Muavini iken 9.5. 1955 tarihinde yapılan re'sen 
emekliye sevk işleminin usulsüz ve adaletsiz olduğundan bahsile, iptali talebinden ibarettir.) 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı mütalâasında : Dilekçinin Genel Müdürlüğe vekâlet sırasında ye
rine yeni bir Genel Müdür tâyini üzerine şifahen emekliliğini istediği, kendisi Genel Müdür Mua
vini olduğu için yazılı dilekçe istenmemiş olduğu, ancak adı geçenin şifahi müracaatının o tarihte 
Tekel Genel Müdürlüğü Zatişleri Müdürü Enver Kandan Md. Yardımcısı Dilâver Erataç, Emek
lilik Kısım Şefi Saffet Davran ve Kısım Âmiri Avni Alatan tarafından bilinmekte olduğu, talep 
üzerine yapılan emeklilik muameleleri için ayrı bir madde bulunmadığından 39/B ye göre emek
liye sevk edilmiş olduğu bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Bir Hukuk Devletinde bilcümle hukukî tasarrufların velev takdir hak
kına taallûk etse dahi, objektif ölçü ve esaslara» maddi vakıa ve delillere uygun kamu hiz
metlerinin yararına bulunması zaruri ve idare hizmeti esaslarından bulunmaktadır. 

Bu ışık altında dilekçinin incelenen dosya ve sicillerine göre, hakkındaki işlemde kanuni 
ve muhik hiçbir sebep ve yukarda işaret olunan hukuk esaslarına uyarlık görülememiştir. 

Bakanlık her ne kadar dilekçinin emekliliğini bizzat ve şifahi olarak talebetmiş olduğunu ifa
de. etmekte ise de, emeklilik talebinin emekliliğe hak kazanmış kimseler tarafından yazılı olarak 
yapılması, dilekçinin ise, re'sen emekliye sevkı tarihinde 27 yıllık fiilî hizmete sahibolması ve o ta
rihte meri kanun hükmü gereğince 30 hizmet yılını ikmal etmedikçe emekliliğini istem* hakkına 
sahip bulunmaması icabedeceği hususları dikkate alınarak yapılan emekliye sevk işleminde kanuni 
şartların tekevvün etmemiş olduğu kanaatine varılmıştır. 

Belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere binaen şikâyet konusu edilen emeklilik tasarrufu
nun kaldınlmasma ve hükümsüz addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebiyle dilekçinin 
mahrum kaldığı, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının bu 
haksız tasarrufu tesis eden idare tarafından istikmali ve iadei memuriyet konusunda yeni bir ta
sarruf tesisine kadar emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliğiyle karar veril
di. 

Karar No. Karar tarihi 

296 29 . 4 . 1963 

M. Meclisi [(•& Sayısı : 428 ) 
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Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

11 .7 . 196J 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet ile Yüksek Meclis Başkanlığına müracaatte bulunmuş 
olan . Münir Karacık'm bu şikâyeti ile ilgili olarak verilmiş olup 31 . 5 . 1963 tarihli Haf
talık Karar Cetveli ile yayınlanmış bulunan 963/296 sayüı Karara Maliye Bakanı Ferid Melen 
ile Gaziantep Milletvekili Ali ihsan Göğüs taraflarından, 5434 sayılı Kanunun 39 neu maddesinin 
(b) fıkrasına uyularak yapılan emeklilik işlemlerinde objektif esaslara uyarlık bulunmaması ha
linde komisyonca, aneak; bu tasarrufların iptali ile iktifa edilmesi gerektiği, zikrolunan kararların 
ise; kıdem terfi ve emekli aylığının mahfuz tutulması gibi her biri ayrı ayrı ve idari makamla-
'rın, idari yargının yetki ve takdirine bağlı ve ancak Meclislerin tasdikinden geçtikten sonra kesin
leşecek olan komisyon kararlarının infazı sırasında ele alınacak hususatı da kapsadığı bu bakımdan 
140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin sarahatine ve Anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı 
bulunmuş oldukları cihetle düzeltilmesi iktiza ettiği belirtilmek suretiyle süresi iyinde itirazda bu
lunulmuş olduğundan zikrolunan dosya komisyonumuzun 4 . 7 . 1963 tarihli toplantısında tekrar 
incelendi. 

Komisyonumuzca verilen dilekçinin mahrum kaldığı emeklilik kıdem ve terfi gibi bütün memu
riyet hak ve menfaatlerinin telâfisi karar altına alınmış ve bu hususlar vâki itirazda da belirtildiği 
gibi sonradan idare ile dilekçi arasında husule gelecek ayrı ayrı ihtilâf konusu teşkil edeceğinden 
daha evvelden bu ihtilâfları halle matuf karar ittihazı 140 sayılı Kanunun hükümleri ile mümkün 
görülememiş ve nitekim mütaakıp dosyaların tetkikinde kurulumuz bu hukukî ciheti nazara ala
rak eski görüşünden vazgeçmiş ancak emeklilik tasarrufunu objektif hukuk kaidelerine uygun 
görmediği takdirde yalnız bu tasarrufu iptal etmeyi kabul eylemiş olmakla dilekçinin emeklilik mu
amelesinin iptaline ve idarece ittihaz edilecek yeni bir tasarrufa kadar emeklilik maaşının mahfuz 
tutulmak suretiyle eski kararın bu suretle tashihine oy birliğiyle karar verilmekle işbu raporumuz 
140 sayılı Kanunun 9 neu maddesine göre Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasviplerine su
nulmuştur. 
Dilekçe Karma Komisyonu 

Başkanı Kâtip 
Urfa Kütahya Zonguldak Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

V. Gerger O. C. Erkut A. F. Ah TL Aydmer 

Ankara Bolu Konya Antalya 
İV. Berkkan A. Çakmak A. Gürkarı M. tlkuçan 

Balıkesir Ağrı 
/ / . Oğuzbeyoğhı K. özcan 

T. B. M. M. 
Dilekçe Karma Komisyonu 

Rapor No. : 39 

M. Meclisi (S . Sayısı : 428 ) 
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Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Kar. Kom. Rapor No. 39 

M. M. 5/30 
13. 9.1963 

Millet Meclisi-Yüksek Başkanlığına 

Vâki itiraz üzerine düzenlenmiş olup Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 3.9.1963 gün
lü 104 neü Birleşiminde kabull huyurulmuş olan 11.7.1963 tarih ve 39 sayılı raporumuzun 140 
sayılı Kanunun 9 ncu maddesine uyularak, Miljet Meclisi Genel Kurulunun yüksek tasvipleri
ne sunulması kararlaştırıflmış olduğundan, .işbu raporumuz tanzim ve takdim kılındı. 
Dilekçe Karma Komisyonu 

Başkanı Başkanvekili Sözcü 
Urfa Aydın Edirne Zonguldak 

V. Gerger R. özarda F. Giritlioğlu A. F. Ak 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
//. Aydıner 

İsparta 
L. Başaran 

Siirt 
S. öner 

Bolu . 
T. Çulha 

Samsun 
H. Kiper 

Konya 
A. Gürkan 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 428 ) 



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

Maliye Bakam Ferid Melen ve İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 266 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 

(M. Meclisi 5 /46; C. Senatosu 4 /40 ) 

(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 262) 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 17 . 6 .1963 
Bütçe ve Malî 

Kontrol Genel Md. 
Emeklilik Konu: Dilekçe Karma Komisyonu 

Sayı: 115619 - 23/8253 • kararının düzeltilmesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

31 . 5 . 1963 tarihinde tevzi olunan Haftalık Karar Cetvelinin 2326/9075, 1626/7448 sıra numa-
rasmdaki Nebi Günberk'e ait 266 sayılı karara aşağıdaki sebepler dolayısiyle itiraz ediyoruz. 

istanbul Milletvekili Maliye Bakanı 
C. Kırca F. Melen ' • ' • " ' 

Sebepler : 

1. Gerek 140 sayılı Kanunun. 5 nci maddesindeki sarahat, gerek kuvvetlerin ayrılmasını 
kabul eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsiz ve hukukî mesnetten mahrumdur. 

2. 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum 
üzerine re'sen emekliye sevk edilen memurların bu kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza mercilerine 
başvuramıyacakları mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasını tadil eden 6422 
sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabil muameleler için Büyük Millet Mec
lisine vâki müracaatlerin Dilekçe komisyonlarınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş bulunma
sına nazaran yalnız ittihaz olunan emeklüik işleminin görülen lüzum ve zaruretin objektif hukuk kaide
leri ile telifi mümkün görülemediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebileceği ve bu iptal 
kararının da katiyet kesbetmesinin Büyük Meclislerin tasdikine bağlı bulunması ve infazının ise 
münhasıran idareye ait takdirî bir vazife olacağı, 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet haklan, kıdem, terfi ve terfie mütaallik maaş 
farklari/Ve alman emeklilik maşlarının mahfuz tutulması gibi. başlıbaşma ve ayrı ayrı birer hu
kukî konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan Karma 
Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra mevzuübahsolabileceği ve bu takdirde ise 
her konunun ayrı ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine dâhil mevad-
dan bulunduğu cihetle, 

tşbü kararın düzeltilmesi arz ve rica olunur, 

427 



— 2 — 
(266 Sayılı Karar) 

2326/907&, 1626/7448 - 19 . 8 . 1960 (NEBİ GÜNBERK) -1716 Yemişçi paşa sokak No: 19 - Kar
şıyaka - IZMÎR. 

(Dilekçi: İzmir'de PTT Başmüdürlüğü Kalem Şefi iken Ahmet Kızıldağ adındaki bir memurun 
asılsız bir ihbarı ile Halk Partisi propagandası yaptığı iddia ve isnadolunmak suretiyle bir müddet 
vazifeden uzaklaştırıldıktan sonra, bu iddianın asılsızlığı sabit olması ve adı geçen muhbir ve diğer il
gililerin de cezalarını görmeleri üzerine iadei memuriyet ettirilmiş.iken; adı geçen şahsın bu defa 
da sakıt iktidar milletvekillerinden Sezai Akdağ'ı vasıta ederek kendisi hakkında parti tarafından bir 
karar alınmasına ve bu karar üzerine de vazifeye başladıktan 29 gün sonra ve terfiine 9 ay kala, 
Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına uyularak emekliye sevk edilmesine se-
bebolduğundan şikâyet ederek, mağduriyetinin daha fazla devamına mahal bırakılmaması için emek
liliği refolunup bir an evvel asli vazifesine iade edilmesini istemektedir.) 

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında: Mumaileyhin vâki müracaatleri PTT Tahkik Komite
since incelenip, neticede mevzu hükümler dairesinde emekliye sevk edildiği tesbit edilerek, bu duru
mun kendisine de bu yolda tebliğ edilmiş bulunulduğu bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde bilcümle hukukî tasarrufların,, velev takdir hakkı
na taallûk etse dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun kamu hizmet
lerinin yararına bulunması zaruri ve idare hukuku esaslarından bulunmaktadır. 

incelenen dosya ve sicillerine göre, dilekçi hakkındaki işlemde kanuni ve muhik hiçbir sebep 
ve yukarda yazılı hukuk esaslarına uyarlık görülememiştir. Bu bakımdan, takdir hakkının istima
linde de keza bir isabet yoktur. 

Belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere binaen şikâyet konusu edilen emeklilik tasarrufunun 
kaldırılmasına ve hükümsüz addedilmesi zaruri bulunan bu işlem sebebi ile dilekçinin mah
rum kaldığı emeklilik; kıdem ve terfi gibi bilcümle memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esba
bının bu haksız tasarrufu tesis eden idarece istikmali ve iadei memuriyet konusunda yeni bir ta
sarruf tesisine kadar dilekçinin emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliği ile 
karar verildi. -

Karar No. Karar tarihi 

266 2 6 . 4 . 1 9 6 3 

M. Meclisi (S. Sayısı : 427 ) 
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Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Kar. Kom. Rapor No: 18 11 . 7 . 1063 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet ile Yüksek Meclis Başkanlığına müracaatte bulun
muş olan Nebi Günberk'in bu şikâyeti ile ilgili olarak verilmiş olup 31 . 5 . 1963 tarihli 
Haftalık Karar Cetveli ile yayınlanmış bulunan 963/266 sayılı Karara Maliye Bakanı Ferid Me
len ile İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca taraflarından, '5434 sayılı Kanunun 39 ncu mad
desinin (b) fıkrasına uyularak yapılan emeklilik işlemlerinde objektif esaslara uyarlık bulun-
ınamiası halinde 'komisyonca., ancak; bu tasarrufların, iptali ile iktifa edilmesi gerektiği, zikrolu-
uan karlarlarını ise; kıdem terfi ve emekli aylığının maihfuz tutulması 'gibi her Ibıri ayrı ayrı 
ve idari, malkamhırın, idari yangının yetki ve takdirine 'bağlı ve ancak 'Meclislierin tasdikinden 
geçtikten sonra kesinleşecek olan Komisyon 'kararda rının infazı sı ilasında ele alınacak hususa ti 
da kapsadığı bu bakımdan 140 sayılı Kanunun 5 nci m'addesinin sarahatine ve Anayasanın kuv
vetler ayrılığı ilkesine' aykırı bulunmuş oldukları cihetle düzeltilmesi iktiza, ettiği belartilmedv 
»suretiyle süresi •içinde itirazda bulunullmuş olduğundan zikrolunan dosya Komisyonumuzım 
4 . 7 . 1963 tarihli toplantısında! tekrar incelendi. 

Komisyonumuzca dilekçinin mahrum kaldığı emeklilik kıdem ve terfi gibi bütün me
muriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi karar altına alınmış ve bu 'hususlar vâki itirazda da be
lirtildiği gibi sonradan idare ile dilekçi arasında, 'husule geleeek ayrı ihtilâf 'konusu teşkil ede
ceğinden daiha evvelden bu ihtilâfları haille mâ'.ııf kanar İttihazı 140 sayılı Kanunun hükümleri 
ile mümkün görülememiş ve nitekim muta akıp dosyaların tetkikinde Kurulumuz ıbu hukukî ci
heti rtazara alarak eski 'görüşünden vazgeçmiş ancak emeklilik tasarrufunu objektiiff 'hukuk kai
delerine uygun görmediği takdirde yalnız DU tasarrufu iptali etmeyi kabul eylemiş olmakla dilek
çinin emeklilik muamelesinin iptaline ve idarece ittihaz edilecek yeni bir tasarrufa kadar emek
lilik maaşının maihfuz tutulmak 'suretiyle eski kararın bu suretle tashihine oy birliğiyle karar 
verilmekle işbu raporumuz 140 sayılı [Kanunun 9 ncu maddesine göre Oıımnuriyet •ften'atosu Ge
nel Kurulunun tasviplerine sunulmuştur. 

Dilekçe Karma 'Komisyonu Sözcü 
'Başkanı Kütalhya, Zonguldak Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Urfa O. C. Erkut A. F. Ak • II. Aydıner 
V. Gerger 
Ankara Bolu Konya Antalya 

İV. Berkkan t A. Çakmak A. Gürhan M. îlkuçan 

Balıkesir Ağrı 
H, Oğuzbeyoğlu K. özcan 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 427 ) 



Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Kar. Koni. Rapor No: İS 

M. M. 5/1 fi 
13 . 9 . 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Vâki itiraz üzerine düzenlenmiş olup Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 9 . 1963 
fjrünlü 104 neü 'Birleşiminde kabul buyurulimuş olan 11 . 7 . lOfio tarih ve 18 sayılı raporumu
zun. 140 sayılı Kanunun 9 ncu 'malddesine uyularak, Millet Meclisi Genel Kurulunun Yüksek 
tasviplerine ısunullmıası kararlaiştırı'lmış olduğun d an, işini raporumuz tanzim ve takdim kilimdi. 

Dilekçe Karma 
Komisyonu Başkanı Balkan V. Sözcü 

TMa Aydın Edirne Zonguldak 
V. Gerger R. özarda F. Giritlioğlu A. F. Ah 

'Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
H. Aydıner 

İsparta, 
L. Başaran 

Siirt 
S. öner 

Bolu 
T. Çulha 

Samsun 
H. Kip er 

Konya 
A. Gürka,n 

»*-«*« 

M. Meclisi ( S, Sayısı : 427 ) 



Dönem : 1 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S . S a y ı s ı : 

Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'mn, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 264 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

(M. Meclisi 5 /47; C. Senatosu 4 /38) 

<Not : C. Senatosu S. Sayısı : 260) 

17 . 6 . 1963 

Konu : Dilekçe Karma Komisyonu ka
rarının düzeltilmesi hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

31 . '5 . 19'63 'tarihimde 'tevzii olunan Haftalık Karar Cetvelinin Ö472/51272, S4®l/5tL27!2 sıra ııu-
marasındaiki Emilin Ürenli'ye <aiijt 12164 'sayılı Ka.nara 'aşağıdaki sebepler dolaıynsiyile ültiraz ediyoruz. 

istanbul Milletvekili Maliye Balkanı 
Coşkun Kırca Ferid Melen 

iSebepleri : 

1. Gerek 140 sayılı Kanunun '5 nci maddesindeki sarahat gerek kuvvetlerin ayrılmasını kabul 
eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsiz ve hukukî mesnetten maihrumıdur. 

2. 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum üze
rine re*sen emekliye sevk edilen memurların bu kararlar aleyihine hiçbir suretle kaza mercilerine 
başvuramıyacakları mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fikasını tadil eden 6422 
sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cilhetle ibu kalbîl muameleler için Büyük Millet Meclisine 
vâki mıüracaatlerin Dilekçe Komisyonlarınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş bulunmasına na
zaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin görülen lüzum ve zaruretin objektif hukuk kaideleri 
ile telifi mümkün görülmediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebileceği ve bu iptal kararı
nın da katiyet kesbetmesinin Büyük Meclislerin tasdikine bağlı bulunması ve infazının ise munlha-
sıran idareye ait takdirî bir vazife olacağı, 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet hakları, kıdem, terfi ve terfie mütaallik maaş 
farkları ve alınan emeklilik maaşlarının malhfuz tutulması gibi başlıbaşına ve ayrı ayrı birer huku
kî konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu ciibeifclerm ancak katiyet kesbedecek olan Karma 
Komisyon kararlarının infaızı yolluna gidildikten sonra mevzuubahsolabileceği ve bu takdirde ise 
îher konunun ayrı ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine dâJhil mevad-
dan bulunduğu cihetle, 

işbu kararın düzeltilmesi arz ve rica olunur. 

426 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Md. 
Emeklilik 

Sayı : 115619-23/8252 
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(264 sayılı Karar) 

I947l2/aii27!2, <54$1/5'1'272 - 19 . 1 . 1961 (EIMİN ÜBENDl) - Mitihatpaga eaidldesü No. : 14 - Y-e-
ndşelhir - ANKARA. 

(Dilekçenin- özeti : 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının, yeni Anayasamızın 
getirdiği ruh ve prensiplere aykırılığı ve antidemokratik bulunduğu gayrikabili münakaşa cihetle, kal
dırılması yoluna tevessül edilmiş bulunulduğu bir sırada, çalıştığı Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi 
tarafından kendisi gibi, henüz emeklilik müddetini ikmal etmemiş, sicilleri temiz olan bir grup me
mur hakkında, mücerret hissi sebeplerle ve adam kayırmak mülâhazasiyle tatbiki suretiyle emek
liye sevk edilmiş olmalarındaki isabetsizlikten şikâyet ederek hakkındaki bu yersiz ve isabetsiz emek
lilik muamelesinin kaldırılması ve iadei memuriyet ettirilmesi isteğinden ibarettir.) 

Sanayi Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin vâki şikâyeti ile ilgili olarak, Şeker Fabrika
ları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden alınan cevabi yazının gönderildiği belirtilmektedir. 

Mezkur yazıda da ezcümle : Dilekçinin; geçici Müdürler Kurulunun 9 .12 .1960 tarih ve 562/25 
sayılı kararı ile 26 . 12 •. 1960 dan muteber olmak üzere diğer emsali ile birlikte emekliye şevkinin 
takarrür etmiş bulunduğu,- emekliye ayrılanların bulundukları yerlerden ayrılmak zaruretleri, 
çocuklarının okul durumları göz önünde tutularak bunların emekliliklerinin başka bir kanarla 
Temmuz 1961 e bırakılmış olduğu bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde, bilcümle hukuki tasarrufların, velev takdir hakkı
na taallûk etse dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun, kamu hizmetleri
nin yararına bulunması zaruri ve idare hukuku esaslarından bulunmaktadır. 

İncelenen dosya ve sicillerine göre, dilekçi hakkındaki işlemde kanuni ve muhik hiçbir 
sebep ve yukarda yazılı hukuk esaslarına uyarlık görülememiştir. Bu bakımdan, takdir (hak
kının istimalinde de keza bir isabet yoktur. 

Belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere binaen şikâyet konusu edilen emeklilik tasarrufunun 
kaldırılmasına ve hükümsüz addedilmesi zaruri sbulunan bu idari fiil sebebiyle dilekçinin mah
rum kaldığı emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esba
bının bu haksız tasarrufu tesis eden idare tarafından istikmali ve iadei memuriyet konusunda 
yeni bir tasarruf tesisine kadar dilekçinin emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy 
birliği ile karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

264 26 . 4 . 1963 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 426 ) 
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Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Karma 11 . 7 . 19C? 

Komisyonu 
Rapor No. : 16 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet ile Yüksek, Meclis Başkanlığına müracaatte bulun
muş o'lan Emin Ürenlii'nliın bu şikâyeti ille ilgili olarak verilmiş olup 31 . 5 .1963 tarihli Haf
talık Karar Cetveli ile yayınlanmış bulunan 903/204 sıayılı Kanara Maliye Bakanı Feriild 
Melen ile İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca taraflarından, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu mad
desinin (b) fıkrasına uyularak yapılan emeklilik işlemlerinde objektif esaslara uyarlık bu
lunmaması halinde Komisyonumuzca, ancak; bu tasarrufların iptali ile iktifa edilmesi gerek
tiği, zikrolunan kararların ise; terfi ve emekli aylığının mahfuz tutulması gibi her biri ayrı 
bir idari makamların, idari yargının yetki ve takdirine bağlı ve ancak Meclislerin tasdikin
den geçtikten sonra kesinleşecek olan Komisyon kararlarının infazı sırasında ele alınacak hu-
susatı da kapsadığı, bu bakımdan 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin sarahatine ve Anayasanın 
kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı bulunmuş oldukları cihetle düzeltilmesi iktiza ettiği belirtilmek 
suretiyle süresi içinde itirazda bulunulmuş olduğundan zikrolunan dosya Komisyonumuzun 
4 . 7 . ]963 tarihli toplantısında tekrar incelendi. 

Komisyonumuzca verilen dilekçinin mahrum kaldığı emeklilik kıdem ve terfi gibi bütün me
muriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi karar altına alınmış ve bu hususlar vâki itirazda da be
lirtildiği gibi sonradan idare ve dilekçi arasında husule gelecek ayrı ayrı ihtilâf konusu teşkil 
edeceğinden daha evvelden bu ihtilâfları haile matuf karar ittihazı 140 sayılı Kanunun hü
kümleri ile mümkün görülememiş.. ve nitekim mütaakıp dosyaların tetkikinde Kurulumuz bu 
hukukî ciheti nazara alarak eski görüşünden vazgeçmiş ancak emeklilik tasarrufunu ob
jektif hukuk kaidelerine uygun görmediği takdirde yalnız bu tasarrufu iptal etmeyi kabul ey
lemiş olmakla dilekçinin emeklilik muamelesinin iptaline ve idarece ittihaz edilecek yeni bir 
tasarrufa kadar emeklilik maaşının mahfuz tutulmak suretiyle eski kararın bu suretle tashi
hine oy birliğiyle karar verilmekle işbu raporumuz 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasviplerine sunulmuştur. 

Dilekçe Karma 
_ Komisyonu Başkanı Kâtip 

Urfa Kütahya Zonguldak Cumhurbaşkanınca S. Ü. • 
V. Gerger O. C. Erkut A. F. Ak II. Aydıner 

Ankara Bolu Konya Antalya 
N. Berkkan A. Çakmak A. Gürkan M. tlkuçan 

Balıkesir . Ağrı 
/ / . Oğuzbeyoğlu ' K. Özcan 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 426 ) 
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Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Kar. Kom. Rapor No. : 16 

M. M. 5/47 
13 . 9 . 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Vâki 'itiraz üzeriine düzenlenm'iş olup Cuınuhıuiyet iSenatosu Genel Kurulumun 3 . 9 . 1963 gün
lü 104 ııcü [Birleşiminde ka'bul buyurulmuş olan 11 . 7 . 1963 taıi'h ve 16 sayılı Raporlumuzun, 
140 «ayılı• Kanunun 9 ncıı 'maddesine uyularak, Millet Meclisi Genel Kurulumun Yüikseık tasvip
lerine sunulması 'kararlaştırılmış olduğundan, 'işbu raporumuz tanzim ye takdim kılındı. 

Dilekçe! Karma) Komisyonu Başkamvekili 
Başkanı 

Urffia 
V. Gerger 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Tf. Aydmer 

Siirt 
S. Öner 

Aydın 
R.özarda 

İsparta 
L. Başaran 

Sözcü' 
Edirne 

F. Giritlioğlu 

Bolu 
T. Çulha 

- Samsun 
H. Kiper 

Zonguldak 
A. F. Ak 

Konya 
A. Gürhan 

İYİ. Mt'disî ( S. Sayısı : 426 ) 



Dönem : 1 
Toplantı :2 M İ L L E T M E C L İ S İ S, Sayısı : 

Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 263 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 

(M. Meclisi 5 /48; C. Senatosu 4 /37) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 259) 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 17.6 .1963 

Bütçe ve Malı Kontrol 
O. Md. Emeklilik Şb. Konu : Dilekçe Karma Komisyonu kararının dü-

Smjı : 115619-23/8254 zcMlmesi Hk. 

Türkiye- Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

31 .5 .1963 tarihinde tevzi olunanı Haftalık Karar Cetvelinin '6185/53576 sıra numarasındalki 
Şalhap Gürler'e ailt 263 sayılı Karara aşağıdaki sebepler dolayısiyle itiraz ediyoruz. 

Coşkun Kırca . Maliye Bakanı 
İstanbul Milletvekili Ferid Melen 

Sebepler •: 

1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki sarahat, gerek kuvvetlerin ayrılmasını kabul 
eyüyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsiz ve hukukî mesnetten mahrumdur. 

2. 5434 sayılı Kamunun. 39 neu maddesinin (b) fıkrasına göre kuarumlarmca görülen lüzum 
üzerine re'sen emekliye sevk edilen memurların bu kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza mercile
rine başvuramıyacakları mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 neu maddesinin (b) fıkrasını tadil eden 
6422 sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabîl muameleler için Büyük Millet 
Meclisine vâki müracaatların Dilekçe komisyonlarınca tetkiki prensilbolarak kabul olunmuş bu
lunmasına naizaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin 'görülen lüzum ye zaruretim objektif hu
kuk kaideleri ile telifi mümkün görülmediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebileceği 
ve bu ip'tal kararının da katiyet keBbetmesinin Büyük Meclislerin tasdikine bağlı bulunması 
ve infazının1 ise münhasıran idareye ait takdirî bir vazife olacağı, 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet haklan, kıdem, terfi ve terfie nıütaallik 
maaş farkları ve alman emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması gibi başlıbaşma ve ayrı ayrı 
birer hukukî konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek 
olan Karma Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra mevzuubahsolabileceği ve 
bu takdirde ise her konunun ayrı ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetki
sine dâhil mevaddan bulunduğu cihetle, 
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îşbu kararın düzeltilmesi arz ve rica olunur. 
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(203 sayılı Karar) 

6185/53576 - 21 . 8 . 1961 (ŞAHAP GÜRLER) C/O L'Ambassade de Tıırquie Beirut - LİBAN 

(Dilekçenin özü : M. S. Bakanlığı Tetkik Kumulu Üyesi iken 10 Eylül 1952 tarihinde yapılan 
re1 sen emekliye sevk işleminin indî ve haksız olduğunu beyanla emeklilik kararının iptali ile bugün
kü idare tarafından emekliye sevk muamelesinin yapılması talebinden ibarettir.) 

M. S. Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçesi \'m incelendiği 5434, 1076 ve 42 sayılı kanunlar 
muvacehesinde durumunun idari bir işlemle ıslahına imkân görülemediği bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde; bilcümle hukukî tasarrufların; velev takdir hak
kına taallûk etse dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun, kamu hizmetle
rinin yararına bulunması zaruri ve idare hizmeti esaslarından bulunmaktadır. 

Bu ışık altında dilekçinin incelenen dosya ve sicillerine göre, hakkındaki işlemde kanuni ve 
muhik hiçbir sebep ve yukarıda işaret olunan hu ı̂uk esaslarına uyarlık görülmemiştir. 

Belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere binaen şikâyet konusu edilen emeklilik tasarrufunun 
kaldırılmasına ve hükümsüz addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebiyle dilekçinin mahrum 
kaldığı emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının 
bu haksız tasarrufu tesis eden idare tarafından istikmali ve iadei memuriyet konusunda yeni bir 
tasarruf tesisine kadar emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliği ile karar ve
rildi. 

Karar No. Karar tarihi 

263 26 . 4 . 1963 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 425 ) 
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Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Kür. Kom. Rapor No : 15 11 . 7 . 1963 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet ile Yüksek Meclis Başkanlığına mıüracaatte Ibulunmuş 
olan Şahap Oürler'in bu şikâyeti ile ilgili olaraık verilmiş olup 31 . 5 . 1963 tarihli Haf
talık Karar Cetveli ile yayınlanmış bulunan 963/263 sayılı Karara Maliye Bakanı Ferid Melen 
ile istanbul Milletvekili Coşkun Kırca taraflarından, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin 
(b) fıkrasına uyularak yapılan emeklilik işlemlerinde objektif esaslara uyarlık bulunmaması ha
linde komisyonca, ancak; bu tasarrufların iptali ile iktifa edilmesi gerektiği, zikrolunan kararların 
ise; terfi ve emekli aylığının mahfuz tutulması gibi her biri ayrı ayrı ve idari makamla
rın, idari yargının yetki ve takdirine bağlı ve ancak Meclislerin tasdikinden geçtikten sonra kesin
leşecek olan komisyon kararlarının infazı sırasında ele alınacak hususatı da kapsadığı bu bakımdan 
140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin sarahatine ve Anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesino aykırı 
bulunmuş oldukları cihetle düzeltilmesi iktiza ettiği belirtilmek suretiyle süresi içinde itirazda bu
lunulmuş olduğundan zikrolunan dosya komisyonumuzun 4 . 7 . 1963 tarihli toplantısında tekrar 
incelendi. 

Komisyonumuzca verilen dilekçinin mahrum kaklığı emeklilik kıdem ve terfi gibi bütün memu
riyet hak ve menfaatlerinin telâfisi karar altına alınmış ve bu hususlar vâki itirazda da belirtildiği 
gibi sonradan idare ile dilekçi arasında husule gelecek ayrı ayrı ihtilâf konusu teşkil edeceğinden 
daha evvelden bu ihtilâfları halle matuf karar ittihazı 140 sayılı Kanunun hükümleri ile mümkün 
görülememiş ve nitekim mütaakıp dosyaların tetkikinde kurulumuz bu hukukî ciheti nazara ala
rak eski görüşünden vazgeçmiş ancak emeklilik tasarrufunu objektif hukuk kaidelerine uygun 
görmediği takdirde yalnız bu tasarrufu iptal etmeyi kabul eylemiş olmakla dilekçinin emeklilik mu
amelesinin iptaline ve idarece ittihaz edilecek yeni bir tasarrufa kadar emeklilik maaşının mahfuz 
tutulmak suretiyle- eski kararın bu suretle tashihine oy birliğiyle karar verilmekle işbu raporumuz 
140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göro Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasviplerine su
nulmuştur. 

Dilekçe Karma Komisyonu 
Başkanı ~ Kâtip 

Urfa Kütahya Zonguldak Cumhurbaşkanınca S. ti . 
V. Gerger O. C. Erkut A. F. Ak II. Aydıner 

Ankara Bolu Konya Antalya 
N. Berkkan A. Çakmak A. Oürkan M. llkuçan 

Balıkesir Ağrı 
Fi. Oçuzbeyoğlu K. Özcan 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 425 ) 
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Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Kar. Kom. Rapor No : 15 

M. M. 5/48 
13.9.1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Yakı itiraz üzerine düzenlenmiş olup Cumhuriyet Senaltosu 'G-enel Kurulunun 3.9.1963 gün
lü 104 ncü Birleşiminde kabul huyurulmuş olan İ l . 7 . 1963 ıtarilh ve 15 sayılı raporuımunun 140 
sayılı Kanunun 9 ııeu maddesine uyularak, Millet Meclisi Genel Kurulunun yükseik tasvipleri
ne sunul'ması kararlaştırılmış olduğundan, işbu raporumuz tanzim ve takdim kılındı. 

Dilekçe Kanma Komisyonu 
Başkanı 

Urfa 
V. Gerger 

İsparta 
L. Başaran 

Başkanvekili 
Aydın 

R. özarda 

Zonguldak 
A. F. Ak 

Siirt 
8. öner 

Sözcü 
Edirne 

F. Giritlioğlu 

Bolu 
T. Çulha 

Samsun 
II. Kiper 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
H. Aydmer 

Konya 
A. Gürkan 

»>»•<« 

M. Meclisi (S. Sayısı : 425 ) 



Döntm : 1 
Toplanla :2 M İ L L E T M E C L l S l S. Sayısı : 

Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 262 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 

(M. Meclisi 5/49; C. Senatosu 4/36) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 258) 

T. C. 
Maliye Bakanlığı ' 17 . 6 . 1963 
Bütçe ve Malî 

Kontrol Genel Md. 
Emeklilik Şb. Konu: Dilekçe Karma Komisyonu 

Sayı: 115619 - 23/8255 kararının düzeltilmesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

31 . 5 . 1963 tarihinde tevzi olunan Haftalık Karar Cetvelinin 2867/43339 s^ra numarasındaki 
Ali Göksu'ya ait 262 sayılı Karara aşağıdaki sebepler dolayısiyle itiraz ediyoruz. 

istanbul Milletvekili Maliye Bakanı 
C. Kırca F. Melen 

Sebepler : 
1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nci madde indeki sarahat, gerek kuvvetlerin ayrılmasını 

kabul eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsiz ve hukuki mesnetten mahrumdur. 
2. 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum 

üzerine re'sen emekliye sevk edilen memurların bu kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza mercilerine 
başvuramıyacakları mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasını tadil eden 6422 
sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabîl muameleler için Büyük Millet Mec
lisine vâki müracaatların Dilekçe komisyonlarınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş bulunma
sına nazaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin görülen lüzum ve zaruretin objektif hukuk kaide
leri ile telifi mümkün görülemediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edüebileceği ve bu iptal 
kararının da katiyet kesbetmesinin Büyük Meclislerin tasdikine bağlı bulunması ve infazının ise 
münhasıran idareye ait takdirî bir vazife olacağı, 

3. Bu kararda ise iptal ile "birlikte memuriyet hakları, kıdem, terfi ve terfie mütaallik maaş 
fakları ve alınan emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması gibi ibaçlıbaşına ve ayrı ayrı birer hu
kukî konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan Karma 
Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra mevzuubahsolabileceği ve bu takdirde ise 
her konumun ayrı ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine dâhil mevad-
dan bulunduğu cihetle, 

îsbu kararın düzeltilmesi arz ve rica olunur. 

424 



(262 sayılı Karar) 

2867/43339 - 16 . 3 . 1961 (ALÎ GÖKSU) - Belediye Zabıta Komiseri Ahmet Göksu eliyle - ZİLE 

(Dilekçenin özeti : Gaziantep Emniyet Teşkilâtında trafik polis memuru olarak vazife görmekte 
bulunduğu bir sırada mâruz kaldığı bir iftira yüzünden Bakanlık emrine ve tahtı muhakemeye alınıp 
neticei muhakemede, (2,5 aylık mevkufiyeti mütaakıp) beraet etmiş bulunduğu halde, antidemokratik 
bir kanun olan 6435 sayılı Kanunla tesbit edilen 6 aylık süre dolduğu için vazifesi ile ilişiği kesilmiş 
ve 22 . 2 . 1961 tarihli onayla emekliye sevk edilmiş bulunduğundan bahsile, durumunun tekrar in
celenmesi ve iadei memuriyet ettirilmesi isteğinden ibarettir.) 

içişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin bir rüşvet ihbarı üzerine tevkif olunup Ba
kanlık emrine alındığı ve cereyan eden muhakemesi sonunda iddia edilen parayı aldığı anlaşılama-
dığı için 5 . 10 . 1960 tarihinde beraetine karar verildiği, bu durumu Emniyet Genel Müdürlüğü 
İntihap Komisyonunca tetkik edilerek sübut bulmadığı cihetle beraet etmiş olduğu neticesine va
rıldığından mesleke alınmasının uygun olmadığına karar verildiği, 6 aylık müddeti tamamlayınca 
6435 sayılı Kanun gereğince hakkında 22 . 2 . 1961 tarihinde emeklilik hükümleri tatbik olun
duğu, bundan başka kendisinin 3 ay kıdem tenzili ve iki günlük maaş kat'ı cezaları bulunduğu bil
dirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Bir hukuK: devletinde bilcümle hukukî tasarrufların, velev takdir hakkına 
taallûk etse dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun kamu hizmetlerinin 
yararına bulunması zaruri ve idare hukuku esaslarından bulunmaktadır. 

incelenen dosyaya göre, mücerret beraetle neticelenen bir isnat sebebiyle işinden uzaklaştırılıp 
emekliye sevk edilmiş bulunan dilekçi hakkındaki bu tasarrufta bu hukuk esaslarına uyarlık görü
lememiştir. 

Bu bakımdan şikâyet konusu edilen emeklilik işleminin kaldırılmasına ve dilekçinin bu yüzden 
mahrum kaldığı, emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet, hak ve menfaatlerinin telâfisi es
babının bu haksız tasarrufu tesis eden idarece istikmali ve iadei memuriyet konusunda yeni bir tasar
ruf tesis kılmmcaya kadar emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliğiyle karar 
verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

262 26 . 4 . 1963 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 424 ) 



— s — 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük MilUt Meclisi 
Dilekçe Karma Komisyonu 

Rapor No: 14 

11. T. 1963 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet ile Yüksek Meclis Başkanlığına müracaatte bulunmuş 
olan Ali Göksu'nun bu şikâyeti ile ilgili olarak verilmiş olup 31 . 5 . 1963 tarihli Haf
talık Karar Cetveli ile yayınlanmış bulunan 963/262 sayılı Karara Maliye Bakanı Ferid Melen ile 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca taraflarından, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) 
fıkrasına uyularak yapılan emeklilik işlemlerinde objektif esaslara-uyarlık bulunmaması halinde 
komisyonumuzca, ancak; bu tasarrufların iptali ile ktifa edilmesi gerektiği, zikrolunan kararların işe; 
kıdem terfi ve emekli aylığının mahfuz tutulması gibi her biri ayrı ayrı ve idari makamların, ida
ri yargının yetki ve takdirine bağlı ve ancak Meclislerin tasdikinden geçtikten sonra kesinleşecek 
olan komisyon kararlarının infazı sırasında ele alınacak hususatı da kapsadığı bu bakımdan 140 
sayılı Kanunun 5 nci maddesinin sarahatine ve Anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı bu
lunmuş oldukları cihetle düzeltilmesi iktiza ettiği belirtilmek suretiyle süresi içinde itirazda bulu
nulmuş olduğundan zikrolunan dosya komisyonumuzun 4 . 7 . 1963 tarihli toplantısında tekrar in
celendi. 

Komisyonumuzca dilekçinin mahrum kaldığı emeklilik kıdem ve terfi gibi bütün memu
riyet hak ve menfaatlerinin telâfisi karar altına alınmış ve bu hususlar vâki iti
razda da belirtildiği gibi sonradan idare ile dilekçi arasında husule gelecek ayrı 
ayrı ihtilâf konusu teşkil edeceğinden daha evvelden bu ihtilâfları halle matuf ka
rar ittihazı 140 sayılı Kanunun hükümleri ile mümkün görülememiş ve nitekim mütaakıp dos
yaların tetkikinde kurulumuz bu hukukî ciheti nazara alarak eski görüşünden vazgeçmiş ancak 
emeklilik tasarrufunu objektif hukuk kaidelerine uygun görmediği takdirde yalnız bu tasarrufu 
iptal etmeyi kabul eylemiş olmakla dilekçinin emeklilik muamelesinin iptaline ve idarece ittihaz 
edilecek yeni bir tasarrufa kadar emeklilik maaşının mahfuz tutulmak suretiyle eski kararın bu 
suretle tashihine oy birliğiyle karar verilmekle işbu raporumuz 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi
ne göre Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasviplerine sunulmuştur. 

Dilekçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Urfa 
V. Gerger 

Ankara 
N. Berkkan 

Kâtip 
Kütahya 

0. C. Erkut 

Bolu 
A. Çakmak 

Balıkesir 
H. Oğuzbeyoğln 

Zonguldak 
A. F. Ak 

Konya 
A. Gürkan 

Ağrı 
K. özcan 

Cumhurbaşkanınca S. Ü 
H. Aydtner 

Antalya 
M. îlkuçan 

M. Meclisi (S. Sayım : 424 ) 
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Dilekçe Karma Komdayoan rapora 

T. B. M. M. 
Dilekçe Kar. Kom. Rap. No 

M. M. 5/49 
U 13 . 9 . 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Yakı itiraz üzerine düzeulenımiş olup Cumhuriyet iSenatosu Genel Kurulunun 3 . 9 . 1963 
günlü 104 ncü (Birleşiminde kabul buyurulmuş olan 11 . 7 . 1963 tarihli ve 14 sayılı raporumu
zun 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine uyularak, Millet Meclisi Genel Kurulunun Yüksek 
tasviplerine »sunuHmıası kararlaştırılmış olduğundan, isjbu raporlumuz tanzim ve takdim .kilimdi. 

Dilekçe Karma 
Komisyonu (Başkanı 

Urfa 
V. Gerger 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
H, Aydmer 

Başkan "V. 
Aydın 

R. özarda 

İsparta 
h, Başaran 

Siirt 
S. öner 

Söızcü 
Edirne 

F. Giritlioğlu 

Bolu 
T. Çulha 

Samsun 
H. Kiper 

Zonguldak 
A. F. Ak 

Konya 
A. CHirkan 

m Mfelish (S. Sayıaı : 424 ) 



Dönem : 1 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı A16 

Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 261 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 

(M. Meclisi 5/50; C. Senatosu 4/35) 
(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 257) 

T. a 
Maliye Bakanlığı 17 . 6 . 1963 

Bütçe ve Malı Kontrol On. Md. 
Emeklilik Şb. Konu : Dilekçe Karana Komisyonu 

Sayı : 115619-23/8256 kararmın düzeltilmesi hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

131 . 3 . 1963 tarihinde tezvi olunan Haftalık Karar Cetvelıinin 374/3670, 6370/6370 sıra nu-
marasındaki 'Taibsin Bertkmaıı'a ait '201 sayılı Kavara aşağıdaki ısetbepler d/o'l'ayısiyle itiraz edi
yoruz. 

İstanbul 'Milletvekili Maliye Bakanı 
Coşkun Kırca Ferid Melen 

Sebepler : 

1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki sarahat gerek kuvvetlerin ayrılmasını kabul 
eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar sabıhiyetsiz ve hukukî .mesnetten mahrumdur. 

2. 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum 
üzerine re'sen emekliye sevk edilen memurların bu kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza mercile
rine başvuramıyacakları mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasını 'tadil eden 
6422 saynı Kanunda hükme bağlanımış olduğu cihetle 'bu kabil muameleler için Büyüt Mîllet 
Meclisine vâki mürtaeaatlerin Dilekçe Komisyonlarınca tetkiki prensibölarak kabul olunmuş 
bulunmasına nazaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin 'görülen lüzum ve zaruretin ob
jektif hukuk (kaideleri ile telifi mümkün görülmediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebi
leceği ve bu iptal kararının da katiyet kesbetmesinin Büyük Meclislerin tasdikma bağlı bulun
ması ve infazının ise münhasıran idareye ait takdirî bir vazife olacağı; 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet hakları, kıdem, terfi, ve terfie mütaallik 
maaş farkları ve alman emeklilik maaşlannın mahfuz tutulması gibi başlııbaşına ve ayrı birer 
hukukî konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedeoek olan 
Karma Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonca mev-zuubahsolaJbileceği ve bu tak
dirde ise her konunun layrı ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine 
dâhil mevaddan bulunduğu cihetle, 

îşbu kararın düzeltilmesi arz ve rica olunur. 



• • 
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(261 sayılı Karar) 

374/31070/6370/6^70 - 31 . 3 . 1961 - Ume'kli Tuğgeneral (TAlMıY J^RKMAN) - Halk sokak 
No. : 1/11 - Yenigehir - ANKARA. 

(Dilekçenin özeti : 7 Nisan'1958 tarihinde yapılan, ve"sen emekliye sevk işleminin haksız ve isabet
siz olduğundan bahsile iptali talebinden ibarettir.) -

Bakanlık mütalâa bildirmemiştir. 
Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde; bilcümle hukukî tasarrufların; velev takdir hakkı

na taallûk etse dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun, kamu hizmetle
rinin yararına bulunması zaruri ve idare hukuku esaslarından bulunmaktadır. 

Bu ışık altında dilekçinin incelenen dosya ve sicillerine göre, hakkındaki işlemde kanuni ve 
muhik hiçbir sebep ve yukarda işaret olunan hukuk esaslarına uyarlık görülmemiştir. Bu bakım
dan takdir hakkının istimalinde de keza bir isabet yoktur. 

Belirtilen * bu maddi ve hukukî sebeplere binaen şikâyet konusu edilen emeklilik tasarrufunun 
kaldırılmasına ve hükümsüz addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebiyle dilekçinin mahrum 
kaldığı, emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esba
bının bu haksız tasarrufu tesis öden idare tarafından istikmali ve iadei memuriyet konusunda 
yeni bir tasarruf tesisine kadar emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliğiyle 
karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

261 26 . 4 .1963 

M. Meclisi ( S. Sayısı : .423 ) 
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Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Kar. Kam. Rapor No. : 13 . 11 . 7 . 1963 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
* 

Ha'kkındalk i emeklilik işleminden şikâyet ile Yüksek Meclis 'Başkanlığına müracaatte bıulun-
muş olan Talisin Berkman'in. bu şnkâyeti ile ilgili'olaraık verilmiş „olup 31 . 5 . 1963 tari'Md Haf
talık Karar Cetveli ile yayınlanmış bulunan 903/261 sayılı Karara Maliye Balkanı Ferid Melen ile 
istanbul Milletve'killl Coşkun Kırca t'a^af kırından, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) 
fıkrasına uyulaı-aik yapılan e'meklilıi'k işlemlerinde objeıktilf esaslara uyarlık bulunmaması üıaliııde 
Komisyonca, ancak; bu tasarrufların iptali ile iktifa edilmesi gerektiği, zilkrolunan •karanların 
ise; kıdem terfi ve emekli aylığının mahfuz tutulması gibi 'her 'biri 'ayrı ayrı ve idari makamların 
klaıii yargının yetki ve takdirine bağlı ve 'ancak Meclislerin tasdikinden geçtikten sonra ıkesin-
leşece'k olan Komisyon 'kararlarının infazı sırasında ele alınacalk hususatı da 'kapsadığı, bu balkıan-
daıı 140 sıayılı Kamımın 5 n'ci maddesin'in sarahatine ve Anayasanın kuvvetler ayrılığı ülkesine 
aykırı bulunmuş oldukları cihetle düzeltilmesi iktiza ettiği 'belirtilmek suretiyle süresi içinde 
itirazda bulunulmuş, olduğundan zikrolunan dosya Komisyonumuzun 4 . 7 . Ĵ ÖS tarihli toplan-
tısında tekrar incelendi. 

Komisyonumuzca, dilekçinin mahrum kaldığı emeklilik kıdem ve terfi gibi bütün inc
inil niyet ha'k ve menfaatlerinin telâfisi 'karar altına alınmış ve bu Ihuşuslar vâki itirazda da be
lirtildiği gibi sonradan İdare ile dilekçi arasmdahusule gelecek ayrı 'ayrı ihtilâf Ikonusu teşkil ede
ceğinden daha, evvelden bu ihtilâfları halle matuf karar ittihazı 140 sayılı Kanunun hükümleri 
ile mumlum görülememiş ve nitekim mütaakıp dosyaların tetkikinde Kurulumuz bu hukukî ci
heti nazara alarak eski görüşünden vazgeçmiş a 11 e ak emeiklilik tasarrufunu objektif hukuk kai
delerine uygun görmediği taikdirde yalnız bu tasarrufu 'iptal etmeyi kabul eylemiş olmakla di
lekçinin eımelklillik muamelesinin iptaliıi'e ve idarece ittihıa'Z edilecek yeni bir tasarrufa 'kadar emek
lilik maaşının mahfuz tutulmak suretiyle eski kararın bu suretle tashihine oy birliğiyle karar 
verilmekle işbu raporumuz 140 sayılı Kanunun i) ucu maddesine 'güre Cumhuriyet 'Senatosu Cre-
nel Kurulunun tasviplerine sunulmuştur. 

Dilekçe Karma Komisyonu Kati]) Zonguldak Cumhurbaşkanınca S. U. 
Başkanı Kütahya A. F. Ak JT, Aydıner 

Urfa O. C. Erkut 
V. Gerger 

Ankara Bolu Konya Antalya 
İV. Berkkan A. Çakmak A. Gürhan M. îlkuçan 

Balıkesir Ağrı 
JT. Oğuzheyoğlu K, Özcan 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 423 ) 



T. B. M. M. 
Dilekçe Kar. Kom. Rapor No. 

M. M. 5/50 
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Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

13 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

13 . 9 . 1963 

Vâki itiraz üzerine düzenlenmiş olup Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunum 3 . 9 . 1963 
günlü 104 noü BMeışimınde kalbul buyuırulmuş olan İti . 7 . 19IG3 tarih ve 113 ısayılı raporumu
zun, 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine uyularak, Millet Meclisi Genel Kurulunun yüksek tas
viplerine sunulması -kararlaştırılmış olduğumdan, işbu raporumuz tanzim ve takdim kılındı. 

Dilekçe Karma 
Komisyonu Başkanı 

Urfa 
V. Gerger 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
H. Aydmer 

• • . .. v 

• Başkan V. 
Aydın 

R. özarda 

İsparta 
L. Başaran 

Siirt 
8. öner 

Sözcü 
Edirne 

F. Giritlioğlu 

Bolu 
T. Çulha 

Samsun 
H. Kiper 

Zonguldak 
A. F. Ak 

Konya 
A. Gürkcm 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 423 ) 



Donam : 1 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayı« : 391 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul üyesi özel Şahingiray ve 15 arkadaşı
nın, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 

raporları (2/221) 

25 . 4 . 196;: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Türfeiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair kanun tek
lifimiz gerekçesiyle birlikte arz olunmuştur. 

Gereken işlemin yapılmasını dileriz. 
Saygılarımızla. 

Cumhuriyet Senatosu Cumhuriyet Senatosu 
İstanbul Üyesi İstanbul Üyesi 
ö. Şahingiray R. öztürkçinc 

Cumhuriyet Senatosu 
İstanbul Üyesi 

§. Akyürek 

Cumhuriyet Senatosu 
Kayseri Üyesi 
H. Dikeçligil 

Millet Meclisi 
İstanbul Üyesi 
H. Tiyanşan 

Cumhuriyet Senatosu 
İstanbul Üyesi 

E. Menemencioğlu 

Cumhuriyet Senatosu 
Ağrı Üyesi 

V. Yardımcı 

Millet Meclisi 
İstanbul Üyesi 

/. Abak 

Cumhuriyet Senatosu 
İstanbul Üyesi 

8. Tanman 

Cumhuriyet Senatosu 
İzmir Üyesi 
C. Okurer 

Cumhuriyet Senatosu 
Muş Üyesi 
1. Akpolat 

Millet Meclisi 
İstanbul Üyesi 

Z. Altmoğlu 

Cumhuriyet Senatosu 
İstanbul Üyesi 

B. Turan 

Cumhuriyet Senatosu 
İzmir Üyesi 

/. Birana 

Millet Meclisi 
İstanbul Üyesi 

Ş. Orhon 

Cumhuriyet Senatosu 
İstanbul Üyesi 

F. Başak 

G E R E K Ç E 

_6581 sayılı Kanunun gaye ve maksadının tam bir şekilde tecelli edebilmesi için bu gerekçe ile 
sunduğumuz kanunun çıkarılması bir zaruret haline gelmiştir. Çünkü azınlık okulları Türkçe ve 
Türkçe - Kültür dersleri öğretmenlerini resmî kadrolara intikal ettiren mezkûr kanun yıllarca 
millî bir âmme hizmeti görmüş bu öğretmenlerin geçmiş hizmetlerini değerlendirerek hal ve istik
ballerini teminat altına almak, onları da memur ve emeklilik haklarından faydalandırmak gaye
siyle çıkarılmıştır. Esasen bu kanunu husus, 6581 sayılı Kanunun B. M. Meclisi komisyonların
da müzakeresi sırasında şifahen belirtildiği gibi Maarif ve Bütçe komisyonlarındaki müzakerele
rinde de sarahaten kaydedilmiştir. Ne yazık ki, mezkûr kanunun kabulü sırasında emeklilik hak
ları ile ilgili bir noktanın her nasılsa gözden kaçmış olması, bu öğretmenlerden bir kısmının is
tikballerini teminatsız bırakmak suretiyle mağduriyetlerini ortadan kaldırmamıştır. Zira bugün 
6581 sayılı Kanunla bu öğretmenlerin öğretmenlikte geçmiş hizmetlerinin tamamı kıdemlerine sa
yıldığı halde, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu bunlardan 6581 sayılı Kanunun meriyete 
girdiği tarihte yaşlan kırkı geçmemiş olanların 1940 -1950 seneleri arasındaki hizmetlerini, borç
landırmak suretiyle fiilî hizmet müddetlerine eklemektedir. Halbuki aynı kanunla resmî kadro-
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lara geçen bir kısım öğretmenler, mezkûr tarihte yaşları kırkı geçmiş olmaları yüzünden Emek
li Sandığı Kanunu hükümlerinden iştirakçi olarak faydalandırılmaktadırlar. îşte bu durum, bu 
öğretmenler arasında, emeklilik hakları bakımından, haksız olarak, bir ikilik yaratmış ve dolayı-
siyle bir kısım öğretmenleri en hayati bir haktan mahrum bırakmıştır. 

Hiç şüphesiz bu hal, istikballeri emniyet altında bulunmıyan bu öğretmenler sonsuz ruhi huzur
suzluklar içinde bıraktığı gibi, 6581 sayılı Kanunun da ruhuna aykırıdır. Çünkü mezkûr kanun 
azınlık okulları Türkçe ve Türkçe - Kültür dersi öğretmenlerini resmî kadrolara intikal ettirir
ken muvakkat ikinci maddesi ile öğretmenliğe ilk tâyin tarihlerinden resmî kadroya alınıncaya 
kadar geçen bütün hizmetlerini kıdemlerine sayarak maaş derecelerini tesbit etmiştir. Binaen
aleyh bu öğretmenlerin, öğretmenlikte geçen hizmetlerinin memuriyetlerinde sayılmasına rağmen 
emeklilik müddetlerine sayılmaması esas hakkında verilip ondan ayrılması mümkün olmıyan bir 
hakkın esirgenmesi demek olacaktır ki bunun da hak ve hukuk kaideleri ile bağdaşamıyacağı aşi
kârdır. 

Devletimiz ve Hükümetimiz bugün bir işçinin bile istikbali üzerinde titremekte, onun ihtiyar
lığında yüzüstü bırakılmasına, sefalete düşmesine bigâna kalmamakta ve sigorta müesseseleriyle 
onu korumaktadır. Halbuki Maarif Vekâletinin teftiş ve murakabesi altındaki birer âmme mües
sesesinde çalışan, öteden beri Maarif Vekâleti tarafından tâyin edilen bu öğretmenler bugün emek
lilik haklarından, mahrum pulunmaktadırlar. 

Yukarıda arz edilen ikilik dolayısiyle bir kısım öğretmenlerin mağduriyetleri, Emekli Sandığı 
Kanununa geçici bir madde ilâvesi suretiyle giderilmiş ve dolayısiyle bu durum tashih edilmiş ola
caktır. Esasen Emekli Sandığı Kanununa geçici bir madde eklenmesi suretiyle bu öğretmenlere 
tanınacak haklar daha evvel aşağıda arz edilen, üç ayrı kanunla, üç ayrı müessese mensuplarına 
aynen tanınmıştır. 

Şöyle k i : 
1. Devlet tiyatrosu sanatkârları hakkında kabul buyurulan 6388 sayılı Kanunla Emekli San

dığı Kanununa ilâve edilen geçici 94 ncü, 
2. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda çalışanlar hakkında kabul buyurulan 6807 sayılı 

Kanunla Emekli Sandığı Kanununa ilâve edilen geçici 99 ncu, 
3. Jandarma, uzatmalı er, onbaşı ve sınıf çavuşları hakkında kabul buyurulan 6981 sayılı Ka

nunla Emekli Sandığı Kanununa ilâve edilen geçici 103 ncü maddeler bu gibi mahzurları önliyen ve 
kanunumuza muvazi hükümleri ihtiva eden maddelerdir. 

Görülüyor ki, kanun teklifimiz hiçbir suretle istisnai bir durum teşkil etmemekte, üç ayrı mü
essese mensuplarına tanınan hakkın, aynı şartları haiz bir kısım öğretmenlere de tanınması esası
na dayanmaktadır. 

Binaenaleyh 6581 sayılı Kanunun neşri tarihinde, mezkûr öğretmenlerin öğretmenlikte geçmiş 
hizmet müddetleri ile evvelce emeklilik hakkı tanınan bir vazifede geçmiş hizmet müddetleri ye
kûnu 6581 sayılı Kanunun neşri tarihindeki yaşlarından düşüldüğü takdirde kırkı geçmiyorsa 
iştirakçi olarak Emekli Sandığı Kanunu hükümlerinden istifade ettirilmeleri ve 6581 sayılı Ka
nunla resmî kadrolara alındıkları halde yaş haddi, hastalık halleri gibi sebeplerle halen resmî 
kadroda bulunmıyanlarm da aynı şekilde Emekli Sandığı Kanunu hükümlerinden istifade ettiril
meleri hem adalete hem emsallerine, hem de 6581 sayılı Kanunun esas maksadına uygun olacak
tır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 391) 
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CUMHURİYET SENATOSU İSTANBUL 
ÜYESİ ÖZEL ŞAHlNGtRAY VE 15 AR

KADAŞININ TEKLlFl 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıda yazılı 
muvakkat madde eklenmiştir. 

GEÇÎCt MADDE — 6581 sayılı Kanunla 
resmî kadrolara alınan öğretmenlerin öğretmen
likte geçen hizmet müddetleri ile evvelce emek
lilik hakkı tanınan bir vazifede geçmiş hizmet 
müddetleri yekûnu 6581 sayılı Kanunun neşri 
tarihindeki yaşlarından düşürüldüğü takdirde 
kırkı aşmıyorsa T. C. Emekli Sandığı Kanunu 
hükümlerinden iştirakçi olarak faydalanırlar. 

Emekli Sandığı Kanununun geçici 65 nci 
maddesindeki esaslar dairesinde ve bu kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay için
de T. C. Emekli Sandığına müracaatte bulun
mak suretiyle borçlanabilirler. 

6581 sayılı Kanunla resmî kadroya alındık
ları halde yaş haddi hastalık halleri gibi se
beplerle halen resmî kadrolarda bulunmıyan-
lar da 1 nci madde hükümlerinden aynen fay
dalanırlar. 

MADDE 2 Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

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

Maliye Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Maliye Komisyonu 
Esas No: 2/221 
Karar No: 111 

15 . 10 . 1962 

Yüksek Başkanlığa 

Kanunlar Müdürlüğünün 1987 sayı ve 27 . 4 . 1962 tarihli yazısiyle komisyonumuza havale bu-
yurulan, Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi özel Şahingiray ve 15 arkadaşının, T. C. Emekli San
dığı Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi Emekli Sandığı, Maliye Bakanlığı 
temsilcileri ve teklif sahibinin huzuru ile tetkik ve müzakere olundu : 

Teklif sahibinin gerekçesinde serd edilen hususlara aynen iştirak olundu. Azınlık okullarında 
millî kültür temelini atan bu değerli öğretmenlerin tâyinleri esasen Devlet tarafından yapılmak
tadır. Yalnız Devlet veya özel idareler bütçelerinde kadro ve karşılıkları bulunmadığından dolayı 
aylık ücretleri hizmetlerinde bulundukları azınlık okullarınca ödenmekte iken yapılmakta olan bu 
hizmetin önemi takdir olunarak durumları tashih ve ıslah edilir, âmme hizmeti memurları arasına 
alınırlarken emeklilik durumları hakkında hüküm tedvin olunmamıştır. 

Bu boşluğu doldurmak üzere hazırlanan işbu kanun teklifinin aynen kabulüne havalesi gereğin
ce Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar verildi. 

Başkan 
Kocaeli 
C. Babaç 

Çorum 
/. Tombuş 

Başkanvekili 
Muş 

Muhalifim, sebepleri 
bir yazıda açıklanmıştır. 

8, Mutlu 
Erzurum 

Muhalifim, söz hak
kım mahfuzdur. 

G. Karaca 

Sözcü 
Aydın 

N. Müren 
imzada bulunamadı 

Ordu 
0, N. Hazinedar 

Adana 
Y. Aktimur 

M. Meclisi (S. Sayısı : 391) 
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Muhalefet şerhi , 

5434 sayılı Kanuna göre, emekli ile ilgili işe ilk defa gitsen, bir kimsenin yaşı 40 dân fazla ise 
(Tevdiatçı) 40 dan az ise (İştirakçi) olur. 

Evvelce emekliye tabi bir vazifede çalışıp ayrılanlardan tekrar emekliye tabi bir işe girenlerin 
2 nci defa işe girdikleri tarihteki yaşlarından evvelce emekliye tabi olarak geçen hizmetleri düşül
dükten sonra kalan yaş sayısı 40 dan fazla olanlar tevdiatçı, 40 dan az olanlar iştirakçidir. 

Kanuni hüküm bu iken, teklifle, 6581 sayılı Kanunun:'yürüdüğe girdiği tarihte yaşt 40 dan fazla 
olanların azınlık okullarında ücretlerini bu okuldan almak suretiyle emekliye tabi olmadan geçir
dikleri sünelerin yaşlarından tenzili ile tevdiatçılıktan iştirakçiliğe geçirilmeleri istenmektedir. 

Halen Emekli Sandığında tevdiatçı bulunan 13 000. kişiden asgari 7 ilâ 8 bin kişinin daha önce 
emekliye tabi olmadan fakat, Devlet sektöründe aylık, ücret almak suretiyle çalışmış bulunanlann 
bu hizmetleri emekliye tabi işe girdikleri tarihteki yaşlarından düşülmediğinden tevdiatçılıktan 
kurtulamamışlardır. 

Buna rağmen, emekliye tabi vazifeden ve Emekli Sandığı ile ilişiği kesilmiş ve sandıkça da hiz» 
metleri tasfiye edilmiş adedleri 40 - 50 den fazla olmıyanlar teklifte nazara alınmış, Emekli San
dığı ile ilgili ve tevdiatçı denilen aynı zamanda bu 40 - 50 kişi gibi mutazarrır olmuş bulunan 7 
ilâ 8 000 şahıs nazara alınmamış ve kaderleriyle başbaşa bırakılmıştır. 

Teklifin muayyen ve mahdut bir zümreye inhisarı sosyal adaletin eşit tevzii prensipleriyle bağ-
daşamıyacağı gibi 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun esaslarına aykırı olmakla beraber istisnai 
bir hüküm vaz'etmesinden, aynı zamanda emsal teşkilinden ötürü muhalifim. 

Muş Milletvekili 
Sait Mutlu 

Bütçe ve Plftn Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 10 . 9 . 1963 

Esas No. : 2/221 
Karar No. : 155 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi özel Şahingiray ve 15 arkadaşının, T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ilgili Hükümet temsilcileri hazır ol
dukları halde incelendi, görüşüldü : 

Teklif ile azınlık okullarında bulunan Türkçe ve Türk kültür dersleri öğretmenlerinden 6581 
sayılı Kanunla resmî kadrolara alınanların, 6581 sayılı Kanunun yayımı tarihindeki yaşlarından 
geçmiş hizmet müddetleri toplamı düşülerek yaşları kırkı aşmıyorsa iştirakçi olarak Emekli San
dığı Kanunundan faydalanmalarını, son fıkrası ile de kadroya alındıkları halde sıhhi sebeplerle 
halen kadroda bulunmıyanlarm da bu hükümden faydalanmalarını hecfcef tutmaktadır. 

Verilen izahat ve Hükümet 'görüşünden, malî portesinin 4,5 milyon lira olduğu, personel reji-

M. Mealini (S. Sayı» *£91) 
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minin genel esaslarını zedeliyeceği anlaşıldığından, teklif komisyonumuzca kabule şayan görülmi-
yerek reddedilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 

Ş. înal 

Artvin 
S. 0. Avcı 

imzada bulunamadı. 

Konya 
R. özal 

Başkan V. 
Balıkesir 

F.k îslimyeli 

Aydın 
/. Sezgin 

Sakarya 
N. Bayar 

\ 
Trabzon 

A. Şener 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 

Kars 
K. Okyay 

Siirt 
A. Yaşa 

Bu rapor 
Sözcüsü ve Kâtip 

Yozgat 
7. Uyar 

Ankara 
M. Ete 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

^ • » 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 391) 
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ÖÖnem : İ • . . „. , 
Toplantı : 2 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 390 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul üyesi Rifat öztürkçine'nin, 5434 sayılı 
T. C. Emekli Sandığı Kanununa bir madde ile 32 ve 47 nci madde
lerine birer fıkra ilâvesine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân ko
misyonları raporları ve İçişleri Komisyonunun mütalâası (2 /126) 

1.2. 1962 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

itfaiye teşkilâtında çalışan personele ait kanun teklifi, gerekçesiyle sunulmuştur. 
Gereken işlemin yapılmasını saygı ile rica ederim. 

İstanbul Cumhuriyet Senatörü 
Dr. Rifat Öztürkçine 

GEREKÇE 

1. itfaiye hizmetleri çetin, yorucu olduğu kadar da tehlikelerle dolu mesai istiyen bir meslek
tir. Meslek mensuplarının hayatlarını teminata bağlamakla, bu personelin daha iyi vazife yapması 
sağlanacağı gibi, bu husus hakkaniyet kaidelerine de daha uygun düşecektir, itfaiye hizmetlerin
de bulunanlar arasında ölüm, mesleklerinin tabiî bir neticesi olarak sık sık olagelen olaylardandır. 
Hayatta iken mesleklerinde feragatle çalışan bu kimselerin vazifeleri esnasında hayatlarını feda et
meleriyle, erken ölüm dolayısiyle yakınları bundan zarar görmektedirler. Bu gibi mahzurları ön
lemek için işbu maddenin hazırlanmasında zaruret görülmüştür. 

2. itfaiye elemanları, 1 . 1 . 1950 tarihine kadar 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 133 ncü maddesiyle ilga edilen ( belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler ve beledi
yeler bankasi memurları tekaüt sandığı teşkiline dair 2 . 7 . 1941 tarih ve 4085 sayılı Kanuna) tabi 
idi. ı 

Bu Kanun, (itfaiye hizmetlerinde çalışanların bilfiil bu hizmette geçirdikleri her sene, tekaüt
lüklerinde bir buçuk sene sayılır) diye yazılı olan 35 nci maddesi hükmüne tevfikan 20 sene bu teş
kilâtta çalışanlara tekaütlüklerinde 30 sene üzerinden maaş bağlamak hakkı verilmişti. 

1 . 1 . 1950 tarihinde mevkii tatbike konulan 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci maddesiyle çalışma saatleri muayyen olan Lokomotif makinist ve ateşçilerinin, 
Gemi ateşçi ve kömürcüleri ile dalgıçların, atelye ve havuzlarda çalışanların fiilî hizmetlerine sene
de altı aylık bir hizmet ilâve edilmişken gece ve gündüz farkı gözetmeksizin yağmur, kar ve fırtına 
demeden bilâfâsıla seferi vaziyette olan ve tam mânasiyle gayrimüsait şartlar altında vazife ifa -
eden itfaiye elemanlarının 4085 sayılı Kanunla tanınmış olan yıpranma durumlarının 5434 sayılı 
Kanunla nazarı dikkate alınmaması hak ve adalete uygun düşmemektedir. 

Binaenaleyh 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine (it
faiye hizmetinde çalışanların bilfiil bu hizmette geçirdikleri her sene, tekaütlüklerinde bir buçuk 
sene sayılır) yolunda bir fıkra eklenmesi lüzumlu görülmektedir. 

3. 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 47 nci maddesine göre hasta
lıkları veya kaza neticesinde yaralanmaları halinde dahi ancak iki ay için ücret verilmesi ve teda
visi bu müddeti tecavüz ettiği takdirde ücretleri kesilerek hakkında emekli muamelesine tevessül edil-
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mesi icabetmektedir. Ki, bilhassa vazifeden mütevellit olmasına rağmen bu muamelenin tatbiki, bu 
kimselerin kuvvei mâneviyelerinin kırılmasına, meslekte tecrübesi fazlalaşmış ve başlı başına vazife 
ifa eden duruma girmiş kimselerin itfaiye teşkillerinden ayrılmalarına ve tabiatiyle yerlerine hariç
ten acemilerin alınmasına ve bu halin de tehlikeli zamanlarda vatandaşın mal ve can emniyetinin 
ve vatan müdafaasının mevzuubahis olduğu müşkül günlerde itfaiye teşkillerinin başarısızlığına 
ve binnetiee memleketin büyük zararlara uğramasına sebebolacağı aşikârdır. 

Bu itibarla : 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 47 nci maddesinin 
2 nci fıkrasına (İtfaiye hizmetleriaçie vazife tmâlûllüğü halinde bu ımüddet altı aydır) yolunda bir 
hüküm eklenmesinin zaruri olduğu kanaatine varılmış ve bu maksatla kanun teklifi, tanzim ve takdim 
kılınmıştır. 

tçişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 5.10.1963 
Karar No. 2/126 
Esas No. 39 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rıfat öztürkçjine'nin, 6434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa bir madde ile 32 ve 47 nci maddelerine birer fıkra ilâvesine dair oları 
kanun teklifi, teklif sahibi ve ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştinaıkiyle' komisyonumuzda görü
şüldü : 

Tümü üzerinde yapılan müzakereler neticesinde, gerekçede de 'belirtildiği veçhile, İtfaiye mes
lekinin lüzum ve ehemmiyeti ve meslekin müntesiplerine tevlidetmiş olduğu tehlikeler varit gö
rülmüş olmakla beraber, teklifin 1 ve 3 ncü maddelerinde derpiş edilen hususlar 5434 sayılı Ka
nunda yer almış bulunduğundan, teklifin 1 ve ? ncü maddeleri metinden çıkarılmış/, 2 nci mad
desi de değiştirilmek suretiyle 1 nci madde, 4 ve 5 nci maddeler ise 2 ve 3 nçü maddeler ola
rak aynen bırakılmış ve yapılan bu değişikliklerle teklif kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksefc Başkanlığa sunulur. 
Millet Meclisi 

İçişleri Komisyonu Başkanı Gözcü 
İzmir Edirne Afyon K. Ankara Erzurum 

O. S. Adal t. Ertem H. N. Baki î. $. Hatipoğlu t A. Şenyurt 

Eskişehir İstanbul Kütahya Maraş Van Zonguldak 
Ş. Asbuzoğlu Z. Alünoğlu 8. ,Sarpa§ar A. Hüdayioğlu §. Kösereisoğlu A. F. Ak 

İmzada bulunamadı 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 390 ) 
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Maliye Komisyonu rapora 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 

Karar No. 107 
Esas No. 2/126 

ı&.l&.ms 

Yüksek Başkanlığa 

içişleri Komisyonunum 5 .10.1962 tarih ve 39 sayılı Kairarı ile komisyonumuza havale hnyu-
rulan, Cumhuriyet • Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nlin, 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununa bir madde ile 32 ve 47 nei maddelerine birer , fıkra ilâvesine dair kanun teklifi 
tetkik ve müzakere olundu : 

Mezkûr teklifte mündemiiıç itMye meslekinin lüzum ve hususiyeti göz önüne alınarak tekli
fin içişleri Komisyonunun yaptığı değişikliklerle kabulüne, havaleii gereğince Büt&e Komisyo
nuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar verildi. 

(Balkan 
Kocaeli 

C. Babaç 

IV! 

Muş 
S. Mutlu 

Ağrı 
N. Güngör Y. Aktimur 

Muhalifim 
Söz hakkım mahfuzdur. 

G. Karaca 

N. Küçüker 

«&, aSMATOSU İSTANBUL ÜYESİ RİFAT 
ÖZTÜRKÇİNE'NÎN TEKLİFİ 

$£34 sayıh T. C. Emekli Sandığı Kanununa 1 
madde ile 32 ve 47 nei maddelerine birer fıkra 

ilâvesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — İtfaiye hizmetinde bulunan
ların, hizmet esnasında ölmesi veya meslekini 
ifa edemiyecek şekilde sakatlanması hallerin
de biamet sureti 25 yıldan az olsa dahi bu müd
deti doldurmu* sayılır. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN BE&tŞTÎEİŞÎ 

5434 sayıh Türkiye Curahuriyeti Emekli Saydığı 
Kanununun 32 nei maddesine bir fıkra ilâvesine 

dair Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı Kanunun 32 noi 
maddesine aşağıda yazılı (f) fıkram ektenmi§tir. 

-as 
> 
2 ö 

M 
t? 

I I 
1 

(f) İtfaiye hizmetin
de ve bMil yan-
gm solıdürme iş
lerinde çalışan
ların; 

itfaiye ıfatmEBi-
sunda 

M. Meoüfii (S. Sayan : 390 )̂ 



Teklif 
MADDE 2. — 5434 sayılı T. 0. Emekli San

dığı Kanununun 32 nci maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

F) itfaiye hizmetinde çalışanların bil
fiil bu hizmetde geçirdikleri her sene, tekaüt
lüklerinde bir buçuk sene sayılır. 

MADDE 3. — 5434 sayılı T. G. Emekli San
dığı Kanununun 47 nci maddesinin 2 nci fık
rasına aşağıdaki hüküm eklenmiştir. 

İtfaiye hizmetlerinde, vazifeden mütevellit 
hastalıkları veya maluliyetleri halinde bu müd
det altı aydır. 

MADDE 4. — Bu kanun, yayımı tarihin
de yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu 
kanlar Kurulu memurdur. 

yürütmeye Ba-

îçişleri Ko. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Esas No. : 2/126 
Karar No. : 154 

10.9. 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 32 ve 47 nci maddelerine birer fıkra eklenmesi hakkındaki kanun teklifi ilgili Hükü
met temsilcileri hazır oldukları halde incelendi görüşüldü : 

Kanun teklifi, itfaiye mensuplarına fiilî hizmet zammı verilmesini derpiş etmektedir. Yıllık 
portesinin bir milyon lira olacağı gibi, Sandığa 6 milyon liralık bir külfet yükliyeceği ve kurum
larına da bu miktarda 'külfet olacağı aynı zamanda yeni personel prensiplerine de aykırı düşe
ceği, gerek ilgililerin verdiği izahat, gerekse Hükümetin bu husustaki görüşünden anlaşılmakla, 
teklif komisyonumuzca reddedilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bu rapor 

Başkan Başkan V. Sözcü Sözcüsü ve Kâtip 
Hatay Balıkesir Ordu Yozgat 

Ş. İnal F. îslimyeli A. H. Onat V. Uyar 

Artvin 
S. 0. Avcı 

imzada bulunamadı. 
Konya 
R. özal 

Aydın 
/. Sezgin 

Sakarya 
N. Bayar 

Trabzon 
A. Şener 

Kars 
K. Okyay 

Siirt 
A. Yaşa M 

Ankara 
M. Ete 

Sinop 
Alicanoğlu 

M. Meclisi (S. Sayısı : 390) 
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Toplantı: 2 M İ L L E T M E C L Î S İ S. S a y ı s ı : ö f / 

C. Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yardımcı ve 22 arkadaşı ve Gaziantep 
Milletvekili Ali İhsan Göğüs ile Diyarbakır Milletvekili Vefik Pirinç-
cioğlu ve C. Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ve C. Senatosu 
İzmir Üyesi Nevzat özerdemli ve Giresun Milletvekili Naim Tirali ve 
4 arkadaşı ile Sakarya Milletvekili Yusuf Ulusoy ve 10 arkadaşının, 
İlkokul öğretmenleriyle ilkokul öğretmenliğinden gelip de muhtelif 
dereceli okullarda ve Millî Eğitim Bakanlığı, üniversite, bakanlıklar 
teşkilâtında ve İktisadi Devlet kurumlarında çalışanların aylık dere
celeri hakkındaki 6273 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (2 /154, 2/156, 2/176, 

2/188, 2 /192, 2 /195) 

Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yardımcı ve 22 arkadaşının, îlkokul öğretmenleriyle ilk
okul öğretmenliğinden gelip de muhtelif dereceli okullarda ve Millî Eğitim Bakanlığı, üniversite, 
Bakanlıklar teşkilâtında ve İktisadi Devlet Kurumlarında çalışanların aylık dereceleri hakkındaki 

6273 sayılı Kanuna ek kanun teklifi (2/154) 

Başkanlığa 

Temsilciler Meclisi esas 2/33 numarada kayıtlı, ilkokul öğretmenleriyle ilkokul öğretmenli
ğinden gelip de muhtelif dereceli okullarda ve Millî Eğitim Bakanlığı, üniversite, Bakanlıklar 
teşkilâtında ve iktisadi Devlet Kurumlarında çalışanların aylık dereceleri hakkındaki 6273 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifinin, içtüzüğün 69 ncu maddesi uyarınca yeniden işleme konması için 
gereğine müsaadelerini arz ederiz. 

Ağrı 
Veysi Yardımcı 

Ankara 
Mansur Ulusoy 

Elâzığ 
Nurettin Ardıçoğlu 

Manisa 
Orhan Süersan 

Erzincan 
Zeynel Gündoğdu 

Niğde 
Oğuzdemir Tüzün 

Ağrı 
Nevzat Güngör 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Enver Kök 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Esat Çağa 

M. S. P. 
Sıtkı TJlay 

Bursa 
İhsan Sabri Çağlayangil 

Bolu 
Kâmil înal 

Ağrı 
Rıza Polat 

Bilecik 
Orhan Tuğrul 

izmir 
Cahit Okurer 

Konya 
Fakıh özlen 

Çankırı 
Rahmi inceler 

Erzurum 
Tahsin Telli 

Mardin 
Talât Oğuz 

Adana 
Sakıp önal 

Bolu 
Fuat Ümit 

Manisa 
Neriman Ağaoğlu 

Gaziantep 
Zeki îslâm 

Not: Tezkerenin aslı Kanunlar Kalemi 10 numaralı dosyasındadır, 



19 . 7 . 1961 
Temsilciler Meclisi Başkanlığına 

ilkokul öğretmenleriyle ilkokul öğretmenliğinden gelip de muhtelif dereceli okullarda ve Millî 
Eğitim Bakanlığı, üniversite, Bakanlıklar teşkilâtında ve İktisadi Devlet Kurumlarında çalışanla
rın aylık dereceleri hakkındaki 6273 sayılı Kanuna ek kanun teklifimizle gerekçesini sunuyoruz. 

Gereğini müsaadelerinizi arz ederiz, 

Sami Küçük Mehmet özgüneş Reşat Tardu Ahmet Atılgan 
İlhan özdü Münir Aktepe Lütfü Engin 

G E R E K Ç E 

İlkokul öğretmenlerinin veya bu öğretmenlikten gelipte daha yüksek dereceli okullardan 
veya Millî Eğitim Bakanlığı teşkilâtında çalışanların özel idarelerden maaş almakta iken ken
dilerine altfı mümkün olmıyarak meydana. gelen terfi gecikmeleri dolayısiyle uğradıkları 
kayıpların telâfisi maksadiyle 6273 sayılı Kanun meriyete konulmuştu. 

Bu kanun, hazırlanış sebebi ve B. M. M. den müzakere safhaları ve reddedilen takrirler 
göz önünde tutulup 6273 sayılı Kanunla alman kadrolardan istifade edilerek: bakanlığımızca 
1 . 3 . 1954 tarihinde, şümulü içinde aldığı öğretmenlere tatbik edilmiştir. 

öğretmenlerden (bir kısmı yapılan muamelelere karşı idari dâva açmış, bu dâvalardan bü
yük bir ekseriyeti Millî Eğitim Bakanlığı aleyhine neticelenmiştir. Mahkeme ilâmlarının infa
zı zaruri ve idare için bir vazife olmakla beraber aleyhe neticelenen dâvalara göre kanunun 
uygulama alanı genişlemiş, bulunduğundan ve bu sebeple 6331 sayılı Kanunla alman kadro
lar tatbikatı karşılanamadığından bu ilâmların infazı mümkün olmamıştır. 

Bunun üzerine Danıştaydan lehte karar alan öğretmenlerden bir kısmı yeni dâva açma, 
bir kısmı da B. M. M. Dilekçe Encümenine müracaat etme yoluna gitmişlerdir, bu merciler
den 1 . 3 . 1954 tarihinden geçerli kadro temini zaruretini göstererek kadrolar almışlardır. 

İşte gerek bu ilâmların infazı ve gerekse aynı kanundan istifade edipte hak talebinde bu-
lunmıyan bir kısım mağdur öğretmenlerin mağduriyetini idari yol ile telâfi maksadiyle Umu
ma şâmil olmak üzere bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Tasarı kanunlaştığı tarihe âdil ve hakka müstenit bir intibak sağlamış olacak ve her 
türlü sızlanmalar önlenmekle beraber bakanlığı çok müşkül durumlara düşüren ve sene
lerden beri sürüp giden sonu gelmez dâvalara da bir nihayet verilmiş bulunacaktır. 

Tasarının 1 ve 2 nci maddeleri halen çalışanların, 3 ncü maddesi de 6273 sayılı Kanun 
yürürlüğe girdiği tarihte bu tasarının yürürlüğe gireceği tarih arasında vazifeden ayrılan
lardan 6273 sayılı Kanundan faydalanmamış olanların durumlarının ıslahını temin edici 
hükümler ihtiva etmektedir. 5 nci maddesi, ilkokul öğretmenliği ile Devlet hizmetine gir
miş olduğu halde 6273 sayılı Kanunun yayımı tarihinde üniversite öğretim ve yönetim hiz
metlerinde, bakanlıklar ve bunlara bağlı teşkilât ve özel idareler ile belediyeler ve iktisa
di Devlet kurumlarında çalıştıklan için bu kanunun şümulüne girmiyenlerin bu kanun 
hükümleri dairesinde faydalanmalarını sağlamak amacı ile konmuştur. 4 ncü maddesiyle ka
nunun malî bakımdan Hazineye fazla külfet yüklenmemesi gözetilmiş, Millî Eğitim Bakan
lığı dışındaki teşkilâtta 6273 sayılı Kanundan istifade edecekleri için kadro istenmediği 
cihetle Hazineye her hangi bir külfet tahmil edilmiyecektir. 6 nci madde ile de durumları 
düzelecekler için lüzumlu kadrolar 4926- sayılı Kanuna 'bağlı cetvele eklenmiş ve aynı 
sayıda alt kadro cetvelinden çıkarılmıştır. 

Maaşları zamanında intibak ettirilemiyen öğretmenlerin 1954 yılından beri tahakkuk et
miş hakları tam olarak hesaplandığı zaman 120 milyon lirayı geçen bîr yekûn ıtultmakta-
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dır. öğretmenler Devleti müşkül duruma sokmamak için böyle bir talepten feragati göze alarak 
sadece hak edilmiş kıdemlerinin son durumlarına ilâvesi suretiyle 1961 malî yılı başından 
itibaren vâsıl olacakları maaşları almaya razı olmaktadırlar. 

Bu suretle işlenen v kadronun altı aylık tutarı (10 531 800) lira olarak hesaplanmıştır. 

CUMHURİYET SENATOSU AĞRI ÜYESİ VEYSİ YARDIMCI VE 22 ARKADAŞININ 
TEKLİFİ 

îlkokhıl öğretmenleriyle ilkokul öğretmenliğinden gelipte muhtelif dereceli okullarda ve Millî Eği
tim Bakanlığı, üniversite, bakanlıklar teşkilâtında ve iktisadi devlet kurumlrmda çalışanların 

aylık dereceleri hakkındaki 6273 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — 6273 sayılı Kanundan faydalananlardan bu kanunun tatbiki neticesinde 1.3.1954 
tarihinde yapılması lâzımgelen yükseltmeleri Ledrosuzluk sebebiyle daha sonraki bir tarihte 
yapılanların- bu terfileri kadro aranmaksızın 1.3.1954 tarihine götürülerek düzenlenir. 

MADDE 2. — 1 nci maddeye göre durumları düzeltilenlerin mezkûr tarihten sonraki terfile-
rinde başarıları tesbit edilmiş olduğu takdirde gene kadro aranmaksızın, terfi süresini doldur
dukları tarihlere götürülür ve artan hizmat müddetleri son maaş derecelerine eklenir. 

MADDE 3. — 6273 sayılı Kanundan faydalanmış olupta 1 . 3 . 1954 tarihinden sonra herhangi 
bir sebeple ilişiği kesilen, emekliye ayrılan veya ölenler hakkında da yukardaki hükümlere göre 
işlem yapıİır ve bunların emekli aylıkları ile dul ve yetimlerine Dağlanan aylıklar ve toptan öde
meleri T. C. Emekli Sandığı tarafından bu esaslara* göre düzeltilir. 

Ancak kendilerine toptan ödemede bulunulmuş olanların yükseltildikleri derecelere göre 
Emekli Sandığına ödemeleri icabeden kesenekleri aranmaz. Devletçe verilecek olan kesenek kar
şılıkları Millî Eğitim Bakanlığınca toptan ve tasarruftan T. G. Emekli Sandığına ödenir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerine göre maaşları düzeltilenlere geçmiş zaman için tazmi
nat ve maaş farkı namlariyle her hangi bir tediye yapılmaz. 

MADDE 5. — 6273 sayılı Kanun hükümleri mezkûr kanunun tesbit ettiği şartları haiz olup 
halen üniversitelerin öğretim ve yönetim hizmetlerinde, bakanlıklar ve bunlara bağlı teşkilâtta 
ve özel idareler ile belediyelerde ve iktisadi devlet kurumlarında çalışanlara da uygulanır. 

Ancak, bunların 1938 yılında ve daha önceki yıllarda geçirdikleri başarılı hizmet müddetleri
nin üçte ikisi bahis konusu kanunda sayılan esaslara göre bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
almakta bulundukları maaş derecelerine eklenir ve artan hizmet müddetleri yükseltildikleri de
recede iki seneyi aşmamak üzere kendilerine kıdem olarak verilir. 

MADDE 6. — Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadrosuyla merkez kuruluş ve görevleri hakkın
daki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dir olan 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin ilgili hükümlerine ilişik (1) sayılı cetveldeki kadrolar eklenmiş, aynı cetvelin ilgili bö
lümlerinden ilişik (2) sayılı cetveldeki kadrolar çıkarılmıştır. 

MADDE 7. — Bu kanun 1 Eylül 1961 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. , - . 
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D. Memuriyetin çeşidi 

[1] SAYILI CETVEL 

Aded Maaş | D. Memuriyetin çeşidi 

7/ - Millî Eğitim idareleri 
Millî Eğitim Müdürlükleri 

veya Millî Eğitim Müdür 
Yardımcısı 
Millî Eğitim Müdür veya 
Yardımcısı 
Millî Eğitim Müdür veya 
Yardımcısı 
Millî Eğitim Müdür veya 
Yardımcısı 

İlköğretim Müfettnsleri 

4 1 500 

10 1 250 

13 1 100 

0 950 

33 

3 İlköğretim Müfettişi 
4 » 
5 » 
6 » 

50 
15 
26 
16 

1 500 
1 250 
1 100 
950 

107 

Aded Maaş 

İlkokul öğretmeni ve yardımcı öğretmenler 

3 İlkokul öğretmeni ve Yar
dımcı öğretmen 900 1 500 

4 İlkokul öğretmeni ve Yar-
ci öğretmen 1450 1250 

5 İlkokul Öğretmeni ve Yar-
cı öğretmen 1 150 1 100 

V. Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne 
hağlı okul ve kurumlar 

S Öğretmen 40 1 500 
4 » 60 1 250 
5 » - 168 1 100 
6 » 95 950 
7 » 9 800 

372 

VI. Meslekî ve Teknik öğretim dairelerine 
bağlı okullar ve görevler, Erkek Teknik, 

Kız Teknik ve Ticaret okulları 

3 öğreameri 
4 » 
5 » 
6 » 

16 1 500 
24 1 250 
20 1 100 
16, 950 

78 

öğreten Okulları Genel Müdürlüğüne bağlı 
okullar, III. Ankara Gazi öğretmen 

Okulu ve Eğitim Ens. 

3 öğretmen 
4 » 
5 » 

7 1 500 
6 1 250 
5 1 100 

18 

IV. İstanbul Çapa Eğitim Enstitüsü 

3 öğretmen 4 1 500 
4 » 2 1 250 

V. Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsü 

4 öğretmen 2 1 250 

VII. llköğretmen okulları 

3 öğretmen 
4 . » 
5 » 

21 1 500 
20 1 250 
10 1 100 

51 

VIII. Bakanlık Teftiş Heyeti 

3 (Başmüfettiş 
4 » 

12 
2 

14 

1 500 
1 250 
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[2] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin çeşidi Aded Maaş 

II - Millî Eğitim daireleri 
Millî Eğitim Müdürlükleri 

Millî Eğitim Müdürü ve 
Yardımcıları 33 

İlköğretim Müfettişleri 

7 ilköğretim Müfettişi 
8 » » 
9 » » 

40 
56 
11 

800 

800 
700 
600 

107 

İlkokul öğretmeni ve yardımcı öğretmenler 

6 ilkokul öğretmeni ve Yar
dımcı öğretmen 1750 950 

7 ilkokul öğretmeni ve Yar
dımcı öğretmen 1500 800 

8 ilkokul öğretmeni ve Yar
dımcı öğretmen 250 700 

3 500 

V - Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne 
bağlı okul ve kurumlar 

9 öğretmen 372 600 

VI - Meslekî ve Teknik öğretim dairelerine 
bağlı okullar ve görevleri 

Erkek Teknik ve Kız Teknik ve Ticaret 
okulları 

9 öğretmen 78 600 

D. Memuriyetin çeşidi Âded Maaş 

öğretmen Okulları Genel Müdürlüğüne bağlı 
okullar 

III - Ankara Gazi Orta öğretmen Okulu ve 
Eğitim Enstitüsü 

7 öğretmen 8 800 
8 » 5 700 
9 » 5 600 

18 

IV - İstanbul Çapa Eğitim Enstitüsü 

7 öğretmen 
8 » 

800 
700 

V - Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsü 

7 öğretmen 2 700 

llköğretmen okulları 

7 öğretmen 
8 » 

21 
30 

800 
700 

51 

Başkanlık Teftiş Heyeti 

5 Birinci Müfettiş 
6 ikinci Sınıf Müfettiş 
7 Üçüncü Sınıf Müfettiş 
8 Dördüncü Sınıf Müfettiş 

4 
6 
1 
3 

1 100 
950 
800 
700 

14 
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Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ile Diyarbakır Milletvekili Vefik Pirinçcioğlu'nun, ilk
okul öğretmenleriyle ilkokul öğretmenliğinden gelip de muhtelif dereceli okullarda ve Milli Eğitim 
Bakanlığı, üniversite, bakanlıklar teşkilâtında ve İktisadi Devlet Kurumlarında çalışanların aylık 

dereceleri hakkındaki 6273 sayılı Kanuna ek kanun teklifi (2/156) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

İlkokul öğretmenleriyle ilkokul öğretmenliğinden gelip de muhtelif dereceli okullarda ve Millî 
Eğitim Bakanlığı, üniversite, bakanlıklar teşkilâtında ve İktisadi Kurumlarında çalışanların aylık 
dereceleri hakkındaki 6273 sayılı Kanuna ek kanun teklifimiz gerekçesiyle birlikte ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımızla arz ve rica ederiz. 
15 . 2 . 1962 

Gaziantep Milletvekili Diyarbakır Milletvekili 
Ali İhsan Göğüs . Vefik Pirinçcioğlu 

GEREKÇE 

İlkokul öğretmenlerinin veya bu öğretmenlikten gelip de daha yüksek dereceli okullardan veya 
Millî Eğitim Bakanlığı teşkilâtında çalışanların özel idareden maaş almakta iken kendilerine atfı 
mümkün olmıyarak meydana gelen terfi gecikmeleri dolayısiyle uğradıkları kayıpların telâfisi 
maksadiyle 6273 sayılı Kanun meriyete konulmuştur. 

Bu kanun, hazırlanış sebebi ve B. M. M. den müzakere safhaları ve reddedilen takrirler göz 
önünde tutulup 6273 sayılı Kanunla alman kadrolardan istifade edilerek Bakanlığımızca 1.3.1954 
tarihinde, şümulü içinde aldığı öğretmenlere tatbik edilmiştir. 
.- öğretmenlerden bir kısmı yapılan muamelelere karşı idari dâva açmış, bu dâvalardan büyük 
bir ekseriyeti Millî Eğitim Bakanlığı aleyhine neticelenmiştir. Mahkeme ilâmlarının infazı zaruri 
ve idare için bir vazife olmakla beraber aleyhe neticelenen dâvalara göre kanunun uygulama alanı 
genişlemiş bulunduğundan ve bu sebeple 6331 sayılı Kanunla alman kadrolar tatbikatı karşılama
dığından bu ilâmların infazı mümkün olmamıştır. 

Bunun üzerine Danıştaydan lehte karar alan öğretmenlerden bir kısmı yeni dâva açma, bir kıs
mı da T. B. M. M. Dilekçe Encümenine müracaat etme yoluna gitmişler, bu mercilerden 1.3.1954 
tarihinde geçerli kadro temini zaruretini göstererek kadrolar almışlardır. 

• İşte gerek bu ilâmların infazı ve gerekse aynı kanundan istifade edip de hak talebinde bulun-
mıyan bir kısım mağdur öğretmenlerin mağduriyetini idari yol ile telâfi maksadiyle umuma şâmil 
olmak üzere bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Tasarı kanunlaştığı tarihte âdil hakka müstenit bir intibak sağlamış olacak ve her türlü sızlan
malar önlenmekle beraber Bakanlığı çok müşkül durumlara düşüren ve senelerden beri sürüp giden 
sonu gelmez dâvalara da bir nihayet verilmiş bulunacaktır. 

Tasarının 1 ve 2 nci maddeleri halen çalışanların, 3 ncü maddesi de 6273 sayılı Kanun yürürlü
ğe girdiği tarihte bu tasarının yürürlüğe gireceği tarih arasında vazifeden ayrılanlardan 6273 sa
yılı Kanundan faydalanmış olanların durumlarının ıslahını temin edici hükümler ihtiva etmekte
dir. 5 nci maddesi, ilkokul öğretmenliği ile Devlet hizmetine girmiş olduğu halde 6273 sayılı Kanu
nun yayımı tarihinde üniversite öğretim ve yönetim hizmetlerinde, bakanlıklar ve bunlara bağlı 
teşkilât ve özel idareler ile belediyeler ve iktisadi devlet kurumlarında çalıştıkları için bu kanunun 
şümulüne girmiyenlerin, bu kanun hükümleri dairesinde faydalanmalarını sağlamak amacı ile kon
muştur. 

4 ncü maddesiyle kanunun malî bakımdan Hazineye fazla külfet yüklenmemesi gözetilmiş, Millî 
Eğitim Bakanlığı dışındaki teşkilâtta 6273 sayılı Kanundan istifade edecekleri için kadro istenme-
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diği cihetle Hazineye her hangi bir külfet tahmil edilmiyecektir. 6 ncı madde ile de durumları dü
zeltilecekler için lüzumlu kadrolar 4926 sayılı Kanuna bağlı cetvele eklenmiş ve aynı sayıda alt de
receden kadro cetvelinden çıkarılmıştır. 

Maaşları zamanında intibak ettirilemiyen öğretmenlerin 1954 yılından beri tahakkuk etmiş hak
ları tam olarak hesaplandığı zaman 120 milyon lirayı geçen bir yekûn tutmaktadır. Öğretmenler 
Devleti müşkül duruma sokmamak için böyle bir talepten feragati göze alarak sadece hak edilmiş 
kıdemlerinin son durumlarına ilâve suretiyle 1962 malî yılı başından itibaren vâsıl olacakları ma
aşları almaya razı olmaktadırlar. 

Bu suretle istenen kadronun tutarı 21 062 600 lira olarak hesaplanmıştır. 

GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ALİ İHSAN GöĞÜŞ VE DİYAEBAKIR MİLLETVEKİLİ VE FİK 
PlIllNÇCÎOÖLU'NUN TEKLİFİ 

İlkokul , öğtertmerileriyle tykokul öğretmenliğinden gelip de muhtelif dereceli okullarda ve Millî 
Eğitim Bakanlığı, üniversite, bakanlıklar teşkilâtında ve İktisadi Devlet Kurumlarında çalışanların, 

aylık dereceleri hakkındaki 6273 sayılı Kanuna ek kanun teklifi \ 

MADDE 1. — 6273 sayılı Kanundan faydalananlardan bu kanunun tatbiki neticesinde 
1 . 3 . 1954 tarihinde yapılması lâzımgelen yükseltmeleri kadrosuzluk sebebiyle daha sonraki 
bir tarihte yapılanların bu teklifleri kadro aranmaksızın 1 . 3 . 1954 tarihine görütülerek dü
zeltilir. 

MADDE 2. — 1 nci maddeye göre durumları düzeltilenlerin mezkûr tarihten sonraki ter-
filerinde başarıları tesbit edilmiş olduğu takdirde yine kadro aranmaksızın, terfi süresini dol
durdukları tarihlere götürülür ve artan hizmet müddetler4! son maaş derecelerine eklenir. 

MADDE 3. — 6273 sayılı Kanundan faydalanmış olupda 1 . 3 . 1954 tarihinden sonra her 
hangi bir sebeple ilişiği kesilen, «emekliye ayrılan veya ölenler (hakkında da yukardaki hü
kümlere göre işlem yapılır ve bunların emekli aylıkları ile ıdul ve yetimlerine bağlanan aylık
lar ve toptan ödemeler T. C. Emekli Sandığı tarafından bu esaslara göre düzeltilir. 

Ancak kendilerine toptan ödemede bulunulmuş olanların yükseltildikleri derecelere göre 
Emekli Sandığına ödemeleri icabeden kesenekleri aranmaz. Devletçe verilecek olan kesenek kar
şılıkları Millî JEğitim Bakanlığınca toptan ve tasarruftan T. C. Emekli Sandığına ödenir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerine göre maaşları düzeltilenlere geçmiş zaman İçin tazmi
nat ve maaş farkı namlariyle her hangi !bir tediye yapılmaz. 

MADDE 5. — 6273 sayılı Kanun hükümleri mezkûr kanunun tesbit ettiği şartları haiz olup, 
halen üniversitelerin öğretim ve yönetim hizmetlerinde, bakanlıklar ve bunlara bağlı teşMlâtta 
ve özel idareler ile belediyelerde ve İktisadi Devlet Kurumlarında çalışanlara da uygulanır. 

Ancak, bunların 1938 yılında ve daha önceki yıllarda geçirdikleri başarılı hizmet müddet
lerinin üçte ikisi bahis konusu kanunda sayılan esaslara göre bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte salmakta bulundukları maaş derecelerine eklenir, ve artan hizmet müddetleri yükseltil
dikleri derecede İM seneyi aşmamak üzere {kendilerine kıdem olarak verilir. 

MADDE 6. — Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadrplariyle merkez kuruluş ve görevleri hak
kındaki 2287 sayılı (Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı 1 Bayılı 
cetvelin ilgili hükümlerine ilişik 1 sayılı cetveldeki kadrolar eklenmiş, aynı cetvelin ilgili 
bölümlerinden ilişik iki sayılı cetveldeki kadrolar çıkarılmıştır. , 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı jtarMnds yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. ' 
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[1] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin çeşidi Aded Maaş 

II - Millî Eğitim İdareleri 
Millî Eğitim Müdürlükleri 

3 Millî Eğitim Müdürü veya1 

yardımcısı 
4 /Millî Eğitim Müdürü veya 

Yardımcısı 
5 Millî Eğitim Müdürü veya 

Yardmcısı 
6 Millî Eğitim Müdürü veya 

Yardımcısı 

İlköğretim Müfettişleri 

3 İlköğretim Müfettişi 
4 »• » 

15 » » 
6 » » 

4 
10 

13 

6 

1 500 

1 250 

1 100 

9Ö0 

50 
15 
26 
16 

1 500 
1 250 
,1 100 
950 

107 

İlkokul Öğretmeni ve Yardımcı öğretmenler 

3 İlkokul öğretmeni ve Yar
dımcı öğretmen 900 1 500 

4 İlkokul öğretmeni ve Yar
dımcı öğretmen 1450 1 250 

5 İlkokul öğretmeni ve Yar
dımcı öğretmen 1150 1 100 

3500 

V - Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı 
Okul ve Kurumlar 

3 Öğretmen 
4 » 
ö » 
/6 » 
% > 

40 1 500 
60 1 250 

168 1 100 
915 9150 

9 

372 

D. Memuriyetin çeşidi Aded Maaş 

VI, Meslekî ve Teknik Öğretim Dairelerine 
bağlı okullar ve görevler 

Erkek Tek., Kız Tek. ve Ticaret Okulları 

3 öğretmen 16 1 500 
4 » 24 1 250 
5 > 22 1 100 
6 » 16 950 

78 

öğretmen Okulları Genel Müdürlüğüne bağlı 
Okullar 

III. Ankara Gazi Ortaöğretmen Okulu ve 
Eğitim Enstitüsü 

3 öğretmen 7 1 500 
4 » 6 1 250 
5 » 5 1 100 

18 

IV. İstanbul Çapa Eğitim Enstitüsü 

3 öğretmen 4 1 500 
1 250 

V . Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsü 

4 Öğretmen 2 1 250 

VIII. llköğretmen Okulları 

3 öğretmen 
4 » 
5 » 

21 1 500 
20 1 250 
10 1 100 

51 

VIII. Bakanlık Teftiş Heyeti 

3 (Başmüfettiş 
4 » 

12 
2 

14 

1 500 
1 250 
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[2] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin çeşidi Aded. (Maaş 

II - Millî Eğitim Daireleri 
Millî Eğitim Müdürlükleri 

7 Millî Eğitim Müdür ve Yar
dımcıları 33 

İlköğretim müfettişleri 

7 İlköğretim müfettişi 40 
56 
11 

800 

800 
700 
600 

107 

İlkokul öğretmeni ve Yardımcı öğretmenler 

6 İlkokul öğretmeni ve Yar
dımcı öğretmen 1750 950 

7 İlkokul öğretmeni ve Yar
dımcı öğretmen , 1500 800 

8 İlkokul öğretmeni ve Yar
dımcı öğretmen . 250 700 

3 500 

V - Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne 
bağlı Okul ve Kurumlar 

9 öğretmen 372 600 

VI - Meslekî ve Teknik öğretim Dairelerine 
bağlı okullar ve görevleri 

Erkek Tek. Kız Tek. ve Ticaret okulları 

9 öğretmen 78 600 

D. Memuriyetin çeşidi Aded Maaş 

öğretmen Okulları Genel Müdürlüğüne 
bağlı okullar 

III - Ankara Gazi Orta öğretmen Okulu ve 
Eğitim Enstitüsü 

7 öğretmen 
8 » 
9 » 

18 

IV - İstanbul Çapa Eğitim Enstitüsü 

8 
5 
5 

800 
700 
600 

7 öğretmen 
8 » 

800 
700 

V - Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsü 

7 öğretmen 2 700 

İlköğretim okulları 

7 öğretmen 
8 » 

21 
30 

800 
700 

51 

Bakanlık Teftiş Heyeti 

5 Birinci Sınıf Müfettiş 
6 İkinci Sınıf Müfettiş 
7 Üçüncü Sınıf Müfettiş 
8 Dördüncü Sınıf Müfettiş 

4 
6 
1 
3 

1 100 
950 
800 
700 

14 
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Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, İlkokul Öğretmenleriyle ilkokul Öğret
menliğinden gelip de muhtelif dereceli okullarda ve Millî Eğitim Bakanlığı, üniversite, bakanlıklar 
teşkilâtında ve İktisadi Devlet Kurumlarında çalışanlann aylık dereceleri hakkındaki 6273 sayılı 

Kanuna ek kanun teklifi (2/176) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Meriyette bulunan 6273 sayılı Kanunun aksak taraflarının giderilmesi için hazırlanan kanun ve 
gerekçesi ilişik olarak takdim kılınmıştır. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarında arz ederim. 
Mehmet Ali Demir 

Tunceli Senatörü 

G E E E K Ç E 

İlkokul öğretmenlerinin veya bu öğretmenlikten gelip de daha yüksek dereceli okullardan veya Mil
lî Eğitim Bakanlığı teşkilâtında çalışanların özel idarelerden maaş almakta iken kendilerine atfı 
mumKun oimıyaraK: meydana gelen terin gecikmeleri dolayısiyle uğradıkları kayıpların telâfisi maksa-
diyie 6273 sayılı Kanun meriyette konulmuştu. 

Bu kanun, hazırlanış sebebi ve B. M. M. den müzakere safhaları ve reddedilen takrirler göz 
önünde tutulup 6273 sayılı Kanunla alman kadrolardan istifade edilerek 1 . 3 . 1954 tarihinde, şümu
lü içine aldığı öğretmenlere tatbik edilmiştir. 

Öğretmenlerden bir kısmı yapılan muamelelere karşı idari dâva açmış, bu dâvalardan büyük ekse
riyeti Millî Eğitim Bakanlığı aleyhine neticelenmiştir. Mahkeme ilâmlarının infazı zaruri ve idare için 
bir vazife olmakla beraber aleyhe neticelenen dâvalara göre kanunun uygulama alanı genişlemiş bu
lunduğundan ve bu sebeple 6331 sayılı Kamunla alman kadrolar tatbikatı karşılıyamadığmdan bu ilâm
ların infazı mümkün olamamıştır. 

Bunun üzerine Danıştay dan lehte karar alan öğretmenlerden bir kısmı yeni dâva açma, bir kısmı 
da B. M. M. Dilekçe Encümenine müracaat etme yoluna gitmişlerdir, bu mercilerden 1 . 3 . 1954 tari
hinden geçerli kadro temini zaruretini göstererek kadrolar almışlardır. 

İşte gerek bu ilâmların infazı ve gerekse aynı kanundan istifade edip de hak talebinde bulunmıyan 
bir kısım mağdur öğretmenlerin mağduriyetini idari yol ile telâfi maksadiyle umuma şâmil olmak üze
re bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Tasarı kanunlaştığı tarihten âdil ve hakka müstenit bir intibak sağlamış olacak ve her türlü sızlan
malar önlenmekle beraber Bakanlığı çok müşkül durumlara düşüren ve senelerden beri sürüp giden 
sonu gelmez dâvalara da bir nihayet verilmiş bulunacaktır. 

Tasarının bir ve ikinci maddeleri halen çalışanların, 3 ncü maddesi de 6273 sayılı Kanun yürürlü
ğe girdiği tarihte bu tasarının yürürlüğe gireceği tarih arasında vazifeden ayrılanlar
dan 6273 sayılı Kanundan faydalanmış olanların durumlarının ıslahını temin edici hükümler 
ihtiva etmektedir. 5 nci maddesi, ilkokul öğretmenliği ile Devlet hizmetine girmiş olduğu halde 6273 
sayılı Kanunun yayımı tarihinde üniversite öğretim ve öğretim hizmetlerinde, bakanlıklar ve bunlara 
bağlı teşkilât ve özel idareler ile belediyeler ve İktisadi Devlet Kurumlarında çalıştıkları için bu ka
nunun şümulüne girmiyenlerin bu kanun hükümleri dairesinde faydalanmalarını sağlamak amaciyle 
konmuştur. 4 ncü maddesiyle kanunun malî bakımdan Hazineye fazla külfet yüklenmemesi gözetilmiş 
Millî Eğitim Bakanlığı dışındaki teşkilâtta, 6273 sayılı Kanundan istifade edecekleri için kadro isten
mediği cihetle Hazineye her hangi bir külfet tahmil edilmiyecektir. 6 ncı madde ile de durumları dü
zeltilecekler için lüzumlu kadrolar 4926 sayılı Kanuna bağlı cetvele eklenmiş ve aynı sayıda alt kadro 
cetvelinden çıkarılmıştır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 377 )ı 
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Maaşları zamanında intibak ettirilemiyen öğretmenlerin 1954 vümdan beri tahakkuk etmiş hakları 

tam olarak hesaplandığı zaman 120 milyon lirayı geçen bir yekûn tutmaktadır, öğretmenler Devleti 
müşkül duruma sokmamak için böyle bir talepten feragati göze alarak sadece hak edilmiş kıdemleri
nin son durumlarına ilâvesi suretiyle 1963 malî yılı başından itibaren vâsıl olacakları maaşları almaya 
razı olmaktadırlar. 

C. SENATOSU TUNCELİ ÜYESİ M. ALI DEMİRİN TEKLİFİ 

İlkokul öğretmenleriyle ilkokul öğretmenliğinden gelipte muhtelif dereceli okullarda ve Millî Eğitim 
Baltanlığı, üniversite, hakanlıklar teşkilâtında Ve İktisadi Devlet Kurumlarında çalışanların aylık dere

celeri hakkındaki 6273 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 

MADDE 1. — 6273 sayılı Kanundan faydalananlardan bu kanunun tatbiki neticesinde 1.3.1954 
tarihinde yapılması lâzımgelen yükseltmeleri kadrosuzluk sebebiyle daha sonraki bir tarihte yapı
lanların bu terfileri kadro aranmaksızın 1.3.1954 tarihine götürülerek düzenlenir. 

MADDE 2. — 1 nci maddeye göre durumları düzeltilenlerin mezkûr tarihten sonraki terfileri de 
başarıları düzeltilenlerin mezkûr tarihten sonraki terfileri de başarıları tesbit edilmiş olduğu tak
dirde gene kadro aranmaksızın, terfi süresini doldurdukları tarihlere götürülür ve artan hizmet 
müddetleri son maaş derecelerine eklenir. 

MADDE 3. — 6273 sayılı Kanundan faydalanmış olupda 1 . 3 . 1954 tarihinden sonra her hangi 
bir sebeple ilişiği kesilen, emekliye ayrılan veya ölenler hakkında da yukardaki hükümlere göre 
işlem yapılır ve bunların emekli aylıkları ile dul ve yetimlerine bağlanan aylıklar ve toptan öde
meleri T. C. Emekli Sandığı tarafından bu esaslara göre düzeltilir. 

Ancak kendilerine toptan ödemede bulunulmuş olanların yükseltildikleri derecelere göre Emekli 
Sandığına ödemeleri icabeden kesenekleri aranmaz, Devletçe verilecek olan kesenek karşılıkları Millî 
Eğitim Bakanlığınca toptan ve tasarruftan T. C. Emekli Sandığına ödenir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerine göre maaşları düzeltilenlere geçmiş zaman için tazminat 
ve maaş farkı namlariyle her hangi bir tediye yapılmaz. 

MADDE 5. — 6273 sayılı Kanun hükümleri mezkûr kanunun tesbit ettiği şartları haiz olup halen 
üniversitelerin öğretim ve yönetim hizmetlerinde, bakanlıklar ve bunlara bağlı teşkilâtta ve özel 
idareler ile belediyelerde ve İktisadi Devlet Kurumlarında çalışanlara da uygulanır. 

Ancak, bunların, 1938 yılında ve daha önceki yıllarda geçirdikleri başarılı hizmet müddetlerinin 
üçte ikisi bahis konusu kanunda sayılan esaslara göre bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte almak
ta bulundukları maaş derecelerine eklenir ve artan hizmet müddetleri yükseltildikleri derecede 
iki seneyi aşmamak üzere kendilerine kıdem olarak verilir. 

MADDE 6. — Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadrosiyle Merkez kuruluş ve görevleri hakkında
ki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
ilgili hükümlerine ilişik (1) sayılı cetveldeki kadrolar eklenmiş, aynı cetvelin ilgili bölümlerinden 
ilişik (2) sayılı cetveldeki kadrolar çıkarılmıştır. 

MADDE 7. — Bu kanun 1 Mart 1963 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

M. Meclisi (S. Sayısı ; 377 ) 
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O. Senatosu Tunceli üyesi M. Ali Demir'in 

teklifine bağh cetveller 

[1] SAYILI OETVEL 

Aded Maaş | D. Memuriyetin çeşidi 

/ / . Millî Eğitim İdareleri 
Millî Eğitim Müdürlükleri 

3 Millî Eğitim Müdürü veya 
Yardımcısı 4 1 600 

4 Millî Eğitim Müdürü veya 
Yardımcısı 10 1 250 

5 Millî Eğitim Müdürü veya 
Yardımcısı 13 1 100 

6 Millî Eğitiım Müdürü veya 
Yardımcısı 6 950 

İlköğretim Müfettişleri 

3 İlköğretim Müfettişi 

m 

50 1 500 
15 1 250 
26 1 100 
1J6 950 

Aded Maaş 

107 

İlkokul öğretmeni ve Yardımcı öğretmenler 

3 İlkokul öğretmeni ve Yar
dımcı öğretmen '900 1 500 

4 İlkokul öğretmeni ve Yar
dımcı öğretmen 1 450 1 250 

5 ilkokul öğretmeni ve Yar
dımcı öğretmen 1 150 1 100 

[?'• 
V. Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı 

Okul ve Kurumlar 

3 öğretmen 
4 » . 
5 » 
6 » 
7 » 

40 1 500 
60 1 250 

168 1 100 
95 950 
9 800 

372 

VI. Meslekî ve Teknik Öğretim dairelerine 
bağlı okullar ve görevler Erkek Teknik, 

Kız Teknik ve Ticaret Okulları 

3 öğretmen 
4 » 
5 » 
6 » 

16 1 500 
,24 1 250 
22 1 100 

.16 950 

78 

öğretmen Okulları Genel Müdürlüğüne 
bağlı okullar İli. Ankara Gazi Orta 

öğretmen Okulu ve Eğitim Ens. 

3 öğretmen 
4 . • » ' 

5 » 

7 1 500 
6 1 250 
'5 1 100 

18 

IV. İstanbul Çapa Eğitim Enstitüsü 

3 öğretmen 4 1 500 
4 :» 2 1 250 

V. Balıkesir Necati ^Eğitim Enstitüsü 

4 öğretmen 2 1 250 

VII. llköğretmen Okulları 

3 öğnetımen 
4 > 
5 > 

21 1 500 
20 1 250 
10 1 100 

51 

VIII. Bakanlık Teftiş Heyeti 

3 Başmüfettiş 
4 » 

12 1 500 
2 1 250 

14 
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[2] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin çeşidi Aded Maaş 

II. Millî Eğitim daireleri 
Millî Eğitim Müdürlükleri 

7 Millî Eğitim Müdürü ve yar
dımcıları 33 

İlköğretim Müfettişleri 

7 ilköğretim Müfettişi 
8 » » 
9 » » 

40 
56 
11 

107 

800 

800 
700 
600 

İlkokul öğretmeni ve yardıma öğretmenler 

6 İlkokul öğretmeni ve Yar
dımcı öğretmen 1 750 950 

7 llkoRıl öğretmeni ve Yar
dımcı öğretmen 1 500 800 

8 İlkokul öğretmeni re Yar
dımcı öğretmen 250 700 

3 500 

V. Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı 
okul ve kurumlar 

9 öğretmen 372 600 

VI. Meslekî ve Teknik öğretim dairelerine 
bağlı okullar ve görevleri 

Erkek Teknik ve Kız Teknik ve 
Ticaret okulları 

9 öğretmen 78 600 

D. Memuriyetin çeşidi Aded Maaş 

öğretmen Okulları Genel Müdürlüğüne 
bağlı okullar 

III. Ankara Gazi Orta öğretmen Okulu 
ve Eğitim Enstitüsü 

7 öğretmen 
8 » 
9 » 

8 800 
5 700 
5 600 

18 

IV. İstanbul Çapa Eğitim Enstitüsü 

7 öğretmen 
8 » 

800 
700 

V. Balıkesir'Necati Eğitim Enstitüsü 

7 Öğretmen 2 700 

tlköğretmen Okulları 

7 öğretmen 
8 » 

Bakanlık Teftiş Heyeti 

5 (Birinci Müfettiş 
6 İkinci Sınıf Müfettiş 
7 Üçüncü Sınıf Müfettiş 
8 (Dördüncü Sınıf Müfettiş 

21 
30 

51 

800 
700 

4 
6 
1 
3 

1 100 
950 
800 
700 

14 
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Cumhuriyet Senatosu tzmir Üyesi Nevzat özerdemli'nin ilkokul öğretmenleriyle ilkokul öğretmen
liğinden gelip de muhtelif dereceli okullarda ve Millî Eğitim Vekâleti teşkilâtında çalışanların 

aylık dereceleri hakkında 6273 sayılı Kanunun tatbikine dair ek kanun teklifi (2/188) 

3 Nisan 1962 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilkokul öğretmenleriyle ilkokul öğretmenliğinden gelipte muhtelif dereceli okullarda ve Millî Eği
tim Bakanlığı teşkilâtında çalışanların aylık dereceleri hakkındaki 6273 sayılı Kanunun tatbikine da
ir kanun teklifi ve gerekçesini ilişik olarak sunuyorum. 

Gerekli işlemin yapılmasını arz ederim. 
Nevzat özerdemli 

Cumhuriyet Senatosu 
îzmir Senatörü 

G E R E K Ç E 

1 Mart 1954 tarihinde yürürlüğe giren 6273 sayılı Kanun Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
lâfız ve ruhuna aykırı olarak tatbik edilmiş ve mühim hukukî yanlışlıklar yapılmıştır. Şöyleki: 
Mezkûr kanunun istihdaf ettiği değerlendirme sistemi işbu kanunun şümulüne giren öğretmen
lerin 1 Mart 1954 tarihinde almakta oldukları maaşlar üzerinden tatbik edilmesi gerekirken 
böyle yapılmamış, öğretmenlerin o gün almakta .oldukları maaşları üzerindeki müktesep halk
ları ihlâl edilmiştir. Meselâ: Öğretmenlerin maaşları yüksek okul mezunları için 60 olmıyanlar 
için 50 lira gibi hadlere indirilmiş ıbu dereceler üzerinden değerlendirme yapılmıştır. 'Böyle 
olunca da hizmet süresi ve barem derecesi icabı maaşları 50 veya 60 liranın üzerinde bulunan 
öğretmenlerin müktesep hakları ihlâl edilmiştir. 

Halbuki kanun asla böyle igayrühuıkukî bir tasarrufu telkin edecek kaydı ihtiva etmemek
tedir. Nitekim 1954 yılından beri öğretmenler tarafından Devlet Şûrasına açılmış olan bu 
konudaki dâvalarda Devlet Şûrası 6273 sayılı Kanun muvacehesinde Millî Eğitim Bakanlığının 
yanlış tatbik tarzını iptal eden ve öğretmenlerin haklarını teslim ve tevdi'eden ilâmlar çı
karmıştır. Ayrıca yine Devlet Şûrası 1 Mart 1954 tarihinde alınmakta olan maaşların mük
tesep bir hak olup ıbu maaşlar 50 veya 60 liranın üstünde ise onların 50 veya 60 liraya indirile
rek gayriıhukükî ıb'ir değerlendirme yapılamıyacağma dair 25 . 11 . 1955 tarih ve 55/119 sa
yılı tevhidi içtihat kararını almış ve 6273 sayılı Kanunun lâfzının ve ruhun/un bu mahiyette 
olduğunu mezskûr içtihat karariyle tesfoit etmiştir. 

Bundan başka yine Devlet Şûrası 90 lirada iki senelik kıdem derecesine kadar öğretmen
lerin kadro noksalığı yüzünden terfilerinin geciktirilmesinin kanuna aykırı düşeceğini de be
lirtmiş ve bunun için de icabeden kadroların Millî Eğitim Bakanlığı tarafından temin edil
mesinin bir zaruret olduğuna da ayrıca karar vermiştir. 

Devlet Şûrasının bâzı öğretmenler hakkında verdiği şahsi ilâmlara ve mezkûr kanun hak
kında aldığı tevhidi içtihat kararına rağmen Millî Eğitim Bakanlığı yanlış ve kanunsuz 
tatbikatı devam ettirmiş, fakat bu arada bâzı öğretmenlerin Devlet Şûrasından aldığı şahsi 
ilâmları infaz ederek bâzı düzeltmeler yapmış böylece ancak pek mahdut birkaç kişinin hakla
rını vermiş fakat aynı vaziyette olan diğer ilâmları infaz etmemiş ve nihayet Devlet Şûra
sının tevhidi içtihat kararını 6273 sayılı Kanunun şümulüne giren öğretmenlere tatbik etme
si gerekirken her nedense bunu da tatbik etme mistir. 

M. Meclisi ( S , Sayısı : 377 )| 



— 15 — 
(İşte açıklanan fon sebepler yani yapılan kanunsuz işlemler yüzündendir ki 6273 sayılı Ka

nunun Millî Eğitim Bakanlığınca yanlış tatbiki hukuka aykırı bir durum ortaya çıkarmıştı. 
Teklif olunan bu yeni kanun da bu durumun zaruri bir neticesi olmuştur. 

ö halde teklif olunan işbu kanun 6273 sayılı Kanunun hedef tuttuğu değerlendirme sis
temini korumakta ve onun doğru tatbikini himaye etmekte ve Millî Eğitim Bakanlığınca ya
pılmış yanlış tasarruf ve tatbiki önlemekte ve öğretmenlerin zayi olan kanuni haklarını koru
maktadır. 

Ve yine çıkarmak istediğimiz bu kanunla 6273 sayılı Kanunun yanlış tatbikinden müte
vellit hukuka aykırı durum düzeltilecek yüzlerce öğretmenin elindeki mevcut Devlet Şûrası 
ilâmı infaz olunacak ve nihayet 6273 sayılı Kanun hakkındaki Devlet Şûrası tevhidi içtihat 
kararının kanuni, ve hukukî görüşü de böylece kanunlaşmış olacaktır. 

C. SENATOSU ÎZMÎR ÜYESİ NEVZAT ÖZERDEMLÎ'NÎN TEKLİFİ 

ilkokul öğretmenleriyle ilkokul öğretmenliğinden gelip de muhtelif dereceli okullarda ve Millî Eği
tim Vekâleti teşkilâtında çalışanların aylık dereceleri hakkında 6273 sayılı Kanunun tatbikine dair 

ek Kanun 

MADDE 1. — 6273 sayılı Kanunun şümulüne girenlerin 1 Mart 1954 tarihinde almakta 
oldukları maaşları, müktesep bir hak olduğundan hiçbir suretle indirilemez ve mezkûr kanun 
hükümleri ancak bu maaşlar üzerinden tatbik olunur; şayet o günkü maaşlar indirilmek suretiy
le tatbik olunmuşsa bu işlem düzeltilerek alâkalıların hakları verilir. 

MADDE 2. — Bu kanun kabulü tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Millî Eğitim Bakanlığı yürütür. 

Giresun Milletvekili Naim Tirali ve 4 arkadaşının, îlkokul öğretmenleriyle ilkokul öğretmenliğin
den gelip de muhtelif dereceli okullarda ve Millî Eğitim Bakanlığı, Üniversite, bakanlıklar teşki
lâtında ve İktisadi Devlet kurumlarında çalışanların aylık dereceleri hakkındaki 6273 sayılı Ka

nuna ek kanun teklifi (2/192) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlkokul öğretmenleriyle ilkokul öğretmenliğinden gelip de muhtelif dereceli okullarda ve Millî 
Eğitim Bakanlığı, Üniversite, Bakanlıklar teşkilâtında ve İktisadi Devlet kurumlarında çalışanla
rın aylık dereceleri hakkındaki 6273 sayılı Kanuna ek kanun teklifimiz ve gerekçesi ilişikte sunul
muştur. 

Gereğini müsaadelerinize arz ederim. 6 Şubat 1962 

Giresun Aydın Tekirdağ Tunceli 
N. Tirali M. $. Koç T. Kut F. Ülkü 

Tunceli 
V. Kışoğlu 
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G E R E K Ç E , . 

ilkokul öğretmenlerinin veya bu öğretmenlikten gelip de daha yüksek dereceli okullarda veya 
Millî Eğitim Bakanlığı teşkilâtında çalışanların özel idarelerden maaş almakta iken kendilerine 
atfı mümkün olmıyarak meydana gelen terfi gecikmeleri dolayısiyle uğradıkları kayıpların telâfi
si maksadiyle 6273 sayılı Kanun meriyete konulmuştu. 

Bu kanun, hazırlanış sebebi ve B. M. Meclisinden müzakere safhaları ve reddedilen takrirler 
göz önünde tutulup 6273 sayılı Kanunla alman kadrolardan istifade edilerek Bakanlıkça 1.3.1954 
tarihinde, şümulü içine aldığı öğretmenlere tatbik edilmiştir. 

öğretmenlerden bir kısmı yapılan muamelelere karşı idari dâva açmış, bu dâvalardan büyük bir 
ekseriyeti Millî Eğitim Bakanlığı aleyhine neticelenmiştir. Mahkeme ilâmlarının infazı zaruri ve 
idare için bir vazife olmakla beraber, aleyhe neticelenen dâvalara göre kanunun uygulama alanı 
genişlemiş bulunduğundan ve bu sebeple 6331 sayılı Kanunla alman kadrolar tatbikatı karşılana
madığından bu ilâmların infazı mümkün olamamıştır. 

Bunun üzerine Danıştaydan lehte karar alan öğretmenlerden bir kısmı yeni dâva açma, bir kıs
mı da B. M. Meclisi Dilekçe Encümenine müracaat etme yolunu gitmişler, bu mercilerden 1.3.1954 
tarihinden geçerli kadro temini zaruretini göstererek kadrolar almışlardır. 

îşte gerek bu ilâmların infazı ve gerekse aynı kanundan istifade edip de hak talebinde bulun-
mıyan bir kısım mağdur öğretmenlerin mağduriyetini idari yol ile telâfi maksadiyle umuma şâ
mil olmak üzere bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Tasarı kanunlaştığı tarihte âdil ve hakka müstenit bir intibak bağlamış olacak ve her türlü sız
lanmalar önlenmekle beraber Bakanlığı çok müşkül durumlara düşüren ve senelerden beri sürüp 
giden sonu gelmez dâvalara da bir nihayet veril' niş bulunacaktır. 

Tasarının 1 nci ve 2 nci maddeleri halen çalışanların, 3 ncü maddesi de 6273 sayılı Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte bu tasarının yürürlüğe gireceği tarih arasında vazifeden ayrılanların 6273 
sayılı Kanundan faydalanmış olanların durumlarının ıslahını temin edici hükümler ihtiva etmekte
dir. 5 nci maddesi, ilkokul öğretmenliği ile Devlet hizmetine girmiş olduğu halde 6273 sayılı Ka
nunun yayımı tarihinde üniversite öğretim ve.yönetim hizmetlerinde, Bakanlıklar ve bunlara bağlı 
teşkilât ve özel idareler ile belediyeler iktisadi Devlet kurumlarında çalıştıkları için bu kanunun 
şümulüne girmiyeceklerin bu kanun hükümleri dairesinde faydalanmalarını sağlamak amacı ile 
konmuştur. 4 ncü maddesi ile kanunun malî bakımdan Hazineye fazla külfet yüklenmemesi gö
zetilmiş, Millî Eğitim Bakanlığı dışındaki teşkilâtta 6273 sayılı Kanundan istifade edecekleri için 
kadro istenmediği cihetle Hazineye her hangi bir külfet tahmil edilmiyecektir. 6 nci madde ile de 
durumları düzeltilecekler için lüzumlu kadrolar 4^26 sayılı Kanuna bağlı cetvele eklenmiş ve ay
nı sayıda alt kadro cetvelinden çıkarılmıştır. 

Maaşları zamanında intibak ettirilemiyen öğretmenlerin 1954 yılından beri tahakkuk etmiş hak
ları tam olarak hesaplandığı zaman 120 milyon Hrayı geçen bir yekûn tutmaktadır. Öğretmenler 
Devleti müşkül duruma sokmamak için böyle bir talepten feragati göze alarak- sadece hak edilmiş 
kıdemlerinin son durumlarına ilâvesi suretiyle 1062 malî yılı başından itibaren vâsıl olacakları 
maaşları almaya razı olmaktadırlar. 

Bu suretle istenen kadronun yıllık tutarı 21 062 600 lira olarak hesaplanmıştır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 377 •> 
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GÎRESUN MİLLETVEKİLİ NAÎM TÎRALI VE 4 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

İlkokul öğretmenleriyle ilkokul öğretmenliğinden gelip de muhtelif dereceli okullarda ve Millî Eğitim 
Bakanlığı, üniversite, Bakanlıklar teşkilâtında ve İktisadi Devlet Kurumlarında çalışanların aylık 

dereceleri hakkındaki 6273 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — 6273 sayılı Kanundan faydalananlardan bu kanunun tatbiki neticesinde 1 . 3 . 
1954 tarihinde yapılması lâzımgelen yükseltmeleri kadrosuzluk sebebiyle daha sonraki bir tarihte 
yapılanların bu terfileri kadro aranmaksızın 1 . 3 . 1954 tarihine götürülerek düzenlenir. 

MADDE 2. — 1 nci maddeye göre durumları düzeltilenlerin mezkûr tarihten sonraki terfileri 
de başarıları tesbit edilmiş olduğu takdirde gene kadro aranmaksızın, terfi süresini doldurdukları 
tarihlere götürülür ve artan hizmet müddetleri son maaş derecelerine eklenir. 

MADDE 3. — 6273 sayılı Kanundan faydalanmış olup da 1 . 3 . 1954 tarihinden sonra her 
hangi bir sebeple ilişiği kesilen, emekliye ayrılan veya ölenler hakkında da yukardaki hükümlere 
göre işlem yapılır ve bunların emekli aylıkları ile dul ve yetimlerine bağlanan aylıklar ve toptan 
ödemeleri T. Cumhuriyeti Emekli Sandığı tarafından bu esaslara göre düzeltilir. 

Ancak, kendilerine toptan ödemede bulunulmuş olanların yükseltildikleri derecelere göre Emekli 
Sandığına ödemeleri icabeden kesenekleri aranmaz, Devletçe verilecek olan kesenek karşılıkları 
Millî Eğitim Bakanlığınca toptan ve tasarruftan T. G. Emekli Sandığına ödenir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerine göre maaşları düzeltilenlere geçmiş zaman için tazminat 
ve maaş farkı namlariyle her hangi bir tediye yapılmaz. 

MADDE 5. — 6273 sayılı Kanun hükümleri mezkûr kanunun tesbit ettiği şartları haiz olup, ha
len üniversiteler öğretim ve yönetim hizmetlerinde, Bakanlıklar ve bunlara bağlı teşkilâtta ve özel 
idareler ile belediyelerde ve İktisadi Devlet Kurumlarında çalışanlara da uygulanır. 

Ancak, bunların 1938 yılında ve daha önceki yıllarda geçirdikleri başarılı hizmet müddetlerinin 
üçte ikisi bahis konusu kanunda sayılan esaslara göre bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte almak
ta bulundukları maaş derecelerine eklenir ve artan hizmet müddetleri yükseltildikleri derecede iki 
seneyi aşmamak üzere kendilerine kıdem olarak verilir. 

MADDE 6. — Milü Eğitim Bakanlığı kuruluş kadrosu ile merkez kuruluş ve görevleri hakkın
daki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velin ilgili hükümlerine ilişik (1) sayılı cetveldeki kadrolar eklenmiş, aynı cetvelin ilgili bölümle
rinden ilişik (2) sayılı cetveldeki kadrolar çıkarılmıştır. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

HMIeûlteİ (S..Sayısı : 377)1 
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[1] SAYILI CETVEL 

I). Memuriyetin, 'çeşidi Aded Maaş 

/ / - Millî Eğitim İdareleri 
Millî Eğitim Müdürlükleri 

Millî Eğitim Müdürü 
Yaırdum. 

» > 
» > 
» » 

> 
» 
» 

veya 
4 

10 
13 
6 

1 500 
1 250 
1 100 

950 

33 

İlköğretim Müfettişleri 
3 
4 
5 
6 

İlköğretim Müfettişiı 
» » 
» » 
» » 

50 
15 
26 
16 

1 500 
1 250 
1 100 

950 

107 

İlkokul öğretmeni ve yardımcı öğretmenler 

3 İlkokul öğretmeni! ve Yaır-
dumcı öğretmen 900 1 500 

4 . » » » 1450 1 250 
5 » » » _ 1150 1 100 

3500 

V - Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı 
okul ve kurumlar 

3 
4 . 
5 
6 
7 

öğretmen 
» 
» 
» 
» 

40 
60 

168 
95 
9 

372 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 

D. Memuriyetin çeşidi Aded Maaş 

VI - Meslekî ve Teknik öğretim Dairelerine 
bağlı okullar ve görevleri 

Erkek Tek., Kız Tek. ve Ticaret Okulları 

3 öğretmen 16 1 500 
4 » 24 1 250 
5 » 22 1 100 
6 » 16 950 

78 

öğretmen Okulları Genel Müdürlüğüne bağlı 
okullar 

III - Ankara Gazi Orta öğretmen Okulu ve 
Eğitim Enstitüsü 

S öğretmen 7 1 500 
4 » 6 1 250 
5 » 5 1 100 

18 

IV • İstanbul Çapa Eğitim Enstitüsü 

3 öğretmen 
4 » 

4 1 500 
2 1 250 

V • Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsü 

4 öğretmen 2 1 250 

VIII - tlköğretmen okulları 

3 öğretmen 
4 » 
6 » 

21 1 500 
20 1 250 
10 1 100 

51 

VIII - Bakanlık Teftiş Heyeti 

3 Başmüfettiş 
4 » 

12 1 500 
2 1 250 

14 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 377 )ı 
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[2] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin çeşidi Aded Maag 

II - Millî Eğitim Daireleri 

Millî Eğitim Müdürlükleri 

7 Millî Eğitim Müdür ve Yar
dımcıları 

İlköğretim Müfettişleri 

7 İlköğretim Müfettişi 
8 » » 
9 » » 

33 

40 
56 
11 

107 

800 

800 
700 
600 

İlkokul öğretmeni ve yardımcı öğretmenler 

6 İlkokul öğretmeni ve Yar
dımcı öğretmen 1750 950 

7 > » » 1500 800 
8 » » > 250 700 

3500 

V - Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı 
okul ve kurumlar 

9 öğretmen 372 600 

VI - Meslekî ve Teknik öğretim Dairelerine 
bağlı okullar ve görevleri 

Erkek Tek., Kız Tek. ve Ticaret Okulları 

9 öğretmen 78 600 

D. Memuriyetin çeşidi Aded Maaş 

öğretmen Okulları Genel Müdürlüğüne bağlı 
okullar 

III - Ankara Gazi Orta öğretmen Okulu ve 
Eğitim Enstitüsü 

7 öğretmen 8 800 
8 » 5 700 
9 » 5 600 

18 

IV • İstanbul Çapa Eğitim Enstitüsü, 

7 öğretmen 
8 » 

800 
700 

V - Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsü 

7 öğretmen 2 700 

İlköğretim okuUan 

7 öğretmen 
8 » 

21 800 
30 700 

51 

Bakanlık Teftiş Heyeti 

5 Birinci Sınıf Müfettiş 
6 ikinci Sınıf Müfett% 
7 Üçüncü Sınıf Müfettiş 
8 Dördüncü Sınıf Müfettiş 

4 
6 
1 
3 

14 

1 100 
9£0 
800 
700 

M.Meçll*i .(S. Sayı* : 377) 
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Sakarya Milletvekili Yusuf Ulusoy ve 10 arkadaşının, ilkokul öğretmenleriyle ilkokul öğretmenli
ğinden gelip de muhtelif dereceli okullarda ve Millî Eğitim Bakanlığı, üniversite, bakanlıklar teş

kilâtında çalışanların aylık dereceleri hakkındaki 6273 sayılı Kanuna ek kanun teklifi (2/195) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlkokul öğretmenleriyle ilkokul öğretmenliğinden gelip de muhtelif dereceli okullarda ve Millî 
Eğitim Bakanlığı, üniversite, bakanlıklar teşkilâtında ve İktisadi Devlet Kurumlarında çalışanla
rın aylık dereceleri hakkındaki 6273 sayılı Kanuna ek kanun teklifi, esbabı mucibesiyle birlikte su
nulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımızla arz ederiz. 
5 . 4 . 1962 

Sakarya Milletvekili 
Yusuf Ulusoy 

Zonguldak Milletvekili 
M. Ali Pestilei 

Gaziantep Milletvekili 
Osman Bilen 

Yozgat Milletvekili 
Veli Uyar 

Niğde Milletvekili 
Dr. Ruhi S oy er 

Elâzığ Milletvekili 
Nurettin Ardıçoğlu 

Konya Milletvekili 
Vefa Tanır 

istanbul Senatörü 
Dr. Rifat Öztürkçine 

Yozgat Milletvekili 
Dr. Celâl Sungur 

Zonguldak Milletvekili 
Suphi Konak 

Kocaeli Milletvekili 
Şahap Bilgisu 

GEREKÇE 

İlkokul öğretmenlerinin veya bu öğretmenlikten gelip de daha yüksek dereceli okullarda veya 
Millî Eğitim Bakanlık teşkilâtında çalışanlar özel idarelerden maaş almakta iken kendilerine atfı 
mümkün olmıyarak meydana gelen terfi gecikmeler dolayısiyle uğradıkları kayıpların telâfisi .maksa-
diyle 6273 sayılı Kanun meriyete konulmuştu, 

Bu kanun hazırlanış sebebi ve Büyük Millet Meclisinden müzakere safhaları ve reddedilen takrirler 
göz önünde tutulup 6273 sayılı Kanunla alman kadrolardan istifade edilerek Millî Eğitim Bakanlı
ğınca 1 . 3 . 1954 tarihinde şümulü içine' aldığı öğretmenlere tatbik edilmiştir. 

öğretmenlerden bir kısmı yapılan muamelelere karşı idari dâva açmış bu dâvalardan büyük bir 
ekseriyeti Millî Eğitim Bakanlığı aleyhine neticelenmiştir. Mahkeme ilâmlarının infazı zaruri ve ida
re için bir vazife olmakla beraber aleyhe neticelenen dâvalara göre kanunun uygulama alam geniş
lemiş bulunduğundan ve bu sebeple 6331 sayılı Kanunla alınan kadrolar tatbikatı karşılamadığından 
bu ilâmların infazı mümkün olamamıştır. 

Bunun üzerine Danıştaydan lehte karar alan öğretmenlerden bir kısmı yeni dâva açma bir kısmı 
da Büyük Millet Meclisi Dilekçe Encümenine müracaat etme yoluna gitmişler, bu mercilerden 
1 . 3 . 1954 tarihinden geçerli kadro temini zaruretini göstererek kadro almışlardır. 

İşte gerek bu ilâm ve kararların infazı ve gerekse aynı kanundan istifade edip de hak talebinde bu-
lunmıyan bir kısım mağdur öğretmenlerin mağduriyetini idari yol ile telâfi maksadiyle umuma şâmil 
olmak üzere bu kanun teklifi hazırlanmıştır. 

Teklif kanunlaştığı tarihte âdil ve hakka müstenit bir intibak sağlanmış olacak ve her türlü sızlan
malar önlenmekle beraber Bakanlığı çok müşkül durumlara düşüren ve senelerden beri sürüp giden 
sonu gelmez dâvalara da bir nihayet verilmiş bulunacaktır. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 377 )/ 
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Teklifin bir ve ikinci maddeleri halen çalışanların üçüncü maddesi de 6273 sayılı Kanunun yürür

lüğe girdiği tarihte bu teklifin yürürlüğe gireceği tarih arasında vazifeden ayrılanlardan 6273 sayılı 
Kanundan faydalanmış olanların durumlarının ıslâhını temin edici hükümler ihtiva etmektedir. Be
şinci maddesi ilkokul öğretmenliği ile Devlet hizmetine girmiş olduğu halde 6273 sayılı Kanunun ya
yımı tarihinde üniversite öğretim ve yönetim hizmetlerinde bakanlıklar ve kurumlara bağlı teşki
lât ve özel idareler ile belediyeler ve iktisadi Devlet Kurumlarında çalıştıkları için bu kanunun şü
mulüne girmiyenlerin bu kanun hükümleri dairesinde faydalanmalarını sağlamak amaciyle konmuş
tur. 

Dördüncü maddesiyle kanunun malî bakımdan Hazineye fazla külfet yüklenmemesi gözetilmiş, 
Millî Eğitim Bakanlığı dışındaki teşkilâta 6273 sayılı Kanundan istifade edecekler için kadro isten
mediği cihetle Hazineye her hangi bir külfet tahmil edilmiyecektir. 

Altıncı madde ile de durumları düzeltilecekler için lüzumlu kadrolar 4926 sayılı Kanuna bağlı 
cetvele eklenmiş ve aynı sayıda alt kadro cetvelden çıkarılmıştır. 

Maaşları zamanında intibak ettirilemiyen öğretmenlerin 1954 yılından beri tahakkuk etmiş hak
lan tam olarak hesaplandığı zaman 120 milyon lirayı geçen bir yekûn tutmaktadır. 

Öğretmenler Devleti müşkül duruma sokmamak için böyle bir talepten feragati göze alarak sadece 
hak edilmiş kıdemlerinin son durumlarına ilâvesi suretiyle Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren vâsıl olacakları maaşları almaya razı olmaktadırlar. 

Bu suretle istenen kadronun bir yıllık tutarı 21 063 600 lira olarak hesaplanmıştır. 

M. Meclia* (S. Sayısı : 377 )ı 
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SAKARYA MİLLETVEKİLİ YUSUF ULUSOY VE 10 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

İlkokul öğretmenlriyle ilkokul öğretmenliğinden gelipde muhtelif dereceli okullarda ve Millî 
Eğitim Bakanlığı, üniversite, bakanlıklar teşkilâtında ve iktisadi deflet kurumlarında çalışanların 

aylık dereceleri hakkındaki 6273 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 

MADDE 1. — 6273 sayılı Kanundan faydalananlardan bu kanunun tatbiki neticesinde 1.3.1954 
tarihinde yapılması lâzımgelen yükseltmeleri kadrosuzluk sebebiyle daha sonraki bir tarihte ya
pılanların bu terfileri kadro aranmaksızın 1.3.1954 tarihine götürülerek düzenlenir. 

MADDE 2. — Birinci maddeye göre durumları düzeltilenlerin mezkur tarihten sonraki terfi
leri de başarıları tesbit edilmiş olduğu takdirde gene kadro aranmaksızın, terfi süresini doldur
dukları tarihlere .götürülür. Ve artan hizmet müddetleri son maaş derecelerine eklenir. 

MADDE 3. — 6273 sayılı Kanundan faydalanmış olupda 1.3.1954 tarihinden sonra her han
gi bir sebeple ilişiği kesilen, emekliye ayrılan veye ölenler hakkında da yukarıdaki hükümlere 
göre işlem yapılır. Ve bunların emekli aylıkları ile dul ve yetimlerine bağlanan aylıklar ve toptan 
ödemeleri T. C. Emekli Sandığı tarafından bu esaslara göre düzeltilir. 

Ancak kendilerine toptan ödemede bulunulmuş olanların yükseltildikleri derecelere göre Emek
li Sandığına ödemeleri icabeden kesenekleri aranmaz. Devletçe verilecek olan kesenek karşılık
ları Millî Eğitim Bakanlığınca toptan ve tasarruftan T. G. Emekli Sandığına ödenir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerine göre maaşları düzeltilenlere geçmiş zaman için tazmi
nat ve maaş farkı namlariyle her hangi bir tediye yapılmaz. 

MADDE 5. — 6273 sayılı Kanun hükümleri mezkûr kanunun tesbit ettiği şartları haiz olup 
halen üniversitelerin öğretim ve yönetim hizmetlerinde, bakanlıklar ve bunlara bağlı teşkilâtta 
ve özel idareler ile belediyelerde ve iktisadi devlet kurumlarında çalışanlara da uygulanır. 

Ancak, bunların 1938 yılında ve daha önceki yıllarda geçirdikleri başarılı hizmet müddetleri
nin üçte ikisi bahis konusu kanunda sayılan esaslara göre bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte 
almalata bulundukları maaş derecelerine eklenir ve artan hizmet müddetleri yükseltildikleri de
recede iki seneyi aşmamak üzere kendilerine kıdem olarak verilir. 

MADDE 6. — Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadrosuyla merkez kuruluş ve görevleri hak
kındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin ilgili hükümlerine ilişik (1) sayılı cetveldeki kadrolar eklenmiş, aynı cetvelin ilgili bö
lümlerinden ilişik (2) sayılı cetveldeki kadrolar çıkarılmıştır. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

M. Meclisi [(S. Sayıtı : 377)1 
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[1] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin çeşidi Aded Maaş 

/ / . Millî Eğitim İdareleri 
Millî Eğitim Müdürlükleri 

3 Millî Eğitim Müdürü veya 
Yardımcısı 4 

4 Millî p Eğitim Müdürü veya 
Yardımcısı 10 

5 Millî Eğitim Müdürü veya 
Yardımcısı 13 

6 Millî Eğitim Müdürü veya 
Yardımcısı 6 

1 500 

1 250 

1 100 

950 

33 
İlköğretim Müfettişleri 

3 İlköğretim Müfettişleri 
4 ilköğretim Müfettişi 
5 » » 
6 » » 

50 
15 
26 
16 

4 

1 500 
1 250 
1 100 
950 

107 

İlkokul öğretmeni ve Yardımcı öğretmenler 

3 İlkokul öğretmeni ve Yar
dımcı öğretmen 900 1 500 

4 İlkokul öğretmeni ve Yar
dımcı öğretmen 1 450 1 250 

5 İlkokul öğretmeni ve Yar
dımcı öğretmen 1 150 1 100 

V. Orta öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı 
okul ve kurumlar 

3 Öğretmen 
4 . » 
5 » 
6 » 
7 > 

40 
60 

168 
95 

9 

872 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 

D. Memuriyetin çeşidi Aded Maaş 

VI. Meslekî ve Teknik Öğretim dairelerine 
bağlı okullar ve görevliler Erkek Teknik 

Kız Teknik ve Ticaret okulları 

3 öğretmen 
4 > 
5 » 
6 » 

16 1 500 
24 1 250 
22 1 100 
16 950 

78 

öğretmen Okulları Genel Müdürlüğüne 
bağlı okullar III. Ankara Gazi Orta 

öğretmen Okulu ve Eğitim Enstitüsü 

3 öğretmen 7 1 500 
4 » 6 1 250 
5 » 5 1 100 

18 

IV. İstanbul Çapa Eğitim Enstitüsü 

öğretmen 1 500 
1 250 

V. Balikesîr Necati Eğitim Enstitüsü 

4 öğretmen 2 1 250 

VII. tlköğretmen Okulları 

3 öğretmen 
4 y> 
5 » 

21 1 500 
20 1 250 
10 1 100 

51 

VIII. Bakanlık Teftiş Heyeti 

3 (Başmüfettiş 
4 ı» 

12 
2 

14 

1 500 
1 250 
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[2] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin çeşidi Aded Maaş 

II. Millî Eğitim daireleri 
Millî Eğitim Müdürlükleri 

7 Millî Eğitim Müdürü ve 
yardımcıları 

İlköğretim' Müfettişleri 

7 îlköğretim Müfettişi 
8 » » 
9 » » 

33 

40 
56 
11 

800 

800 
700 
600 

İlkokul öğretmenleri ve yardımcı öğretmenler 

6 ilkokul öğretmeni ve Yar
dımcı öğretmen 1 750 

7 İlkokul öğretmeni ve Yar
dımcı öğretmen 1 500 

8 İlkokul öğretmeni ve Yar
dımcı öğretmen 250 

950 

800 

700 

3 500 

V. Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne 
bağlı okul ve kurumlar 

9 öğretmen 372 600 

VI. Meslekî ve Teknik öğretim dairelerine 
bağlı okullar ve görevleri 

Erkek Teknik, Kız Teknik ve Ticaret okulları 

9 öğretmen 78 600 

D. Memuriyetin çeşidi Aded Maaş 

öğretmen Okulları Genel Müdürlüğüne 
bağlı okullar 

III. Ankara Gazi Orta öğretmen Okulu ve 
Eğitim Enstitüsü 

7 öğretmen 
8 » 
9 > 

8 800 
5 700 
5 600 

18 

IV. İstanbul Çapa Eğitim Enstitüsü 

7 öğretmen 12 
8 » 4 

V. Balıkesir Necati JJğitim Enstitüsü 

7 Öğretmen 2 

tlköğretmen Okulları 

800 
700 

7 öğretmen 
8 » 

Bakanlık Teftiş Heyeti 

5 'Birinci Sınıf Müfettiş 
•6 İkinci Sınıf Müfettiş 
7 Üçüncü Sınıf Müfettiş 
8 'Dördüncü Sınıf Müfettiş 

21 
30 

51 

700 

800 
700 

4 
6 
1 
3 

1 100 
950 
800 
700 

14 

M..Heûlişi ( S . Saywı :37T j ! 



— 25 — 
Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 6 .10 .1962 

Karar No. : 20 
Esas No. : 2/176, ,2/188, 2/195, 2/156, 2/154, 2/192 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza havale buyrulan Cumihuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in; İlkokul öğretmenleri ile, ilkokul öğretmenliğinden gelipte muhtelif dere
celi o'kullarda ve Millî Eğatim Bakanlığı, üniversite, bakanlıklar teşkilâtında ve İktisadi Devlet 
Kurumlarında çalışanların aylık dereceleri (hakkındaki 6273 sayılı Kanuna ek kanun teklifi, Cum
huriyet Senatosu İzmir Üyesi Nevzat özerdendi 'nin, Sakarya 'Milletvekili Yusuf Ulusoy ve 10 
.arkadaşının, 'Cumihuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Veysd Yardımcı ve '212 arkadaşının, Gaziantep 
Milletvekili Ali İhsan Göğüs, Diyarbakır Milletvekili Naim Tirali ve 4 arkadaşının aynı mahi
yetteki kamun .teklifleri; teklif sahipleri ve ilgili Bıakanlı'k temsilcilerinin iştirakiyle te'tikik ve 
müzakere edildi. 

Mezkûr kanun tekliflerinin altısı da 6273 sayılı İntibak Kanununun tatbikine dair kanun tek
lifleri olduğundan, tevhidedilerek görüşülmesine Komisyonumuzca karar yerildi. 

6273 sayılı İntibak Kanunu, ilkokul öğretmenlerimi veya bu öğretmenlikten gelipte daha yük
sek dereceli okullarda ve Millî Eğitim Bakanlığı teşkilâtında,çalışanların 1938 yılından evvel 
•özel idarelerde .maaş almakta ilken kendilerine atfı mümkün 'olmıyarak meydana (gelen terfi -ge
cikmeleri dolayısiyle uğradıkları kayıpların telâfisi maksadiyle kabul edilip meriyete konmuştu. 

Millî Eğitim Bakanlığı :bu .kanunu; hazırlanış sebebini göz önünde tutarak, 63ı3il sayılı Ka
nunla alman kadrolardan istifade ederek 31 . 3 . 1904 tarihinde şümulü içine aldığı öğretmen
lere tatbik etmiştir. 

öğretmenlerden bir kısmı yapılan muamelelere karşı idari dâva açmış, bu dâvalardan 'bü
yük bir ekseriyeti Millî Eğitim Bakanlığı 'aleyhine netıicelenmiıştir. 

Gerek Danıştay kararlarının infazı ve gerekse aynı kanundan istifade edipte kak! talebinde 
bulunımıyan bir kısım mağdur öğretmenlerin mağduriyetini telâfi maksadiyle, umuma şâmil ol
mak üzere <bu kanun teklifleri hazırlanmıştır. 

Bu hususta Komisyonumuza havale edilen 6 kanun teklifimin 5 tanesinin her ibiri 8 madde 
halinde, gerek metin ve gerekse 'gerekçeleri bakımından tamamiyle biri diğerinin aynı olup, 
bir diğeri Cum'huriyet Senatosu İzmir Üyesi Nevzat özerdemli tarafından verilen kanun teklifi 
ise ('2/188) üç madde (halinde tanzim edilmiş olup aynı maksadı ifade etmektedir. 

Komisyonumuz 8 madde halinde tanzim 'olunan kanun tekliflerimin: 
a)' Başlığını metnin maddelerinde yaptığı değişikliğe uygum olarak yeniden aşağıdaki şe

kilde tanzim etmiştir. " . . 
'(ilkokul öğretmenleri ile ilkokul öğretmenliğinden .gelipte muhtelif dereceli okullarda ve Millî 

Eğitim" Bakanlığı teşkilâtında çalışanların aylık dereceleri hakkımdaki 0273 sayılı Kanuna ek 
kanun teklifi.) 

. b) Komisyonumuz kanun tekliflerinin birinci maddesini maksadı daha iyi ifade etmesi ha
zıkından yeniden kaleme almak suretiyle değişik şekilde aşağıdaki ğİb'i kalbul etmiştir. 

(0273 ısayilı Kanuna göre 1 . 3 . 1954 tarihinden sonra yapılan intibaklar kadro aranmaksı
zın bu tarihe götürülerek düzeltilir.)! 

c)1 Kanun tekliflerinin ikinci maddesi birinci maddeye uygun olarak aynen kabul edilmiştir. 
d) Komisyonumuz kanun tekliflerinin üçüncü maddesini yalnız halen 'vazifede bulunan öğret- . 

inenlerin istifade etmesi mütalâası ile kabul etmiyerek metinden .çıkarmıştır. 
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e> Teklifin dördümcü maddesi üçüncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
ıf) (Kanun tekliflerinin beşinci maddesinde zikredilenler gerek üst ımaaş dereceleri ile mes

lekten ayrılmış olmaları ve gerekse 6273 sayılı Kanunun ,geçici ikinci maddesi; bu gibilerin mes-
leke dönmeleri 'halinde bu kanun hükümlerinden istifade edecekleri belirtilmiiş olduğundan, Ko-
misyonuımuz bu maddeyi kanun teklifleri metninden çıkıarmuştır. 

!g) 'Tekliflerin altıncı maddesi 'dördüncü madde olarak, Millî Eğitimi [Bakanlığı kadro cet
vellerinde 58 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe uyularak yeniden tanaim edilmiş olan 1 ve 2: 
sayılı cetvellerde ilişik olarak eklenmiştir. 

h)1 Tekliflerin 'bâzılarının 7 nei maddesinde yürürlük 'tarihleri konduğundan, usul bakımın
dan bu yürürlük tarihleri kaldırılarak «yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer» ibaresî 
konmuş'tur. 

li) Tekliflerin sekizinci maddesi, yukarda izalh ettiğimiz setbeplerle bâzı maddelerin kaldırıl
ması bakımından altıncı madde 'olarak aynen kabul edilmişıtir. 

(Bütçe Komisyonuna havale edilmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 
'Başkan 

İstanbul 
T. D emir ay 

Antalya 
/. Ataöv 
Bingöl 

M. S. Aydar 
Giresun 

N. Erkmen 
Nevşehir 

A. B. Numanoğlu 

Söızcü 
Sakarya 

B. Akdağ 
A'rtvin 

S. Eminağaoğlu 
Çanakkale 

A. N. Akay 
Giresun 

İV. Tirali 
Tekirdağ 
T. Kut 

Kâtip 
Ordu 

Ş. Pehlivanoğlu 
Aydın 

M. Ş. Koç 
Denizli 

R. Şenel 
İstanbul 

R. T. Burak 
Tunceli 

V. Kı§oğlu 

Ağrı 
R. Polat 

Aydın 
M. Gedik 
Erzurum 

C. Dursunoğlu 
Manisa 

S. Çağlar 
Tunceli 
F. Ülkü 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU DEĞÎŞTÎRİŞİ 

İlkokul öğretmenleri ile ilkokul öğretmenliğinden gelip de muhtelif dereceli okullarda ve Millî Eği
tim Bakanlığı teşkilâtında çalışanların aylık dereceleri hakkındaki 6273 sayılı Kanuna ek kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 6273 sayılı Kanuna göre 1 . 3 . 1954 tarihinden sonra yapılan 
aranmaksızın bu tarihe götürülerek düzeltilir. 

intibaklar kadro 

MADDE 2. — Birinci maddeye göre durumları düzeltilenlerin 1 . 3 . 1954 tarihinden sonraki 
terfileri de başarılan tesbit edilmiş olmak şartı ile kadro aranmaksızın terfi sürelerini doldurduk
ları tarihlere götürülür. Ve artan müddetleri son maaş derecelerine eklenir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerine göre maaşları düzeltilenlere geçmiş zaman için tazminat 
ve maaş farkı namları ile her hangi bir tediye yapılamaz. 

MADDE 4. — Milî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadroları ile merkez kuruluşu ve görevleri hak
kındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cet
vellerinde 58 sayılı Kanunla özlük îşleri Genel Müdürlüğü başlığı altındaki kadrolardan ilişik 
(1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar kaldırılmış ve yerine (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklen
miştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 377 ) 
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[1] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin çeşidi Aded Maaş 

Millî Eğitim Komisyonunun değiştiricine 
bağlı cetveller 

Millî Eğitim Müdür ve yardımcıları 

7 Millî Eğitim Müdür ve 
Yardımcısı 33 

llköğretmen Müfettişleri 

7 İlköğretim Müfettişi 
8• » » 

9 » » 

40 
56 
31 

İlkokul öğretmenleri 

6 öğretmen 
7 » 
8 » 

1 700 
1 500 

300 

800 

800 
700 
600 

950 
800 
700 

D. Memuriyetin çeşidi Aded Maaş 

Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı 
okullar, meslekî ve teknik öğretim okul
ları, gezici köy kursları, üköğretmen okul

ları ve imam • hatip okulları 

7 öğretmen 
8 » 
9 » 

7 öğretmen 
8 » 
9 » 

21 800 
30 700 

450 600 

Eğitim, enstitüleri 

Bakanlık Teftiş Heyeti 

5 (Birinci Müfettiş 
6 ikinci Sınıf Müfettiş 
7 Üçüncü Sınıf Müfettiş 
8 Dördüncü Sınıf Müfettiş 

10 
11 
5 

800 
700 
600 

100 
950 
800 
700 

[2] SAYILI CETVEL 

Mülî Eğitim Müdürlükleri 

Millî Eğitim Müdürü 4 
» » » 10 

Millî Eğitim Müdürü veyaı 
Yardımcısı 13 

» » » 6 

İlköğretim Müfettişleri 

Ilköğnetiım Müfettişleri 50 
» » 15 
» » 26 
» » 16 

1 500 
1 250 

1 100 
950 

1 500 
1 250 
1 100 
950 

Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullar, 
Meslekî ve Teknik öğretim okulları, gezici köy 
kursları, llköğretmen okulları ve İmam - Hatip 

okulları 

3 öğretmen 87 1 500 

4 öğretmen 
5 » 
e » 

Eğitim Enstitüleri 

3 öğretmen 

İlkokul öğretmenleri 

öğretmen 

114 
215 
85 

1 250 
1 100 
950 

11 1 500 
10 1 250 
5 1 100 

910 
1460 
1130 

Bakanlık Teftiş Heyeti 

Başmüfettiş 12 
4 

1 500 
1 250 
1 100 

500 
250 
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No: 2/154,2/156,2/176,2/188,2/192,2/195 
Karar No: 142 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yardımcı ve 22 arkadaşının, İlkokul öğretmenleriyle 
.ilkokul öğretmenliğinden gelip de muhtelif dereceli okullarda ve Millî Eğitim Bakanlığı, Üniver
site, bakanlıklar teşkilâtında ve İktisadi Devlet kurumlarında çalışanlarin aylık dereceleri hak
kındaki 6273 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ile aynı mahiyetteki 2/156 esas sayılı Gaziantep Mil
letvekili Ali İhsan Göğüs ve Diyarbakır Milletvekili Vefik Pirinçeioğlu'nun, • 2/176 esas sayılı 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 2/188 esas sayılı, Cumhuriyet Senato
su İzmir Üyesi Nevzat özerdendi'nin, 2/192 esas sayılı Giresun Milletvekili Naim Tirali ve 4 arka
daşının, 2/195 esas sayılı Sakarya Milletvekili Yusuf Ulusoy ve 10 arkadaşının teklifleri ve Millî 
Eğitim Komisyonunca hazırlanan rapor, komisyonumuza havale edilmiş olmakla, teklif sahipleri 
ve ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Hükümetin görüşünü esas alan komisyonumuz; 
1. Portesinin, Devlet ekonomik kurumları için beş milyon ve Emekli Sandığı için de on mil

yon lira ilâvesiyle ceman 45 milyon lira miktarı-nda bulunduğu; 
2. Giderlerin genel bütçeye en az 30 milyon lira ilâve bir külfet teşkil edeceği; 
3. İntibakların sadece Millî Eğitim dâvası olarak değil, genel olarak yeni personel kanunu ta

sarısının hazırlanmasında ele alınacağı, prensip itibariyle yapılacak sınıflandırma ameliyesini zor
laştıracağı ve barem derecelerinin mahrut teşkil etmesi ve sair personel rejimi prensiplerine aykırı • 
düşeceği; 

4. Personel politikası bakımından yetersiz ve öğretmen ihtiyacını karşılıyacak mahiyette olma
ması bakımından da Beş Yıllık Plânla uygunluk arz etmediği; 

Cihetle muvafık mütalâa edilmemiş ve teklifler reddedilmiştir. 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 

§. İnal 

Artvin 
Söz hakkım mahfuz 

S. O. Avcı 

Gümüşane 
Muhalifim 
S. Savacı 

27 .8.1963 

Başkanvekili 
Balıkesir 

F. îslimyeli 

Aydın 
Muhalifim 

1. Sezgin 

Hatay 
A. S. Hocaoğlu 

İmzada bulunamadı 

Sakarya 
N. Bay ar 

Bu Rapor Sözcüsü 
Kars 

K. Okyay 

Bilecik 
Ş. Binay 

İmzada bulunamadı 

Kastamonu 
Muhalifim 
S. Keskin 

Siirt 
A. Yaşa 

Kâtip 
Yozgat 

V. Uyar 
İmzada bulunamadı 

Çanakkale 
Ş. İnan 

Konya 
/ . Baran 

Trabzon 
A. Şener 
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Dönem : 1 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S ! S. Sayısı : 

Malatya Milletvekili Mehmet Delikaya ve 4 arkadaşının) Hanife Ka
dife Fırat'a vatani hizmet tertibinden maaş tahsisine ait kanun teklifi 

ve Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/248) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Hanife Kadife Fırat'a vatani hizmet tertibinden maaş tahsisine ait kanun teklifi gerekçesiyle 
birlikte ilişiktir. • . . 

Gereğinin yapılmasını saygı ile rica ederiz. 

Malatya Milletvekili Malatya Milletvekili Malatya Milletvekili Malatya Milletvekili 
Mehmet Delikaya Nurettin Akyurt Ahmet Ftrat H. Ziya Özkan 

Malatya Senatörü. 
Nw&it Yetkin 

Hanife Kadife Fırat'a vatani hizmet tertibinden maaş tahsisine ait kanun teklifi gerekçesi 

Millî Mücadele grupunun d$gal senelerinde gizli faaliyeti «ırasında İstanbul'da kurulan teş
kilâtı mühim hizmetler ifa etmiştir. (Bu bölgeden Millî Mücadeleye iştirak eden va'tansever ün-
Banlan Anadolu'ya kaçırmak ve İstanbul'da mevcut depolardan, silâlh ve cephane temin etmek iş
gal altındaki İstanbul'da yapılan zor işlerdendi. O ıgünkü şartlar altında Umumi Esnaf Cemiyeti 
Reisi olan, Malatya'nın Pötiürge kazası Keferdiz bucağında doğan iSal'ih Fırat '(Salih Reis) her 
türlü tehlikeyi göze alaraik İstanbul'daki Başkanı bulunduğu Esnaf ve Hamallar Teşkilâtında: 
ö-erefk «ilâh ve cephanelerin depolardan gizlice kaçırılması ve yine 'gizlice-deniz vaaıbalarma yük
lenilerek Anadolu'ya şevkinde büyük hizmetleri (gömülmüştür. (Bu hizmetlerimıde maddelfcen de 
fedakârlıktan kaçınmamış olan Salüh-Fırat 1935 yılında 'öldükten sonra aileısin'in yedi erkek ve 'bir 
İkiz çocuğu 15 ile 30 yaşları arasında tüberfcilozdan birer birer vefat etmiş, ıhayattta 'bugün bu 
ailenin tek ferdi olarak Pötürge (kazası Keferdiz 'bucağı1 Çolak MaJhalle hane 64/3, cilt 9 sayfa 5Q 
da kayıtlı Mustafa <ve Zekine'den doğma 1290 doğumlu karısı Hanife Kadife Fırat kalmıştır. 
Yardıma ımühtaç 've perişan durumda olan 87 yaşındaki Ibu insanın son günlerinde olsun açlığın 
ve sefaletin pençesinden korunmasını temin içlin şahsına hir aylık 'bağlannıa-sunı arz ve teklif edi
yoruz. -

MALATYA MİLLETVEKİLİ MEHMET DELİKAYA VE 4 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

fflamfe Madif e. Fırat'a vatani Mzmet tertibinden maaş tahsisine mt kanun teklifi 

MADDE 1. — Millî Mücadelede istanbul'da büyük hizmetleri geçen Salih Fırat'ın (Salih Reis) 
bugün mufctacolan karısı Mustafa kızı Hanife Kadife Fırat'a hayatta bulunduğu müddetçe vatani 
hizmet tertibinden 500 lira aylık bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımını takibeden ay başında yurikhiğe girer. 
MADDE S. — Bu kanun hükümlerini JJIaİiye Vekili yürütür. 

375 



Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 

Esas No: 2/248 
Karar No: 54 

23 . 1 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Malatya Milletvekili Mehmet Delikaya ve 4 arkadaşının Hanife Kadife Fırat'a vatani hizmet ter
tibinden maaş tahsisine ait kanun teklifi ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda 
tetkik ve müzakere olundu. 

Malatya'nın Pötürge kazası Keferdiz bucağında doğan İstanbul eski Umumi Esnaf ve Hamal
lar Cemiyeti Reisi Salih Fırat'ın; Millî Mücadeleye iştirak eden vatansever insanları Anadolu'ya 
kaçırmak ve İstanbul'da mevcut depolardan silâh ve cephane temin etmek ve bunların yine gizlice 
deniz vasıtalarına yüklenerek Anadolu'ya şevkinde büyük hizmetleri görüldüğü teklif sahibinin 
gerekçesinde ifade ediliyorsa da Millî Savunma Bakanlığı Harb Tarihi kayıtlarında kendisinin bu 
yolda hizmetlerinin sebk ettiğine dair her hangi bir kayda raslanmadığı gibi, ilgili teklif sahibinin 
de bu hizmetleri belgeleriyle komisyona ibraz etmediği görülerek, 1935 yılında vefat eden Salih 
Fırat'ın 1290 doğumlu karısı Hanife Kadife Fırat'a vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması 
hakkındaki teklifin reddine ve havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa arz olunur. 

Başkan 
Gümüşane 

N. Küçüker 

Sözcü 
Erzurum 

G. Karaca 

. Muş 

S. Mutlu 0 

Adana 
Y. Aktimur 

Ordu 

. N. Hazinedar 

Ağrı 
N. Güngör 

imzada bulunamadı 

Plân Koomisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Plân Komisyonu 
Esas No: 2/248 
Karar No: 141 

27.8.1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Malatya Milletvekili Mehmet Delikaya ve dört arkadaşının, Hanife Kadife Fırat'a vatani hiz
met tertibinden maaş tahsisine dair kanun teklifi ve Maliye Komisyonu raporu, komisyonumuza 
havale edilmiş olmakla, ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle incelendi ve görüşüldü. 

Kanun teklifinin gerekçesinden anlaşıldığına göre; Millî Mücadelede Umumi Esnaf Cemiyeti 
Reisi olan Salih Fırat (Salih Reis), vatansever insanları İstanbul'dan Anadolu'ya kaçırmanın, bun
lara silâh ve cephane bulmanın zor olduğu günlerde her türlü tehlikeyi göze almış, insanların, 
silâh ve cephanenin Anadolu'ya şevkinde büyük rol oynamış, maddeten de hiçbir . fedakârlıktan 
kaçınmamıştır. Salih Fırat 1935 te ölmüş, geriye 7 erkek ve 1 kız çocuğu ile eşini bırakmıştır. 
15 ile 30 yaşları arasında bütün çocukları tüberkilozdan ölmüşlerdir. Bugün hayatta olan karısı 
Kadife Fırat 87 yaşında ve perişandır. 

Millî Savunma Bakanlığı Harb Tarihi arşivinde mezkûr şahsa ait bir kayıt bulunmamaktadır. 
Dosyasında Millî Mücadeledeki hizmetine dair bir vesika yoktur. 

Maliye Komisyonu teklifi; gerek dosyada ve gerekse teklif sahiplerinin de her hangi bir vesi
kaya sahibolmadıklarmdan reddetmiştir. * 
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Bu durum muvacehesinde vatan çapında bir hizmet gördüğü resmen tesbit edilemiyen ve vesi
kaları da bulunmıyan bu şahsa, vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkındaki kanun tek
lifini komisyonumuz kabule şayan görmemiştir. 

Raporumuz, genel kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 
Ş. İnal 
Artvin 

8. O. Avcı 
Giresun 

/. E. Kilıçoğlu 
Eonya 

ff. C. Yılmaz 
Sakarya 

N. Bayar 

Başkanvekili 
Balıkesir 

F. tslimyeli 
Aydın 

/. Sezgin 
Kars 

K. Okyay 
Maraş 

E. Kaplan 
Siirt 

A. Yaşa 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 
Balıkesir 

A. A. Bolak 
Kırşehir 
A. Bilgin 
Maraş 

A. Karaküçük 
Sinop 

M. Alicanoğlu 

Kâtip 
Yozgat 

V. Uyar 
Elâzığ 

ö. F, Sanaç 
Konya 
/. Baran 
Mardin 

Ş. Aysan 
Trabzon 

A. Şener 

M. Mecll» (S, Styıtı : 875 ) 



Dönem : 1 
Toplanto : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S . S a y ı s ı : 

Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yardımcı ve 23 arkadaşının, 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her çeşit orta ve yüksek dereceli okul
lar öğretmenleriyle öğretmenlikten gelip Millî Eğitim Bakanlığı mer
kez ve taşra teşkilâtında çalışmakta olanlara mebdei maaş derecele
rinin düzeltilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân 

komisyonları raporları (2/166) 

Başkanlığa 

Temsilciler Meclisi esas 2/32 de kayıtlı bulunan «Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her çeşit orta 
ve yüksek dereceli okullar öğretmenleriyle öğretmenlikten gelip Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve 
taşra teşkilâtında çalışmakta olanların mebdei maaş derecelerinin düzeltilmesi hakkında kanun tek
lifi» nin İçtüzüğün 69 ncu maddesi uyarınca yeniden işleme konmasına delâletinizi arz ederiz. 

Ağrı 
V. Yardımcı 

Ağrı 
N. Güngör 

Konya 
K. Kafh 

tfrfa 
E. M. Karakurt 

İstanbul 
Z. Altınoğlu 

Adıyaman 
JJ, Ağar 

Ankara 
M. IJlusoy 

Ağrı 
K. özcan 

Çanakkale 
R. Sezgin 

Ankara 
/ . Gence 

istanbul 
ö. Şahingiray 

Bolu 
A. Çakmak 

Mardin 
T. Oğuz 

Ağrı 
U. Polat 

. Konya 
K. Ataman 

Çanakkale 
H. Sakarya 

İzmir 
C. Okurer 

Mardin 
K. Oral 

C.K.M.P . 
Yozgat 

/. Kapısız 

Trabzon 
Y. Demirdağ 

Çanakkale 
A. N. Akap 

Gaziantep 
imza, okunamadı 

Bolu 
F. Ümit 

Gaziantep 
Dr. N. Özgür 

19 Tem. 1961 
Temsilciler Meclisi Başkanlığına 

Mili Eğitim Bakanlığına bağlı her çeşit orta ve yüksek dereceli okullar öğretmenleri ile öğret
menlikten gelip Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtında çalışmakta olanların Mebdei 
maaş derecelerinin düzeltilmesi hakkındaki kanun teklifimizle gerekçesini sunuyoruz. 

Gereğine müsaadelerinizi arz ederiz. 

Sami Küçük Mehmet özgüneş Reşat Tardu Ahmet Atılgan 

İlhan özdü Münir Aktcpe Lütfü Engin 
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GEREKÇE 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her çeşit orta ve yüksek okullar öğretmenleriyle, öğret
menlikten gelip Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtında çalışmakta olanların 
mebdei maaş derecelerinin düzelmesi hakkındaki kanun tasarısı esas itibariyle mesleke; 

a) » Üniversite, yüksek okul veya meslek öğretmen okulu mezunu olarak 30 lira maaştan, 
b) 3656 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel ilköğretmen okulu, müzik öğret

men okulu veya o derecedeki meslek okullarından mezun olduktan sonra ehliyetleri sebebiyle 
ilkokullarda öğretmenlik yapmadan doğrudan doğruya orta dereceli okullarda öğretmenliğe 
tâyin edilenlerden 20 lira maaştan; 

Dûn bir maaş veya ücretle girmiş olanların bu dûn maaşlarda geçirdikleri başarılı müddet
lerin her üç yılı için bugünkü maaş derecelerine bir kıdem eklenmesini ve fakat âzami 
istifadenin 8 yılı geçmemesini tâzammun etmektedir. 

13 . 3 . 1640 tarih ve 439 sayılı Kanun, orta tedrisat öğretmenlerini sabit ve muvakkat un-
vanlariyle ikiye ayırmış, sabit öğretmenlerin namzet olarak 15 lira asıl maaşla mesleke alın
masını, asaletlerinin tasdikinde asıl maaşlarının 17 lira olmasını ve 28 yıllık hizmet sonunda an
cak 50 lira asıl maaşa kadar yükselmelerini, muvakkat öğretmenlerin ise namzetlikte 12 lira, 
ilk asillikte 15 lira asli maaşı almalarını ve 28 yıl sonunda nihai maaş olarak 25 liraya yük
selmelerini hüküm altına almış bulunmaktadır. 

Diğer Devlet memurları ayrı ve avantajlı bir rejime tabi tutuldukları halde, maarif mesle
kinde tefrik yaratan ve tahsil farkı gözetmiyen. bu kanımla öğretmenlerin mağdur edil
dikleri aşikârdır. 

30 . 6 . 1929 tarihinde çıkan 1452 sayılı Kanun, hâkimler ve öğretmenler de dâhil olmak 
üzere bütün Devlet memurları aynı maaş rejimine tabi tutmuş, maaşları 10 ile 150 arasında 
20 dereceye bölmüş, yüksek okul mezunlarını 30 ve ihtisas görevleri 40 lira asli maaşla işe 
başlatmış ve terfi müddetlerini iki yıla indirmiştir. 

'Bu tatminkâr durum, öğretmenler için bir yıl gibi çok kısa bir müddet devam etmiştir. 
Zira, diğer Devlet memurları 1452 sayılı Kanunu tabi olmakta devanı ederken, öğretmenler 
30 . 6 . 1930 tarihinde çıkan 1702 sayılı Hususi Kanuna tabi tutulmuşlardır. Bu kanuna gö
re sabit ve muvakakt öğretmenlikler yine ihdas edilmiştir. Sabit öğretmenler 25 lira asıl 
maaşla mesleke alınmış, 6 sene sonra maaşlaÎM 30 olmuş ve 25 yıllık hizmetten sonra nihai 
dereceleri 90 olarak kabul edilmiştir. Muvakkat öğretmenler için nihai derece 55 de bırakıl
mıştır. 

Tahsil farkı da gözetmiyen bu kanun, 3656 sayılı Kanunun çıkış tarihi olan 8 . 7 . 1939 
tarihine kadar yani 9 yıl öğretmenlerin geniş ö'çüde' mağduriyetlerini mucibolmuştur. 

3656 sayılı Kanunun, öğretmenleri diğer Devlet memurları ile birleştirerek tatmin" etmişse 
de öğretmenlerin mazideki mağduriyetlerini bertaraf edici bir hüküm getirmemiştir. 

Bu suretle öğretmenler, uzun yıllar maaş mebdei, maaş müntehası, terfi süresi ve unvan 
bakımlarından mağdur olagelmişlerdir. O kadar ki, 10 yıl zarfında emsali Devlet memurunun 
maaşı 70 olmasına mukabil, öğretmenin maaşı ancak 40 a varabilmiştir. 

Diğer tarftan 1452 sayılı Kanun diğer Devlet memurlarına mafevk bir memuriyete tâyin 
dolayısiyle iki üst dereceyi hakkı nıüktesebolarak tanımış iken 1702 sayılı Kanun öğretmenlere 
böyle bir hak tanımamıştır. 

1452 sayılı Kanuna göre orta veya ilkokul mezunları diğer Devlet memuriyetlerine 20 lira asli 
maaşla tâyin edilebildikleri için sabit bir öğretmenin ortaokulun birinci sınıfında okuttuğu bir 
talebesi 20 lira asli maaşta 1 yıllık iken kendisi ancak 20 liraya varabilmiştir. Bir mevkut 
öğretmen ise ortaokulun son sınıfında okuttuğu talebesi diğer Devlet memuriyetinde 21 sene 
sonra 55 lira asil maaşa yükseldiği halde kendisi nihayet 20 lira asil maaşa ulaşabilmiştir. 

Bunun gibi, kız ve erkek meslek öğretmen okulu mezunları da 25 lira asli maaşla mesleke 
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- a. -
alınarak bilahara 30 lira asli maaşla mesleke alman (Kız ve erkek teknik öğretmen okulu) 
mezunu emsallerine nazaran mağdur edilmişlerdi. Zira her iki okul arasında mahiyet iti
bariyle bir fark meveudolmayıp sadece öğretmen ihtiyacını doldurması sebebiyle birincinin 
tahsil müddeti diğerinden 1 yıl eksik tutulmuştu ki, bu hal birçok fakülte ve yüksek okul
ların tarihinde de mevcuttur. Kaldı ki, bugün meslekte bulunan ve tecrübeleri dolayısiyle 
çok başarılı vazife görmekte olan meslek öğretmen okulu mezunlarında aradaki farkı yetiş
tirici kurslar ve fark imtihanları vermek suretiyle telâfi eylemiş bulunmaktadır. 

Cemiyetimizin kemâle ulaşması, maddi ve mânevi cephesinin muvazeneli bir şekilde inkişaf 
ettirilmesine bağlıdır. Hiç şüphesiz mânevi kalkınmanın temel unsurlarından biri öğretmendir. 
Bugün üstün vasıfta ve yeter sayıda öğretmen yetiştirmek içtimai bir zarurettir. Bunun 
için de en esaslı, çare mesleki cazip hale getirmektir. Meslek içindeki mağduriyetlerin ber
taraf edilmesi bu yolda mühim bir adım olacaktır. Tatmin edilememekten mütevellit her 
yıl meslekten yüzlerce öğretmenin ayrılması, öğretmen yetiştiren müesseselere vatandaşın ilti
fat etmemesi acı bir hakikattir. 

Tasarının 1 nci maddesinin (a) fıkrasında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yüksek okullarda, 
liselerde, ilköğretmen okullarında ve imam - hatip okullarında çalışan üniversite ve yüksek 
okul mezunu olanların 3656 sayılı Kanunun yii iirlüğe girdiği tarihten evvel ilköğretmen ve 
müzik öğretmen okullarından mezun olup 6273 sayılı Kanundan istifade etmiyen öğretmenlerin 
durumu dikkate alınmıştır. 

(b) fıkrasında, 3007 sayılı Kanunun (b), (c), (d), (e), fıkralarına göre meslekî ve teknik 
öğretim okullarında çalışan öğretmenler göz önünde tutulmuştur. 

(c) fıkrasında ise yukarda bahis mevzuu öğretmenlerden Millî Eğitim Bakanlığı merkez 
ve taşra teşkilâtında ve Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda çalışan öğretmenlerin 
30 lira maaştan dûn bir maaş veya ücretle mesleke girmiş olanların bu maaşlarda geçirdik
lerinin bugünkü maaşlarına eklenmesi ve artaı müddetlerinin bu kanunla kazanılan maaş de
recelerine eklenmesine derpiş edilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesinde 3656 sayılı Kanun yürürlüğe girdiği tarihten evvel ilköğretmen 
ve müzik öğretmen okullarından mezun olup a ehliyetleri sebebiyle ilkokul öğretmenliğini 
yapmadan doğrudan doğruya orta dereceli okullarda öğretmenliğe tâyin edilenlerden 20 lira 
maaştan dûn bir maaşı veya ücretle ortaöğretim okulları ve muadili okullara tâyin olanla
rın bu dûn maaşlarda geçirdikleri başarılı hiz«netleri halen almakta oldukları maaş kıdem
lerine eklenmesi suretiyle ve artan müddetlerinin de bu kanunla kazanılan maaş derecelerinde 
geçmiş sayılması düşünülmüştür. 

Tasarının 3 neü maddesince verilecek bu iki demler 8 seneyi geçmemek üzere tahdidedilmiştir. 
4. Maddede ise tasarının 1 nci maddesinde yapılı şartları haiz olanlardan kendi arzulariyle 

meslekten ayrılmış olup da bu kanunun yürürlüğe girmesinden evvel veya sonra mesleke dön
müş veya dönecek olanların bu kanundan istifadeleri düşünülmüş, ancak bunlardan meslekte 
3 yıl çalışmadan ayrılmak istiyenlere Millî Eği im Bakanlığınca muvafakat verilmeme şartr.kon-
muştur. 

Tasarının muvakkat maddesinde ise bu düzelt;nelerin yapılabilmesi için lüzumlu kadroların, 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en seç 2 ay içerisinde Millî Eğitim Bakanlığınca 
Temsilciler Meclisinden alınması düşünülmüştür. 

M. töeeltoi (S. Sayısı ; Ö72) 



Mebdei maaş derecelerinin düzeltilmesi hakkındaki kanun tasarısının malî portesi 
Kamından istifade edecek öğretmenler 

Aded 

1 096 
1 11)6 

Ortaöğretim öğretmenleri 
Meslekî ve teknik öğretim öğretmeni eri 

2 1212 Yekûn 

[2] Sayılı cetvel 

Ihtiyacolan kadrolar 

Kadro Aded 

100 
90 
80 
60 

203 
123 
301 
Hl 

[1] Sayılı cetvel 

îade edilecek kadrolar 

Kadro 

40 
36 
30 

Aded 

216 
239 
471 

Yekûn 026 

Kanunun imalı portesi 

istenilen kadroların ödenek tutarı 
iade edilecek kadroların ödenek tutan 

lîhtiyacolan adronun ödenek tutarı 

12 861 400 
5 532 600 

7 328 800 

Kanun 
numarası 

1 
2 

3 

4 

öğretmenlerle ilgili inubak kanunlarının mali portesi 

Kanunun adı 

ilkokul öğretmenleriyle ilgili intibak Kanunu 
Orta ve yüksek dereceli okullar öğretmenlerinin mebdei maaş de
recelerinin düzeltilmesi hakkında intibak Kanunu 
İkinci bir fakülte veya yüksek okul bitirenlerle akademik derece 
alanlara kıdem verilmesine dair intibak Kanunu 
Azınlık okulları Türkçe ve Türkçe kültür dersleri öğretmelerinin 
Emekli Sandığı Kanunundan iştirakçi olarak faydalandırılmalarına 

Yıllık tutarı 

21 063 600 

7 328 800 

4 140 000 

dair intibak Kanunu Malî külfeti yoktur. 

rooplaan 32 632 400 

NOT: Bu kanunların. 1 Eylül 1961 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi teklif edildiğinden 
1961 malî yılı bütçesine tahmil edeceği yük 16 266 200 liradır. 
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Millî Eğitim Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 4.10.1962 
Millî Eğitim Komisyonu 

Karar No. : 19 
Esas No. ; 2/166 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza havale edilen 'Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Veysi 
Yardımcı ve 23 arkadaşının «Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her çeşit orta ve yüksek dereceli okul
lar öğretmenleri ile, öğretmenlikten gelipte Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtında ça
lışmakta olanlara mebdei maaş derecelerinin düzeltilmesi hakkında kanun teklifi» teklif sahibi ve il
gili Bakanlık temsilcisinin iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

'Teklifin gerekçesinde de izah edildiği gibi, modern Türk toplumunu meydana getiren ve geti
recek olan fertlerin hanıgi eğitim seviyesinde ve hangi meslek veya işte olursa olsun öğretmenin 
elinde yetiştirilmesi aşikârdır. Bu toplumun mânevi kalkınmasında rol oynıyan temel unsurlardan 
birincisi olan öğretmen, tatmin edilmemekten ve mağduriyetten ileri gelen maddi ve anânevi ıstı
raplar içinde olmasıdır. 

Bu ıstırapları bir nebze olsun karşılamak için teklif edilen kanun tekliflini, Komisyonumuz ye
rinde bulmuş, ancak kanun tciklifindeki bâzı maddeler üzerinde aşağıda izah edeceğimiz sebeplerle 
değişikliğe lüzum görülmüştür. 

1. 'Teklifin birinci maddesi aynen kabul edil iniştir. • 
2. Teklifin ikinci maddesinin «a» bendinin ilk cümlesindeki (llköğretmen okulundan veya mü

zik öğretmen okulundan mezun olup da) ibaresi, bu bendin daha sarih bir şekilde anlaşılması için 
«müzik öğretmen okulundan mezun olan veya llköğretmen okulundan mezun olup da» ibaresi ola
rak değiştirilmiştir. 

3. Tekliflin üçüncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
4. Teklifin geçici maddesi, Millî Eğitim Bakanlığı kadro cetvellerinde 58 sayılı kanunla yapı

lan değişikliğe uyularak yeniden bir 4 ncü madde olarak eklenmesi lüzumu görülmüştür. 
(Madde 4 — Millî Eğitim Bakanlığı 'kuruluş kadroları ile merkez kuruluşu ve görevleri hakkın

daki 2287 sayılı''kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı kanuna bağlı kadro cetvelle
rinde, 58 sayılı kanunla değiştirilen özlük. İşleri (Jenel Müdürlüğü başlığı altındaki kadrolardan ili
şik «1» sayılı cetvelde yazılı kadrolar kaldırılmış ve yerine «2» sayılı cetvelde yazılı kadrolar ek
lenmiştir.)' 

Dördüncü maddenin ilâvesiyle teklifteki madde numaraları bir fazlalaşmıştır. 
Teklifin 4 ve 5 nci maddeleri, 5 ve 6 ncı mad is olarak aynen kabul edilmiştir. 
Bütçe Komisyonuna havale edilmek üzere Yük :ek Başkanlığa arz olunur. 

Başkan Sözcü * İKâtip 
istanbul Sakarya Ağrı Ordu 

Tahsin Demiray Burhan Akdağ Sadi Pehlivanoğlu Rıza Polat 

Aydın Çanakkale Denizli Manisa 
Melâhat Gedik A. Nihat Akay Remzi Şenel Süleyman Çağlar 
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0. S. TABİÎ ÜYESİ S. KÜÇÜK VE 
ARKADAŞLARININ TEKLİFİ 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her çeşit orta ve 
yüksek dereceli okullar öğretmenleri ile öğret
menlikten gelip Millî Eğitim Bakanlığı merkez 
ve taşra teşkilâtında çalışmakta olanların meb
dei maaş derecelerinin düzeltilmesi hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Bu kanun yürürlüğe girdiği 
tarihte : 

a) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yüksek 
okullarda, ortaokul veya liselerde, ilköğretmen 
ve imam - hatip okulları ile bu okulların dengi 
okullardaki üniversite veya yüksek okul me
zunu olup 6273 sayılı Kanundan istifade etmi-
yen öğretmenlerden, 

b) 3007 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
b, c, d, e fıkralarına göre meslekî ve teknik 
öğretim okullarında çalışan öğretmenlerden, 

c) a ve b fıkralarında zikredilen öğretmen
lerden Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra 
teşkilâtında ve Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 
kurumlarda çalışanlardan, 

30 lira maaştan dûn bir maaş veya ücretle 
mesleke girmiş olanların bu dûn maaşlarda ge
çirdikleri başarılı hizmet süreleri halen almak
ta bulundukları maaştaki kıdemlerine eklenir 
ve bu hizmet sürelerinin her üç yılı için birer 
derece hesabı ile maaşları yükseltilir. Eklenen 
bu hizmetlerinden artan süreler bu kanımla ka
zanılan maaş derecesinde geçmiş sayılır, 

MADDE 2. — a) 3656 sayılı Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten evvel ilköğretmen oku
lundan veya müzik öğretmen okulundan, me
zun olup da, ehliyetname imtihanı vermiş olan
lardan ilkokul öğretmenliği yapmadan doğru
dan doğruya yüksek ve orta dereceli okullar
da öğretmenliğe tâyin edilenlerden 62*73 sayılı 
Kanundan istifade edenler haricolmak üzere, 
25 lira maaştan dûn bir maaş veya ücretle mes
leke atanmış olanlar, 

b) Müzik öğretmen okulu, sanat ve yapı 
enstitüleri ile bu okulların dengi okullardan 
mezun olup da 20 lira maaştan dûn bir maaş 
veya ücretle mesleke girmiş olanlar, 

c) a ve b fıkralarında zikredilen öğretmen
lerin bu dûn maaşlarda geçirdikleri başarılı 

M1LLÎ E ĞİTİM KOMİ S Yt >N l JNUN 
DEĞİŞTİRİCİ 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her çeşit orta ve 
ı/üksck dereceli okullar öğretmenleri ile öğret
menlikten gelip Millî Eğitim Bakanlığı merkez 
ve taşra teşkilâtında çalışmakta olanların meb
dei maaş derecelerinin düzeltilmesi hakkında 

kamın teklifi 

MADDE 1. — Teklifin birinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — a) 3656 sayılı Kanunun yü« 
rürlüğe girdiği tarihten evvel müzik öğretmen 
okulundan mezun olan veya ilköğretmen oku
lundan mesun olup da ehliyetname imtihanı 
vermiş bulunanlardan ilkokul öğretmenliği yap
madan doğrudan doğruya yüksek ve orta dere
celi okullarda öğretmenliğe tâyin edilenlerden 
6273 sayılı Kanundan istifade edenler haricol
mak üzere, 25 lira maaştan dûn bir maaş veya 
ücretle mesleke atanmış olanlar, 

b) Müzik öğretmen okulu, sanat ve yapı 
enstitüleri ile bu okulların dengi okullardan 
mezun olup da 20 lira maaştan dûn bir maaş 
veya ücretle mesleke girmiş olanlar, 

c) a ve b fıkralarında zikredilen öğretmen
lerin bu dûn maaşlarda geçirdikleri başarılı 

M. Meclisi ( 8. Sayısı : .372 ) 



Teklif 

hizmet süreleri halen almakta oldukları maaş
taki kıdemlerine eklenir. 

• Bu hizmet sürelerinin her üç yılı için birer 
derece hesabiyle maaşları yükseltilir, 

Eklenen bu hizmetlerden artan süreler bu 
kanunla kazanılan maaş derecesinde geçmiş sa
yılır. 

MADDE 3. — Birinci ve ikinci maddelere 
göre maaş dereceleri yükseltileceklerin bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihte' almakta bu
lundukları maaş derecesindeki kıdemlerine ek
lenecek hizmet süreleri hiçbir suretle 8 yılı ge
çemez. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanundan fay
dalanacaklar için lüzumlu kadrolara ait kanun 
lâyihası bu kanunun yayımından itibaren en 
geç 2 ay içinde Millî Eğitim Bakanlığınca Ku
rucu Meclise sunulur. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini Mali
ye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

7 — 
Millî Kğitinı Kıı. 

hizmet süreleri halen almakta oldukları maaş
taki kıdemlerine eklenir. 

Bu hizmet sürelerinin her üç yılı için birer 
derece hesabiyle maaşları yükseltilir. 

Eklenen bu hizmetlerden artan süreler bu 
kanunla kazanılan maaş derecesinde geçmiş sa
yılır. 

MADDE 3. ı— Teklifin üçüncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millî Eğitim Bakanlığı kuru
luş kadroları ile merkez kuruluşu ve görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı 
kadro cetvellerinde, 58 sayılı Kanunla değişti
rilen Özlük İşleri Genel Müdürlüğü başlığı al
tındaki kadrolardan ilişik (1) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolar kaldırılmış ve yerine (2) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

; MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
| yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini Ma
liye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

M. Meclisi ( S. Sayısı, : 372 ). 
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Millî Eğitim Komisyonunun değiştMşine bağlı 
cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin çeşidi Ad e d Maaş 

Orta öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullar, 
meslekî ve teknik öğretim okulları, gezici köy 
kursları, ilköğretmen okulları ve imam - hatip 

okluları 

9 öğretmen 7ü 600 
10 » 79 500 
11 '» - '297 450 

45w2 

[2] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i Aded M<aa« 

Orta Öğretim Genci Müdürlüğüne bağlı okullar, 
meslekî ve teknik öğretim okulları, gezici köy 
kursları, ilköğretmen okulları ve imam - hatip 

okulları 

îi öğuotnıeıı '15-2 l '500 
4 » 70 1 250 
5 » J4;7 1 100 
6 »' „ 79 ' 950 

452 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 372 ) 
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Bütçe ve Plân Komisyonu rapora 

Mület Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/166 
Karar No. : 137 

27 . 8 . 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yardımcı ve 23 arkadaşımın, Milî Eğitim Bakanlığı
nla bağlı Iher çeşit orta ve yüksek dereceli okullar öğretmenleriyle öğretmenlikten gelip Millî 
EğitiSm Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtında çalışmakta olanların mebdei maaş derecelerinin 
düzeltilmesi hakkında kanun telklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu, Komisyonumuza havale 
edilmiş olanakla, teklif sahibi ve ilgili Hükümet temsilcilerimin iştirakiyle tetkik ve müzakere 
edildi 

Hükümetin görüşümü esas alan Komisyonumuz; 
1. Portesinin 7 - 9 ımilyon lira miktarımda bulunması; 
2. Bütçeye 'yemi bir külfet teşkil eylemesi; 
'3. [Bakanlar Kurulunca Ikaıbul edilmiş bulunan personel prensipleriyle bağdaşamaması; 
4. Personel politikası ve malî portesi yönünden uygun olmıyam teklifin Beş Yıllık Kalkınma 

Plânı ile de mutabakat 'göstermemesi; 
Mülâ'hazalariyle, uygum mütalâa edilmemiş /ve teklif reddedilmiştir. 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 
§f. İnal 

Artvin 
Muhalifim 
8. 0. Avcı 

Gümüşane 
Muhalifim 
8. Savacı 

Sakarya 
N. Bayar 

Başikamvekili 
Balıkesir 

F. Islimyeli 

Aydın 
Muhalifim 
/ . Sezgin 

Hatay 
A. S. Hocaoğlu 

İmzada bulunamadı 

Bu Rapor Sözcüsü 
Kars 

K. OJcyay 

Bilecik 
Ş. Binıay 

İmzada bulunamadı 

Kastamonu 
Muhalifim 

S. Keskin 

Siirt 
A. Yaşa 

İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Yozgat 

V. Uyar 

Çanakkale 
§. İnan 

Konya 
1. Baran 

Trabzon 
A. Şener 

*>9<i 

M. Meclisi (S. Sayısı : 372 ) 



Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 2 9 0 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun 33 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı hakkında C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişiklik hakkında Millet Mec
lisi Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/345; C. Senatosu 1/215) 

(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 142) 

Cumhuriyet Senatosu - . , - . . . . 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 19 . 6 . 1963 
Sayı : 2126 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 29 . 4 . 1963 gün ve 3742 - 18594 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine dair ka

nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
18 . 6 . 1963 tarihli 76 ncı Birleşiminde değiştirilerek kabul edilmiş, dosya ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
ı , • - Suad Hayri Ürgüplü 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Not : 
1 nci madde 
Açık oy neticesi : (114) , 

Kabul 109 
Ret 3 
Çekinser 2 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. 1/345 - • 27 . 6 . 1963 
Karar No. 107 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına v , 

Cumhuriyet Senatosunun 18 . 6 . 1963 tarihli 76 ncı Birleşiminde değiştirilerek kabul editen 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun 33 neü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı komisyonumuza havale edilmiş olduğundan ilgili Hükümet temsilcileri hazır oldukları halde 
incelendi ve görüşüldü. 

Tasarı, Cumhuriyet Senatosu Genel Kumlunda müzakere edilirken tadili istenen 33 ncü madde
nin ikinci fıkrasında biv terim değişikliği yapılmış ve üçüncü fıkra da kaldırılmıştır. 



- 2 -
İlgili temsilcilerden alınan bilgi sonucunda, esas itibariyle maaş ve ücret işleri bankada genel hü

kümler dairesinde yürütüldüğünden bu fıkranın kaldırılmasında bir mahzur olmadığı anlaşılmış 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik aynen benimsenmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere raporumuz Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 

Ş. İnal 

Artvin 
S. 0. Avcı 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Siirt 
A. Yaşa 

Başkan V. 
Balıkesir 

F. Islimyeli 

Aydın 
/. Sezgin 

Konya 
î. Baran 

İmzada bulunamadı 

Sinop 
M. AUcanoğlu 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Gbıat 

Gümüşane 
Söz hakkım mahfuz 

S. Savacı 

Konya 
R, özal 

Sivas 
M. Vural 

Kâtip 
Yozgat 
V. Uyar 

İzmir 
N. Mirkelâmoğlu 

İmzada bulunamadı 

Sakarya 
N. Bayar 

İmzada bulunamadı 

Trabzon 
A. Şener 

MİLLET MECLÎSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun 
33 ncü maddesinin değiştirilmesine daiv. 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 3202 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankası Kanununun 83 nott maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 33. — Bankayı Genel Müdür temsil 
eder ve bu kanun ile banka tüzüğü hükümlerine 
göre bankanın çalışma yönetimini sağlar. Mü
dürler Kurulu emrindeki memurlar haricolmak 
üzere bankanın bütün memurları talimat ve* 
emirleri Genel Müdürden alırlar. Genel Müdü
rün dört muavini bulunur. 

Genel Müdür ve muavinleri Ticaret Bakanlı
ğının teklifi, Bakanlar Kurulunun karan ile tâ
yin ve memuriyetleri Cumhurbaşkanı tarafın
dan onaylanır. 

Genel Müdür ve muavinleri Bakanlar Ku
rtulunca kararlaştırılacak maktu aylık ücret 
alırlar. 

CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL 
"ETTÖ-1 METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun 
33 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 

kanun tasarısı, 

MADDE 1. — 3202 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankası Kanununun 33 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 33. — Bankayı Genel Müdür temsil 
eder ve bu kanun ile banka tüzüğü hükümlerine 
göre bankanın çalışma yönetimini sağlar. Mü
dürler Kurulu emrindeki memurlar haricolmak 
üzere bankanın bütün memurları talimat ve 
emirleri Genel Müdürden alırlar. Genel Müdü
rün dört muavini bulunur. 

Genel Müdür ve muavinleri Ticaret Bakanlı
ğının teklifi, Bakanlar Kurulunun karan ile tâ
yin ve memuriyetleri Cumhurbaşkanı tarafın
dan tasdik olunur. 

-*•" «•» 

M. Meclisi (S. Sayısı: 290) 



Dönem : 1 
Toplaatı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Aydın Milletvekili Reşat Ozarda'nın, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 1 . 7. 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 377 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonu raporları (M. Meclisi 5 /67; C. Senatosu 4 /58) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 300) 

18.7.1963 
Dilekçe Karana Komisyonu Başkanlığına 

25 . 5 .1963 tarihindeki 'komisyon toplantısında Gaziantep Ağır Ceza Reisliğinden emekliye 
sevk edilen Kadri Tabalk hakkında em>ekılili'k işleminin ekseriyetle iptaline karar 'verildiği hal
de 'çılkâın 1.7.1963 ıg-üıtı re 8 sayılı Haftalık Karar Cetvelinde zühul eseri olarak talebin reddi 
yazılı hıiluıiimasına Ibinaen fbıı ^kararın ıkaıldırıilaralk yapııllan tasarrufun iptali şeklinde düzeltilme-
sM aırz ve teklif ederim. 

Dilcikçe Karana Komisyonu B'aışkanvekili 
Aydın MillettiveikiHi 

R. özarda 

(377 sayılı Karar) 

5493/38500 - 6.12.1960 - (KADRİ TABAK) Gaziantep Ağır Celza Reisliğinden emekHi - MA
LATYA. 

(Dilekçi : Düşük iktidarın gidişine intibak edemediğinden, Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu 
maddesinin (b) fıkrası gereğince emekliye sevk edildiğini, yersiz olarak yapılan bu muamelenin 
iptali ile eski görevine iadesini veya durumuna uygun bir vazifeye atanmasını talebediyor.) 

Adalet Bakanlığının cevabi yazılarında : 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun idareye 
re'sen emekliye sevk yetkisini veren 39 ncu maddesi hükmünün tadil edilerek bu hükme göre 
re'sen emekliye sevk olunanların kaza mercilerine müracaat edebilmelerini sağlamak üzere ka
nuna yeni bir fıkra eklenmesi antidemokratik kanun hükümlerinin kaldırılması için bir kanun 
tasarısının tanzim edilip komisyonlara sevk edildiğini bu tasarı kanuniyet kesbettiği takdirde 
bahşetmiş olduğu hükümler dairesinde müracaat edileceği bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin incelenen dosyasına ve sicillerine göre emeklilik işleminde bir 
kanunsuzluk olmadığı gibi takdir hakkının kullanılmasında da bir isabetsizlik görülmemiştir. 

Belirtilen bu sebeplere binaen üyelerden Zonguldak Milletvekili Ahmet Fuak Ak, Niğde Mil
letvekili Oğuz Demir Tüzün'ün muhalefetlerine, Siirt Milletvekili Süreyya öner ile Antalya Se
natörü Mehmet tlkuçan'ın çekinser kalmalarına karşılık yapılan tasarrufun iptaline mahal kal
madığına ekseriyetle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

498 

377 23 .5 .1963 
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Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dilekçe Karma Komisyonu 

Dilekçe Kar. Kom. Rapor No.: 43 
24 . 9 . 1963 

C. Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi Reisi iken 20 . 4 . 1957 tarihinde 5434 sayılı Kanunun 39 
ncu maddesinin (b) fıkrası gereğince emekliye sevk edilen Kadri Tabak hakkında ittihaz olunan 
tasarrufun keyfî ve mesnetsiz olduğu beyanı ile yapılan bu işlemin düzeltilmesi için 29 . 1 1 . 1960 
tarihinde T. B. M. M. Dilekçe Komisyonuna müracaat ettiği, söz konusu Dilekçe Komisyonumu
zun 25 . 5 . 1963 tarihli toplantısında incelenerek yapılan tasarrufun iptaline karar verildiği hal
de, çıkan 1 . 7 . 1963 gün 8 sayılı Haftalık Karar Cetvelinde zühul eseri olarak talebin reddi ya
zılı bulunmasından dolayı kararın düzeltilmesi için Aydın Milletvekili Reşat özarda tarafından 
süresi içinde itiraz edildiğinden ilgili dosya komisyonumuz genel kurulunun 12 . 9 . 1963 tarihli 
toplantısında incelenip dilekçi hakkında ittihaz olunan emeklilik işleminin kanuni ve haklı hiçb'r 
sebebe dayanmadığı fiilî hzmetini ifa ettiği müddet zarfında da almış olduğu sicillerinin müspet 
olduğu görüldüğünden kanunsuz ve mesnetsiz olarak yapılan tasarrufun iptaline ve dilekçi hak
kında yeni bir işlem yapılıncaya kadar emekli avlığınm mahfuz bulundurulması hususuna üyeler
den Siirt Mlletvekili Süreyya öner ile İsparta Milletvekili Lokman Başaran'm çekimser kalmala
rına karşılık oy birliğiyle karar verilmiştir. 

Keyfiyet : 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine uyularak düzenlenen bu raporla Senato Genel 
Kurulunun yüksek tasviplerine sunulur. 

Dilekçe Karma 
Komisyonu Başkanı 

Urfa 
V. Gerger 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
H. Aydıner 

Başkan V. 
Aydın 

R. özarda 

İsparta 
Gekinserim 
L. Başaran 

Siirt 
Çekinserim 
8. öner 

Sözcü 
Edirne 

F. Giritlioğlu 

Bolu 
T. Çulha 

Samsun 
H. Kiper 

Zonguldak 
A. F. Ak 

Konya 
A. Gürkan 

T. B. M. M. 
Dilekçe.Kar. Kom. Rapor No. 

Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

43 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

10 . 10 . 1963 

Gaziantep, Ağrı Ceza Reisliğinden emekli Kadri Tabak ile ilgili emekli işleminin kaldırılma
sı hakkında Aydın Milletvekili Reşat ozanda tarafından yapılan vâki itiraz Dilekçe Karma Ko
misyonu, Genel Kurulunun 12 . 9 . 1963 tarihli toplantısında kabul edilerek bu hususta düzen
lenen 24 . 9 . 1963 günlü 43 sayılı Raporumuz C. Senatosu Genel Kurulunun 2 . 10 . 1963 tarih
li 115 nci Birleşiminde, aynen kabul edilmiş bulunduğundan; 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 498 ) 
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140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine uyularak komisyonumuz genel kurulunda tekrar in

celenip görüşülmüş ve aynen Millet Meclisi Oenel Kurulunun Yüksek takdir ve tensiplerine 
sunulmuştur. 

Dilekçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Urfa 
V. Gerger 

Ankara 
N. Berkkan 

Başkan V. 
Aydın 

R. Özurda 

Zonguldak 
A. F, Ak 

Bolu 
T. Çulha 

Sözcü 
Edime 

F. Giritlioğlu 

Bolu 
A. Çakmak 

Kâtip 
Kütahya 

0. C. Erkut 

Antalya 
M. Îlkuçan 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 498 ) 




