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1. — Sayın üyelerden bâzılarıma izin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi 
(3/1215) 340:341 

2. — Zonguldak eski Milletvekili Nuri 
Beşer'in kesin mahkûmiyetime ait Başba
kanlık tezkeresinin Genel Kurulun ıttılaına » 
sunulduğu 21 . 9 . 1962 tarM ile mahkû
miyetinin kesinleştiği tarilh olan '5.7.1962 
tarihi arasımda geçen müddete ait ödene
ğinin verilmesiınıe dair Başkanlık tezkeresi 

5. — Görüşülen işler 

1. — Umumi hayata müessir âfetler 
dolayjsiyle alınacak tedibirlerle yapılacak 
yardımlara dair Kamunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkında kanun tasa-
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riisı ve imar ve İskân, İçişleri ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (1/706) (S. Sayısı: 865) 341, 

406 -.409 
2. — Halk Bankası ve Halk Sandık

ları hakkındaki Kanunun 6854 sayılı Ka
nunla değiştirilen birinci maddesi ile ikinci 
maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesi 
hakkımda kanun tasarısı ve Maliye, Ticaret 
ve Plân komisyonları naıporları (1/715) 
(S. Sayısı: 990) 341,410:413 

3. — Seçimlerle ilgili kanunların bâzı 
hükümlerinin değiştirilmesi ve bu kanun
lara bâzı hükümler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi Geçici Komisyon raporu (M. 
Meclisi 1/841; C. Senatosu 1/561) ('S. Sa
yısı : 975 e 1 nci ek) 341:347 

4. — Devlet memurları kanunu tasarı
sına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklikler hakkında Geçici Komisyon 
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raporu (Millet Meclisi 1/723; Cumhuriyet 
Senatosu 1/567) (S. Sayısı: 977 ye 1 nci .ek) 347: 

357 
5. —• 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerin Diyanet îşleri Başkanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ile Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişiklikleri hakkında 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/875, Cumhuriyet Senatosu 1/574) 
(S. Sayısı : 1044) 357:358,414:417 

6. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi îdare Amirlerinin 1965 yılı bütıçe 
Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması 'hakkında 
kanun tasarısı ve Ka/rma Bütçe Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tez
kereleri (2/879, 2/881) (S. Sayısı : 1045) 358: 

360,418 :421 
7. — Kars Milletvekili Hasan Erdoğan 

ve 6 arkadaşımın, 506 sayılı Kanunum 
118 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Çalışma , ve Plân komisyonları raporları 
(2/846) (S. Sayısı : 1041) 360:361 

8. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'-
ın, 2836 sayılı Kanunun 22 moi maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı hak
kında Cuımlhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Cuımlhuriyet Senatosunca yapılan 
değişikliklere dair Millet Meclisi Plân Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 2/527; 
Cumhuriyet Senatosu 2/156) (IS. Sayısı: 
807 ye 2 nci ek) 361:363 
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9. — Senirkent kazasının Yassıviran 

köyü halikından Mehmetoğlu Emine'den 
doğma 1322 doğumlu Ahmet Ateş'in mah
kûm olduğu cezasının affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/512) (S. Sayısı : 1005) 363 

10. — Rize ilinin Canlıhemşin kazası, 
Murat köyünden Ahmetoğlu Hatice'den 
doğma 1932 doğumlu Mustafa Demirdi'nin 
bakiye cezasının affı hakkında kanun tasa
rısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/790) 
(S. Sayısı : 1006) 363 

11. — Zonguldak Milletvekili Kenan 
Esendin'iın, 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununa muvakkat 
(bir madde eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Maliye ve Pllân komisyonları raporları 
(2/477) (S. Sayısı : 385) 363:364 

12. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydın
ger ve 107 arkadaşının, 262 sayılı Kanuna 
geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Millî Savununa, Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/287) (S. Sayısı: 1010') 364: 

365 
13. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 

kanunu tasarısı ve GreçM Komisyon raporu 
(1/805) (S. Sayısı : 1031) 366:404,422:425 

14. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi 
Suphi Batur, 211 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri îçhizmet Kanununun 43 ncü mad
desinin 2 nci fıkrasına (a) fıkrası olmak 
üzere yeni bir fıkra eklenmesi hakkında ka
mun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
raporu (2/816) (S. Sayısı : 943) 404:400 

*mm^ 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısının uza
ması sebebiyle vakit gecikmiş olduğundan, 
14 . 7 . 1965 Çarşamba günü saat 14.30 da 
yapılacak olan T. B. M. M. Birleşik Toplantı

sından sonra unlanılmak üzere Birleşime son 
verildi. 

Başkan Kâtip Kâtip 
Başkanvekiü Siirt Kastamonu 

Ferruh Bozbcyli Süreyya Öner Sabri Keskin 
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SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Antalya Milletvekili Ömer Eken'in, 

Karanlıkta Uyananlar isimli filmin senaryosunu 
yazan şahsın kim olduğuna ve komünistlik su
çundan 9 sene ağır hapse hükümlü bulunup 
bulunmadığına dair sözlü soru önergesi, Başba
kanlığa gönderilmiştir. (6/1080) 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Yeni İstanbul Gazetesinin 24 . 6 . 1965 tarihli 
nüshasında yayınlanmış, Devlet Bakanı Mehmet 
Altınsoy'a başlıklı yazının, Türk Ceza Kanunu
nun 163 ncü maddesini ihlâl edip etmediğine 
dair sözlü soru önergesi, Adalet Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/1084) 

Yazılı sorular 
3. — Ankara Milletvekili Burhan Apaydm'-

m, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda bâzı 

Tasarı 
1. — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 

ve (A/3) sayılı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı (1/883) (Karma Büt
çe Komisyonuna) 

Teklifler 
2. — Kütahya Milletvekili Ahmet Bozbay 

ve iki arkadaşının, Kütahya ili Gediz ilçesinin 
Ömerbey mahallesinden 1312 doğumlu İbrahim 
Efecan'a vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasına dair kanun teklifi (2/882) (Maliye 
ve Plân komisyonlarına) 

3. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir ve 5 arkadaşının, Zonguldak iline bağlı bu
lunan Karabük ilçesinin il yapılması hakkında 
kanun teklifi (2/883) (İçişleri ve Plân komis
yonlarına) 

4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Bekçiler kanunu teklifi (2/884) (Maliye, İçiş
leri ve Plân komisyonlarına) 

Raporlar 
5. — Devlet Memurları Kanunu tasarısına 

dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 

değişiklikler yapılmasına dair tasarının Cum
huriyet Senatosundan çıkmasının önlenmesi 
için Mobil Oil Anonim Şirketinin gönderdiği 
telgraf üzerine ne işlem yapıldığına dair yazılı 
soru önergesi, Maliye ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlıklarına gönderilmiştir. (7/787) 

4. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm, 
Basın - İlân Kurumu Teşkiline dair 195 sayılı 
Kanununun iptalinin veya bâzı maddelerinin 
tadilinin düşünülüp düşünülmediğine dair ya
zılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/788) 

5, — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'mn, 
Türkiye'de, 3512 sayılı Kanuna göre kurulmuş, 
kaç cemiyet bulunduğuna ve bunlardan kaçı
nın siyasetle iştigal ettiğine dair yazılı soru 
önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/789) 

ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkında Geçici Komisyon raporu (Millet 
Meclisi 1/723; Cumhuriyet Senatosu 1/567) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 977 ye 1 nci ek) 

6. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mecli
si İdare Âmirlerinin 1965 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması halanda kanun teklifi ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon Baş
kanlıkları tezkereleri (2/879, 2/881) (Günde
me) (S. Sayısı : 1045) 

7. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
2836 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin değişti
rilmesine dair kanun teklifinin Cumhuriyet Se
natosunca değiştirilen ve Millet Meclisince be-
nimsenmiyen maddeleri hakkında Karma Ko
misyon raporu ile Millet Meclisi, Cumhuriyet 
Senatosu ve Karma Komisyon metinleri (Millet 
Meclisi 2/527, Cumhuriyet Senatosu 2/156) 
(Gündeme) (Millet Meclisi S. Sayısı : 807 ye 
2 nei ek, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 642) 

2. — GELEN KAĞITLAR 



B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,05 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin (Konya) 

KÂTİPLER : Süreyya öner (Siirt), Sabri Keskin (Kastamonu) 

BAŞKAN — Millet Meclisi Birleşimini acıyo um. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak, lütfen oto
matik cihaza işaret buyurunuz. Yoklama oyları
nızı işaret etmek için lütfen acele ediniz. («Ar

kadaşlar geliyor» sesleri.) 
Yoklama işlemi bitmiştir. Çoğunluğumuz var, 

görüşmelere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

j , — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/1215) 

BAŞKAN — Bâzı arks 
tekleri var, okutuyorum. 

arımızın izm ıs-

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri Baş
kanlık Divanının 8 . 7 . 1965 tarihli toplantısın
da kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Elâzığ Milletvekili Hürrem Müftügil, 10 gün 
hastalığına binaen, 3 . 7 . 1965 tarihinden itiba
ren. 

Malatya Milletvekili Ahmet Fırat, 15 gün 
hastalığına binaen, 3 . 7 . 1965 tarihinden itiba
ren. 

Gaziantep Milletvekili Hüseyin Incioğlu, 15 
gün hastalığına binaen, 3 . 7 . 1965 tarihinden 
itibaren. 

Adana Milletvekili Mehmet Geçioğlu, 10 gün 
hastalığına binaen, 3 . 7 . 1965 tarihinden itiba
ren. 

Ordu Milletvekili liei'et Aksoy, 10 gün hasta
lığına binaen, 3 . 7 . 1965 tarihinden itibaren. 

Ankara Milletvekili Fuat Börekçi, 20 gün has
talığına binaen, 3 . 7 . 1965 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Teker teker okutup oyunuza 
sunacağım. 

Elâzığ Milletvekili Hürrem Müftügil, 10 gün 
hastalığına binaen, 3 . 7 . 1965 tarihinden itiba
ren. 

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

Malatya Milletvekili Ahmet Fırat, 15 gün 
hastalığına binaen, 3 . 7 . 1965 tarihinden itiba
ren. 

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

Gaziantep Milletvekili Hüseyin İncioğlu, 15 
gün hastalığına binaen, 3 . 7 . 1965 tarihinden 
itibaren. 

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

Adana Milletvekili Mehmet Geçioğlu, 10 gün 
hastalığına binaen, 3 . 7 . 1965 tarihinden itiba
ren. 

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

Ordu Milletvekili Refet Aksoy, 10 gün hasta
lığına binaen, 3 . 7 . 1965 tarihinden itibaren. 

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

Ankara Milletvekili Fuat Börekçi, 20 gün has
talığına binaen, 3 . 7 . 1965 tarihinden itibaren. 

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

Genel Kurula 
Zonguldak eski Milletvekili Nuri Beşer'in 

kesin mahkûmiyetine ait Başbakanlık tezkeresi-
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nin Meclis Genel Kurulunun ıttılaına sunuldu
ğu 21 . 9 . 1962 tarihi ile mahkûmiyetinin ke
sinleştiği tarih olan 5 . 7 . 1962 tarihi arasında 
geçen müddete ait ödeneğinin verilmesi hususu 
Başkanlık Divanının 1 . 7 . 1965 gün ve 135 sayı

lı kararı iktizasından bulunmakla keyfiyet yüce 
tasviplerine arz olunur. 

Millet Meclisi Başkanı 
Fuad Sirmen 

BAŞKAN — Oya sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Umumi hayata müessir âfetler dolay ı-
siyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara 
dair Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkın* 
da kanun tasarısı ve İmar ve İskân, İçişleri ve 
Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu. (1/706) (S. Sayısı: 865) 

2. — Halk Bankası ve Halk Sandıkları hak
kındaki Kanunun 6854 sayılı Kanunla değiştiri
len birinci maddesi ile ikinci maddesinin (A) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Maliye, Ticaret ve Plân komisyonları rapor
ları. (1/715) (S. Sayısı: 990) 

BAŞKAN — Efendim gündemimizin görüşü
lecek işler kısmının birinci ve ikinci maddeleri 
açık oylamadır. 

Her iki maddenin açık oylamasının birlikte 
yapılmasını kabul edenler... Etmiy enler... Kabul 
edilmiştir. 

Her iki tasarı açık oylarınıza sunulmuştur. 
Yuvarlaklar sıralar arasında gezdirilecektir. 

3. — Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hü
kümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı 
hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısına 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkında Millet Meclisi Geçici Komisyon 
raporu. (Millet Meclisi 1/841; Cumhuriyet Se
natosu 1/561) (Millet Meclisi S. S. 975 e 1 nci 
ek) (1) 

BAŞKAN — Önergeler var, okutuyorum ar
kadaşlar. Birinci önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümleri

nin değiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı hüküm-

(1) 975 e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı tu
tanağın sonundadır. 

ler eklenmesi hakkında kanun tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Geçici Komisyon raporu 
basılıp dağıtılmış ve gelen kâğıtlara girmiş bu
lunmaktadır. Önemine binaen tasarının kanun
laşması için gündeme alınarak öncelikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Giresun 

Nizamettin Erkmen 

BAŞKAN — Gündeme alınmasını oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Öncelikle görüşülmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini alsınlar. 
Raporu okutuyorum. 
(Rapor okundu.) 
BAŞKAN — Raporu okuttuk, değiştirilen 

maddeler üzerinde müzakere yapacağız. Cumhu
riyet Senatosunca değiştirilen maddeleri okutu
yorum. Ondan sonra Komisyonumuzun benim
seme fikrini söyleyip oylarınıza sunacağım. 

Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin 
değiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı hükümler 

eklenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 
sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun, 17 Nisan 
1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 24 Ma
yıs 1964 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Se
natosu üyelerinin seçimi Kanununun 1 nci mad
desi gereğince Cumhuriyet Senatosu üyeleri se
çiminde de uygulanan 15 nci maddesinin 1 nci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirümiştir : 

Siyasi partiler, aday listelerini ve adayları
nın listelerdeki sıralarını kanuna ve kendi tüzük 
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ve yönetmeliklerine göre seçim kurullarının de
netiminde oy verme gününden önceki kırkikin-
ci gün yapılacak bir önseçimle tesbit ederler. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun 1 nci 
maddedeki değişikliğini Komisyonumuz benim
semiştir. Benimsemeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 
sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun, 17 Nisan 
1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 24 Ma
yıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Sena
tosu üyelerinin seçimi Kanununun 1 nci mad
desi gereğince Cumhuriyet Senatosu üyeleri se
çiminde de uygulanan 19 ncu maddesinin 1 nci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Milletvekilliği adaylığı için oy verme günün
den önceki otuzy edinci gün saat 17 ye kadar 
müracaat edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında Cumhuriyet 
Senatosunun değiştirmiş olduğu 3 ncü madde 
hakkında söz istiyen?.. Yok. 3 ncü maddenin 
Cumhuriyet Senatosunca değiştirilmiş şeklini 
Komisyonumuz benimsemiştir. Bu benimsemeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 
sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun, 17 Nisan 
1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 24 Ma
yıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Sena
tosu üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nci mad
desi gereğince Cumhuriyet Senatosu üyeleri se
çiminde de uygulanan 22 nci maddesinin .1 nci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Adaylıklar kesinleştikten sonra, Yüksek Se
çim Kurulu bütün adayları oy verme gününden 
önceki yirmiyedinci gün, seçim çevreleri itiba
riyle radyo ve Resmî Gazete ile ilân eder. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen 
4 ncü maddeyi komisyonumuz benimsemiştir. 
Benimsemeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 
sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 17 Ni
san 1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 
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24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet 
Senatosu üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nci 
maddesi gergince Cumhuriyet Senatosu üyeleri 
seçiminde de uygulanan 39 ncu maddesinin 
1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Adaylıkların geçici olarak ilânından itiba
ren iki gün içinde il seçim kuruluna itiraz edi
lebilir. İtirazlar, il seçim kurullarınca, en geç, 
oy verme gününden önceki otuzikinci gün ak
şamına kadar karara bağlanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Cumhuriyet Senatosunun değiştirdiği 
7 nci maddeyi komisyonumuz benimsemiştir, 
benimsemeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — «Seçimlerin Temel Hükümle
ri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 26 Nisan 
1961 tarihli ve 298 sayılı Kanun»un, 13 . 2 .1965 
tarihli ve 533 sayılı Seçimlerle ilgili kanunların 
bâra hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki 
Kanunla değiştirilmiş olan 78 nci maddesinin 
9 ncu fıkrasının 2, 4, 7 ve 8 nci bendlcri aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

2. Her oy puslasının bir yüzü, seçime ka
tılan siyasi partilerin oy puslalarmm yanyana 
ve birbirinden belirli kalınlıkta birer çizgi ile 
ayırdedilmiş olarak «Birleşik oy puslası» şek
linde düzenlenir, birleşik oy puslası üzerinde 
siyasi partilerin oy puslalarmm sırası Yüksek 
Seçim Kurulu tarafından siyasi partilerin tem
silcileri önünde ad çekmek suretiyle tesbit edi
lir. 

4. Birleşik oy puslaları, sandık seçmen lis
tesine dâhil seçmen' sayısını karşılıyacak mik
tarda, her birinin arkası ilçe seçim kurulu baş
kanlığı mührü ile mühürlenmiş olarak, 68 nci 
madde ile tesbit edilen usule göre, sandık ku
rulları başkanlarına sayı ile teslim edilir. 

7. Oyunu, siyasi partilerden biri lehine kul
lanmak istiyen seçmen kapalı oy verme yerinde, 
birleşik oy puslası üzerinde, dilediği siyasi par
tinin puslasmcla bulunan o partiye ait oy pus
lasının herhangi bir yerine Yüksek Seçim Ku
rulunca imal ettirilip sandık kurullarına kadar 
ulaştırılmış ve sandık kurulu başkanında oy 
verme süresince bulundurulması mecburi olan 
ve birleşik oy puslası ile birlikte kendisine ve
rilen «Evet» yazılı mührü basar, birleşik oy 
puslasını zarfa koyup iyice kapatır. Oyunu kul-
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lanan seçmen «Evet» yazılı mührü sandık ku
rulu başkanına hemen gcriverir. 

8. Kullanılmıyan birleşik oy puslaları hak
kında, her biri, karşılıklı köşeleri arasında çap
razlama iki çizgi çekilmek suretiyle birer bü
yük çarpı işareti ile iptal edildikten sonra, kul
lanılmamış zarflar hakkındaki 97 nci madde 
hükmü aynen uygulanır. 

BAŞKAN — 9 ncu madde hakkında söz is-
tiyen? Yok. Cumhuriyet Senatosunun değiştir
diği 9 ncu maddeyi komisyonumuz benimsemiş
tir. Benimsemeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Seçimlerin Temel Hüküm
leri ve Seçmen Kütükleri halandaki 26 Nisan 
1961 tarihli ve 298 sayılı Kanunun 13 .2 .1965 
tarihli ve 533 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi ile 
değiştirilen 103 ncü madesinin 6 ncı ve 7 nci 
bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 8 nci 
bendi maddeden çıkarılmış ve yerine 9 ncu 
bend 8 ve 10 ncu bend de 9 ncu bend olarak 
değiştirilmiştir. 

6. Birleşik oy puslasında siyasi partilere 
ayrılan oy puslalarının birden fazlasına «Evet» 
mührü basılmış oy puslaları, 

7., Hiçbir yerine «Evet» mührü basılmamış 
birleşik oy puslaları ile birden fazla siyasi par
tinin oy puslasma sirayet etmiş «Evet» mü
hürlü oy puslaları, 

8. Oy zarfı içinde, el ilânı, her hangi bir 
kâğıt veya bağımsız adaya ait oy puslası ile 
birlikte çıkan birleşik oy puslaları ile bağım
sız adaylara ait oy puslaları, 

9. Fıkradaki bendler dışında kalan ve özel 
kanunlarınca muteber sayılmıyan oy puslaları, 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Cumhuriyet Senatosunun değiştirmiş ol
duğu 10 ncu maddeyi komisyon benimsemiştir. 
Bu benimsemeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... 10 ncu madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 12. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 
306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 17 Ni
san 1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 
24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet 
Senatosu Üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nci 
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maddesi gereğince Cumhuriyet Senatosu üye
leri seçiminde de uygulanan 33 ncü maddesini 
değiştiren 13 Şubat 1965 tarihli ve 533 sayılı 
Kanunun 8 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 8. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 
sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 17 Nisan 
1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 25 Ma
yıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Sena
tosu Üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nci mad
desi gereğince Cumhuriyet Senatosu üyeleri 
seçiminde de uygulanan 33 ncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 33. — Siyasi parti adaylarından se
çilenler aşağıdaki şekilde tesbit edilir: 

A) Her seçim çevresinde 32 nci maddenin 
2 nci fıkrası gereğince partilere düşen Millet
vekilliği sayısı kadar Milletvekili her parti lis
tesinin başından itibaren sayılmak suretiyle se
çilmiş sayılır. 

B) Bu işlemler açık olarak yapılır ve aday
larla müşahitler hazır bulunabilirler. 

11 seçim kurulu başkanı Milletvekilliğine 
seçilenleri gösteren tutanağın bir örneğini o 
seçim çevresinde derhal ilân ettirir. Diğer bir 
örneğini de bir hafta süre ile il seçim kurulu
nun kapışma astırır. 

C) Yüksek Seçim Kurulu, her seçim çev
resindeki il seçim kurulu başkanlığının kendisi
ne yıldırım telgrafla bildireceği ve ayrıca yazı 
ile takibedeceği sonuçlara göre derhal 32 nci 
maddenin 3 ve 4 ncü fıkralarını uygulıyarak 
her siyasi partinin millî seçim çevresinde ne ka
dar Milletvekilliği kazandığını tesbit eder. 

Bu milletvekilliklerinin dağıtımı ve bunla
rın hangi adaylar olacağı aşağıdaki şekilde tes
bit edilir : 

I - ilk önce milletvekillikleri tamamiyle dol
durulmamış her seçim çevresinde her partinin 
bakiye muteber oylarını gösteren sayının o se
çim çevresinin (seçim sayısı) na göre yüzde 
oranı bulunur. Bu seçim çevreleri her parti için 
ayrı ayrı olmak üzere, bu yüzde oranlarının 
büyüklük sırasına göre birer birer liste halinde 
sıraya konur. 

II - 32. nci maddenin 3 ncü fıkrasının uygu
lanması sonucunda, her partiye millî seçim çev
resinde düşen milletvekillikleri yukardaki (1) 
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numaralı bendde yazılı listenin başından, bağ
lıyarak o partiye.verilir. 

Milletvekillikleri tamamiyle doldurulmamış 
bir secim çevresi, birden fazla parti listesinde 
yer aldığı takdirde boş milletvekillikleri par
tilerin o seçim çevresindeki bakiye oy sayıla
rının büyüklük sırasına göre verilir. Bu suret
le boş milletvekillikleri doldurulduktan son
ra o seçim çevresinin adı diğer partilerin liste
lerinden silinir. 

Bu şekilde belli seçim çevrelerinde belli bir 
partiye verilen milletvekilliklerine seçilen aday
lar, 32 nci maddenin 2 nci fıkrasına göre seçil
miş bulunanlar haricolmak üzer, o seçim çev
resindeki parti aday listesinden baştan itibaren 
mevcut sıraya göre tesbit edilir. Yüksek Seçim 
Kurulu, bu ana kadarki, işlemler sonucunda 
seçilmiş olan milletvekillerinin adlarını her parti
nin Genel Başkanlığına derhal yazı ile bildirir. 

III - Yüksek Seçim Kurulu 32 nci madde
nin 3 ncü fıkrasının uygulanması sonucundan 
siyasi partilere millî seçim çevresinde düşen 
milletvekilliği sayısının 2/3 sine eşit sayıdaki 
milletvekilliklerini 2 nci bendde gösterilen 
esaslar dairesinde tesbit eder ve bu işlem so
nucunda seçilmiş olan milletvekilliklerinin ad
larını partinin Genel Başkanlığına derhal yazı 
ile bildirir. Bu bildiride ayrıca her partinin ge
nel merkezindeki yetkili organın millî seçim 
çevresinde o partiye düşen milletvekilliği sayı
sının ne kadarını seçerek bildirmesi gerektiğini 
de belirtir. Bu şekilde seçilecek olan adayların 
sayısı o partinin millî seçim çevresinde kazan
dığı milletvekilliği sayısının 1/3 eşit olmak ge
reklidir. Bu bildiriyi alan partinin genel mer
kezindeki yetkili organ, bildirinin alınmasın
dan başlıyarak 3 gün içinde Yüksek Seçim Ku
ruluna, 15 nci madde uyarınca tesbit edilmiş 
olup aday listesinde adının bulunması şartiyle 
o parti üyelerinden veya o partinin listesinde 
yer almış olan bağımsızlardan kimlerin millet
vekili seçilmiş sayılacağını yazı ile bildirir. ' 
Bunların milletvekillikleri doldurulmamış se
çim çevreleri arasında bölüşülmesi için (1) nci 
bendde gösterilen şekilde yeniden düzenlenecek 
liste esastır. Bu suretle partiler arasında yeni
den bölüşülen geriye kalmış seçim çevrelerin
den hangilerinde, ilgili partinin Genel Başkan
lığının yazısında adları geçen adayların hangi-
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lerinin seçilmiş sayılacağı, Yüksek Seçim Kuru
lunca ad çekme yolu ile tesbit edilerek sonuç 
derhal ilgili siyasi partinin Genel Başkanlığı
na yazı ile bildirir. 

IV - Yukardaki I, II ve III ncü fıkralar 
uyarınca seçilen milletvekillerine Yüksek Se
çim. Kurulunca derhal birer seçim tutanağı ve
rilir. 

Ve bu tutanakların birer örneği Millet Mec
lisi Başkanlığına gönderilir. Tutanakların iki
şer örneği de Yüksek Seçim Kurulunda sakla
nır. 

V - İşbu (G) fıkrası hükümlerinin uygulan
ması, siyasi partilerin genel merkezlerindeki 
yetkili organının kanun, parti tüzüğü ve genel 
kongre kararları uyarınca gösterebilecekleri 
aday sayısının aşılmış olduğu tarzında yorum
lanamaz. 

VI - Yukardaki işlemler arasında seçime 
katılan siyasi partilerin yetkili genel merkez 
organları Yüksek Seçim Kurulunda birer tem
silci bulundurabilirler. Bu takdirde Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkın
daki 298 sayılı Kanunun 17 nci maddesi hük
mü uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurun Sayın Ataöv. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem 
arkadaşlarım; bu kanun Meclisimizden geçer
ken de bu madde üzerinde uzun uzun tartışma 
yaptık. 

Şimdi bendenizin fikri; bu 12 nci maddenin 
Meclisten geçtiği şekliyle kabul edilmesi mer
kezindedir. Zira siyasi partilerin genel merkez
lerine bakiye oylardan çıkacak olan milletve
killiğinin üçte birinin bırakılması Meclise tâ
yinle milletvekili sokulması demektir. Tâyin
le olacak milletvekilliğinin karşısındayız. Bu 
madde bu şekliyle antidemokratiktir. Antide
mokratik kanunları ortadan kaldırmak iddiası 
ile bu Meclise gelen siyasi partilerden yeniden 
mevcut Anayasaya rağmen antidemokratik ka
nunların çıkarılmasına müsaade etmemelerini 
istirham ediyorum. 

Bir siyasi partinin listesinde aday olmuş ar
kadaşlardan Yüksek Seçim Kurulu... 

Sayın Başkan, gürültüden konuşamıyorum, 
lütfen ikaz ediniz. 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, sükûne

ti muhafaza ediniz, hatibin silsilei efkârı bo
zulmaktadır. 

ÎHSAN ATAÖV (Devamla) — Muhterem 
arkadaşları, siyasi partilerin aday listelerine, 
yeni Siyasi Partiler Kanununa göre yapılacak 
önseçimle eskiye ni'sbetle daha demokratik, da
ha çok millî iradeye dayanan bir usulle, aday
lar konulmaktadır. Bunların birinciden sonun
cuya kadar sıralarını o partinin siyasi teşki
lâtının kademelerinde bulunan insanlar tesbit 
etmektedir. Yüksek Secim Kurulunun yapaca
ğı hesaba göre çıkacak olan milletvekili sayı
larını önce hesaplayıp doğrudan doğruya bil
direcek, bilâhara millî bakiyeye göre çıka
cak adayları da vilâyetlerin yüzdesine göre yer
leştirecektir. 

Bu maddeyi Senatodan geldiği şekilde ka
bul edersek, o zaman mesele bir vilâyette 7 
milletvekilliğinden beşini kazanan siyasi par
ti, birisini kazanan diğer siyasi parti yanında 
bir milletvekilliğinin bakiyeye kaldığını kabul 
edersek o milletvekiliyim- Yüksek Seçim Kuru
lunun hakkına düşen reye göre tesbit çürüye
cek, ancak o siyasi partiyi genel merkezi o lis
tenin sonuncusu bulunan adamı tâyin etmek 
yetkisini haiz olacaktır. Seçim kabiliyeti olmı-
yan genel merkeze hoş görünebilecek olan bir 
insanın buraya seçim kabiliyeti, yani millî 
irade dışında gelmiş olması antidemokratiktir. 
Bu madde kabul edildiği takdirde genel mer
kezlerin merkeziyetçi sistemiyle milletvekilleri
nin genel merkeze hoş görünme huyu artacak ve 
bu suretle siyasi ahlâkta ıslahata değil, bilâkis 
dejenere olmaya doğru gidilecektir. Genel mer
kezlerin tutumunu ve milletvekillerinin siyasi 
partilerin Parlâmentodaki grpularmm teşek
külünü daha çok millî iradeye istinadettirebil-
mek için vatandaşın reylerine hürmet etmek 
ve vatandaşın seçeceklerini, buraya göndermek 
icabeder. Bakiye sistemine göre merkezlere ve
rilecek olan bilhassa büyük partiler Siyasi Par
tiler Kanununa göre belki de hisselerine 20 kişi 
düşecektir, zaten % 5 de kontenjan tanınmış
tır. % 5 o şekilde 20 milletvekili de bu şekilde 
bir grupun, 40 milletvekilliği merkezin irade
sine teslim etmek demek o grupta merkeziyet
çiliğin hâkim olması demektir. O grupta millî 
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iradenin değil merkezi teşkil eden birkaç kişi
nin iradesinin tahakkuk etmesi demektir. Ben 
siyasi partilerin bu sakîm yola gitmiyeceği 
innaçındayım. Bunun sağlıyabileceği fayda bâzı 
partilere merkezden mavi boncuk dağıtmak 
suretiyle sonda kalmış arkadaşlarım çalıştırıl
masından başka bir fayda sağlamıyacaktır. Ar
kadaşlar bu dâvaya inanıyorlarsa milletvekil
liği mavi boncuğu dolayısiyle çalışmayacaklar, 
inançlarından dolayı çalışacaklardır, inanarak 
çalışmıyan insanları, sonda kalmış insanları gö
nül hoş etmek, hoş görünmek suretiyle Parlâ
mentoya sokmak demek, vatandaşın önünde 
seçilmiş olan insanların hakkını gasbetmek de
mektir. Genel merkezlerin gasıp yolunu tercih 
etmiyeceklerini ve «millî irade, millî irade» 
diye feryadedenlerin millî iradenin seçecekle
rini buraya gönderecekleri, tâyinle milletve
kili göndermek suretiyle Parlâmentonun anti
demokratik bir madde çıkarmaısına müsaade 
etmiyecekleri inancıyla Senatonun göndermiş 
olduğu maddenin reddini ve Millet Mecisinin 
yani sizlerin kabul ettiğiniz şekliyle bu madde
nin kabul edilmesini arz ve istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Cumhu
riyet Senatosunun değişikliğini Komisyonumuz 
benimsemiştir. Benimsemeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

REFET SEZGÎN (Çanakkale) — Oylamada 
tereddüt vardır. 

BAŞKAN — Tekrarlıyalım. Benimsemeyi 
oylarınıza sunuyorum : Kabu ledeııler... Etmi-
yenler... Benimseme büyük farkla kabul edil
miştir. 

MADDE .13. — «Cumhuriyet Senatosu Üye
leri Ceçim Kanununun değiştirilmesine dair 
olan 17 . 4 . 1964 günlü ve 447 sayılı Kanu
nun» birinci maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir : 

25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletve
kili Seçimi Kanununun 17 Nisan 1964 tarihli ve 
447 sayılı Kanunun birinci maddesinin birinci 
bendi ile değiştirilmiş olan, 24 Mayıs 1961 ta
rihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyele
rinin Seçimi Kanununun birinci maddesi gere
ğince 1, 2 ve 3 ncü fıkraları Cumhuriyet 
Senatosu üyeleri seçiminde de uygulanan, 
13 . 2 . 1965 gün ve 533 sayılı Kanunun 7 nci 

— 345 — 



M. Meclisi B : 145 
maddesi ile değiştirilen 32 nci maddesinin 4 ncü 
fıkrası hükmü dahi Cumhuriyet Senatosu üye
leri seçiminde uygulanır. 

Bir seçim çevresinde birden fazla olan Cum
huriyet Senatosu üyesinin seçiminde; muteber 
oy sayısının, o seçim çevresinin çıkaracağı 
Cumhuriyet Senatosu üyesi sayısına (bir) ade
dinin ilâvesi suretiyle bölünerek elde edilecek 
«seçim sayısı» esas tutulur. Bu hüküm, sadece 
iki milletvekili çıkaracak olan seçim çevresinde 
yapılacak seçimlerde de uygulanır. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Zeytinoğlu. 
AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muh

terem arkadaşlar, bu 13 ncü madde de antide
mokratiktir. Yani millet iradesini başka yöne 
çevirme bakımından bu maddeye itiraz ediyo
rum. 

Burada esas, iki tane milletvekili çıkaracak 
bir ilin oylarının ikiye değil, üçe bölünmesi su
retiyle âdeta burada bir kısım himaye edici bir 
şey ortaya gelmektedir, iki tane çıkacak mil
letvekili bulunan bir ilde niçin üçe taksim edi
yoruz oyları, niçin 2 ye taksim etmiyoruz? Bu 
bir gayeye matuf bâzı az oy alan kimselerin 
milletvekili seçilmesini temin için getirilmiş bir I 
maddedir. Maddenin esası; milletin verdiği 
oyla o ilde kaç tane çıkacaksa - ki iki tanedir, iki I 
tane için uygulanıyor, ikiden fazlası için uygu
lanmıyor - küçük vilâyetlerde millet iradesini I 
başka yöne tevcih etmekten ibarettir. Binaen
aleyh, bu Senatonun getirdiği bu madde doğru 
değildir, arkadaşlar. 

Bu maddeye itibar edilmemesini ve Millet I 
Meclisinin metninin kabul edilmesini arz ve is
tirham ederim. 

BAŞKAN — Komisyon, Sayın Tombuş. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Muhterem 

arkadaşlar, komisyonunuz, Sayın Aziz Zeytin- I 
oğlu gibi bu maddenin bir antidemokratik bir 
hüküm getirdiği kanaatinde değildir. Her hangi I 
bir antidemokratik veya demokratik hükümle 
alâkası da yoktur, bu maddenin. Burada sadece 
seçim, neticelerinin daha kolay elde edilebilmesi 
ve mahallinde seçimlerin neticelendi rilebilmesi- I 
ni temin maksadiyle bu madde Senatoca sevk 
edilmiş ve Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
Malûmuâliniz olduğu üzere bilhassa Cumhuri
yet Senatosu seçimlerinde Cumhuriyet Senatosu 
üyelerinin büyük bir kısmı her vilâyette ikişer 
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aded çıkmaktadır, iki milletvekili veya senatör 
çıkaran vilâyetlerde eğer bu ikiye bölündüğü 
takdirde, seçim sayısını bulmak için partilerin 
muteber oy sayısı ikiye bölündüğü takdirde 
hiçbir partinin hiçbir adayının oralarda direkt 
olarak seçilmesi imkânı mevzuubahsolamaz. Ve 
bütün hepsinin doğrudan doğruya millî baki
yeye kalmak ihtimali kuvvetlidir. Binaenaleyh, 
bilhassa Senato seçimlerinde 50 senatörün ye-
nilendirildiği bir seçimde 30 - 35 senatörün ba
kiye oylarla seçilme durumuna düşmesinin millî 
vicdanda bâzı rahatsızlıklar husule getireceği 
düşüncesiyle bunu mahallinde bir an evvel ne-
ticelendirilebilmek ve orada mümkün olduğu 
kadar süratli bir neticeye vararak senatör veya 

milletvekillerinin mahallinden seçilmiş olması
nı, yani mahallinde seçimin ilân edilmiş olma
sını temin etmek maksadına matuftur. Aksi 
halde bakiye, ismi üzerinde bir istisnadır, esas 
seçimlerin neticesinde vilâyetlerde direkt oy 
alarak ve barajı aşmak suretiyle seçim sayısını 
aşmak suretiyle seçilen milletvekilleri veya se
natörleri esastır. Bu durumda iki senatör veya 
milletvekili seçilen vilâyetlerde ikiye bölündü
ğümüz takdirde muteber oy sayısını, o zaman 
esas bakiye oylarla seçilmek esası kabul edil
miş oluyor, diğer normal nasıl istisna vaziye
tine gelmiş olacaktır. 

Komisyonumuz bu anormal durumu önliye-
bilmek için bir sayı fazlasını ilâve ederek ma
hallinde seçimlerin neticesinin bir an evvel al
masını sağlamaya çalışmıştır. Burada neticeye 
müessir olacak hiçbir durum yoktur. Neticede 
bakiye oylar da olsa aynı partiler, aynı adaylar 
seçilecektir. İkiye bölünse de, üçe bölünse de 
yine aynı durum hâsıl olacaktır ve bakiyeye 
kalan oylar da yine aynı miktarda millî seçim 
sayısına intikal edecektir. 

Binaenaleyh, ortada endişe edecek veya an
tidemokratik olacak hiçbir hüküm yoktur. Sa
dece ve sadece millî vicdanı daha süratle tat
min etme bakımından bu madde komisyonu
muzca benimsenmiş ve getirilmiştir. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen yok. 13 ncü madde hakkında Cumhuriyet 
Senatosu değiştirmesini Komisyonumuz benim
semiştir. Benimsemeyi oyunuza sunuyorum. Ka-
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bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 15. — 24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 
sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Seçimi Ka
nununun 17 Nisan 1964 tarihli ve 447 sayılı Ka
nunla değiştirilmiş olan 1 nci maddesinin 2 nci 
bendinde yazılı «1 nci maddesi» ibaresi kaldı
rılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Cumhuriyet Senatosunun değiştirisini, 
Komisyonumuz benimsemiştir. Benimsemeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 
sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 13 Şubat 
1965 tarihli ve 533 sayılı Kanunun 12 nci mad
desinde değiştirilmiş olan 35 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Seçim sonuçlarının ilânı ve yayını 
Madde 35. — 33 ncü maddenin (A) ve (B) 

bendleri gereğince bütün il seçim kurulu baş
kanlıklarından verilecek bilgiler tamamlanınca, 
tasdikli tutanak örneklerinin alınması veya iti
raz varsa bu itirazların incelenerek karara bağ
lanması ve 33 ncü maddenin (C) fıkrasının IIT 
ncü bendi gereğince siyasi partilerin Yüksek 
Seçim Kuruluna kimlerin genel merkezdeki yet
kili organca milletvekili seçilmiş sayılacağını 
bildirmesi beklenmeksizin, her partinin kazan
dığı milletvekili sayısı ve o ana kadar millet
vekili seçilenlerin ad ve soyadları Yüksek Se
çim Kurulunca Resmî Gazete ve Türkiye radyo-
lariyle derhal ilân olunur; bu bildiride, parti 
listelerinde kazanan bağımsızların kimler oldu
ğu da belirtilir. Bu bildiride, 33 ncü maddenin 
(C) fıkrasının II nci bendi gereğince seçilen
lerde aynı şekilde belirtilir. 

33 ncü maddenin (C) fıkrasının III ncü ben
dinin uygulanması ve söçim sonuçlarını göste
ren tutanakların bütün il seçim kurulu başkan
lıklarından gönderilmesi üzerine, Yüksek Seçim 
Kurulu, en kısa zamanda Resmî Gazete ve 
Türkiye radyolariyle ikinci bir bildiri ya-
ymlıyarak, iller ve Türkiye itibariyle milletve
kili seçilenlerin ad ve soyadlarını, seçmen sayı
sını, oy kullanan seçmen sayısını, seçime katıl
ma oranını, muteber oy pusl'ası sayısını, her 
partinin, ve bağımsız adayların kazandıkları 
muteber oy puslası sayısını, millî seçim çeVrc-
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sinde her partiye düşen muteber oy sayısını, 
millî seçim çevresinde kaç milletvekilliğinin 
hangi partiler arasında bölüşüldüğünü ve so
nuç, itibariyle (Parti listelerinden seçilen ba
ğımsızlar haricolmak üzere) her partinin ka
zandığı milletvekilliği sayısını ve (parti liste
lerinden seçilenler dâhil olmak üzere) bağımsız
ların sayısını açıklar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosunun 
metnini benimsemiştir. Benimsemeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 16 nci 
madde kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Komisyonumuz Cumhuriyet 
Senatosu metnini benimsemiştir. Benimsemeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Bu kanunun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Komisyonumuz Cumhuriyet 
Senatosu metnini benimsemiştir. Benimsemeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... 18 nci madde kabul edilmiştir. 

Bu Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen 
metinler Komisyonumuzca benimsenip Yüce 
Heyetinizce de kabul edilmekle tasarı kanun
laşmıştır. Hayırlı1 olsun. 

4. — Devlet memurları kanunu tasarısına 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkındaki Geçici Komisyon raporu (Millet 
Meclisi 1/723; Cumhuriyet Senatosu 1/567) (S. 
Sayısı : 977 ye 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Devlet memurları kanunu tasarısına dair 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkındaki Geçici Komisyon raporu basılıp da
ğıtılmış ve gelen kâğıtlara girmiş bulunmakta
dır. 

(1) 997 ye 1 nci ek S. Sayılı basmayazı tu-
. tanağın sonundadır. 
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Tasarının ehemmiyetine binaen, bir an ev

vel kanunlaşmasını sağlamak maksadiyle gün
deme alınarak öncelikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederini. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İstanbul 

Fahrettin Kerim Oökay 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Önergenin aley

hinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem ar

kadaşlarım, henüz Mecliste görüşülmekte bulu
nan Ordu Personel Kanunu bu şekilde ertelen
mek suretiyle çıkmaz hale gelecektir'. Lütfedin 
Ordu Personel Kanununu geçirelim, ondan son
ra Devlet Memurları Personel Kanununıu görü
şelim. Çünkü Ordu Personel Kanunu Senatoda 
görüşülürken diğer Devlet Memurları Kanunu
nun görüşülmesi için burada zamanımız kala
caktır. Lütfen bu önergeyi kabul etmeyiniz. 
Ordu Personel Kanununun bir an evvel kanun
laşması için sizden hassaten yardım etmenizi 
rica ediyorum. Komisyon olarak bize yardım 
ediniz. 

BAŞKAN — Sayın Katip Tabir Burak. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RATİP 

TAHİR BURAK (İstanbul) — Personel kanun
ları manzumesine temel teşkil eden ka'nun, gö
rüşülmesi teklif edilen Memurlar Kanunudur. 
Ordu Personel Kanunu, hâkimleri ilgilendiren 
Personel Kanunu, İktisadi Devlet Teşekkülleri
ni: ilgilendiren Personel Kanunu bu temel üze
rinde bu kanuna muvazi olarak çıkacak kanun
lardır. Evvelâ görüşülmesi, kanmıiyet kesbet-
mesi icabeden kanun, görüşülmesi talebedilen 
kanundur. Kaldı ki; Ordu Personel Kanununu 
da bugün yarın yetişip çıkmak imkânı mevcut
tur. Arz ederim. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Udirne) — Aleyhinde söz 
istiyorum. 

BAŞKAN —• önergenin aleyhinde mi Sayın 
Özoğul, buyuruiRiz. 

KAHRETTİN KERİM GÖKAY (İstanbul) 
-^ Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN —• Bir dakika Sayın Özoğul, usul 
hakkında mı söz istiyorsunuz? Sayın Gökay. ne
yin usulü hakkında efendim'? 

FAHRETTİN KERİM GÖKAY (istanbul) 
•— Efendini, evvelce Yüksek Heyetin almış ol-
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duğu bir karar vardı. Cumhuriyet Senatosun
dan gelen tasarılar diğer bütün işlere takdimen 
görüşülecekti, müzakere edilecekti. 

BAŞKAN — Muhterem. Gökay, bu gelen ev
rakta olduğu için 48 saat geçmemesi dol'ayısiyle 
öne alıyoruz. Ben bu ciheti halledeceğim. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem 
arkadaşlar, biraz evvel llyas Kılıç arkadaşı
mız, hakikaten ifade ettiler. Personel Kanunu 
Senatoda konuşulmaktadır. («Çıktı Senatodan» 
sesleri) Biliyorum, çıktı buraya scvkedildi. Or
du Personel Kanunu ise daha henüz Senatoya 
gitmiş veziyette değildir. Müsaade buyurulur-
sa Ordu Personel Kanunu aynı zamanda açık 
reyle reylenmek mecburiyetindedir. Binaen
aleyh, bunu evvelâ buradan geçirelim, yarın 
reylcme olacaktır. Zaten Ordu Personel Kanu
nunun maddeleri üzerinde konuşulmaması yalnız 
önergeler üzerinde konuşulması karar altına 
alınmıştır. Araya girdiği takdirde Ordu Per
sonel Kanunu çıkmıyacaktır ve çıkmamasında 
da önergeyi veren arkadaşlarımızın sorumlu ol
duğu kanaatindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim. Gelen kâğıtlar ara
sında bulunan Personel Kanunun gündeme 
alınmasını oylarınıza sunacağım. Yalnız dağıtı
mından itibaren 48 saat geçmediği için evvelâ 
gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Öncelikle görüşülmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen 
maddeleri okutacağını. 

Komisyon ve hükümet yerlerini alsınlar. 
Evvelâ Geçici Komisyon raporunu okutuyo
rum. 

(Rapor okundu) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun de
ğiştirdiği maddeleri okutacağım, Komisyonu
muzun mütalâalarını da okuttuktan sonra bil-
müzakere oylarınıza sunacağım. 

Kişilerin uğradıkları zararlar: 

MADDE 13. — Kişiler, kamu hukukuna 
tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlar
dan ötürü, bu görevleri yerine getiren personel 
aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dâva açar
lar. Kurumun, genel hükümlere göre sorumlu 
personele rücu hakkı saklıdır. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 

Yok. Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosunun 
metnini benimsemiştir. Benimsemeyi oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

îsnat ve iftiralara karşı koruma: 
MADDE 25. — Devlet memurları hakkın

daki ihbar ve şikâyetler, garaz veya mücerret 
hakaret için, uydurma bir suç isnadı suretiyle 
yapıldığı ve soruşturma veya yargılamanın ta
bi olduğu kanuni işlem sonucunda bu isnat sa
bit olmadığı takdirde, merkezde bu memurun 
en büyük âmiri, illerde valiler, isnatta bulunan
lar hakkında kamu dâvası açılmasını Cumhuri
yet Savcılığından isterler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen1? 
Yok. Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosu 
metnini benimsemiştir. Benimsemeyi oyalrmıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kadroların tesbiti: 

MADDE 3o. — Bu kanuna tâbi kurumlar
da, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği 
bütün görevler için görev yerleri belirtilerek 
karolar tesbit olunur. 

Sözleşmeli personel ile yevmiyeli persone
lin kadroları, kadro cetvellerinde sayıları belli 
edilerek alacakları ücretlerin çn az ve en çok 
hadleri gösterilmek suretiyle tesbit olunur. 

Bu kurumlarda kadrolar dışında hiçbir 
kimse çalıştırılamaz. 

Genel kadro kanunu ile görev yerleri belir
tilerek tesbit olunan kadrolara atanan memur
lar başka bir yerde çalıştırılamazlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 1... 
Yok. Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosu 
değişikliğini benimsemiştir. Benimsemeyi oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Genel Kadro Kanun tasarısının hazırlanma
sı: 

MADDE 35. — 33 ncü ve 34 neü maddelere • 
göre her kurum için hazırlanan kadrolar, ku
rum tarafından çalıştırılacak: 

A) Devlet memurlarının: 
1. Kadro unvanını, 
2. Sınıfını, 
3. Derecesini, 
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4. Derecelerin en az ve en çok göstergele

rini, 
5. Kadro adedini, 
B) Sözleşmeli personelin: 
1. Kadro adedini, 
2. Her kadronun karşılığının yıllık en az 

ve en çok tutarını, 
3. Özel ihtisasın tanımını, 
4. 4 no\\ maddenin (B) bendinde tanımı ya

pılmış özel ihtisası veren öğrenimi yurt içinde 
yapılmadığına dair Millî Eğitim Bakanlığıdan 
ve üniversitelera/rası kuruldan ayrı ayrı beliğe 
alındığına dair kaydı, 

C) Yevmiyeli personelin adedleri ile gün
deliklerinin en az ve ençok miktarlarım, 

Gösteren ve her kurum için hazırlanmış bu
lunan kadro cetvelleri «Genel Kadro Kanun ta
sarısı» adı altında düzenlenerek Maliye Bakan
lığı tarafından Bakanlar Kuruluna sunulur. 

Genel Kadro Kanununda değişiklik gerektiği 
hallerde yukarıdaki maddelere göre işlem yapı
lır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosu met
nini benimsemiştir. Benimsemeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sınıfların tesisi: 
MADDE 36. — Başbakanlık Devlet Perso

nel Dairesi, Maliye Bakanlığı ve ilgili kurumla
rı yazılı görüşlerini de alarak yönetici ve icra
cı sınıfları ile büro sınıflarını 5 . 1 . 1961 tarih
li ve 224 sayılı Sağlık hizmetlerinin sosyalleş
tirilmesi hakkındaki Kanun gereğince sağlık 
hizmetlerinin sosyalleştirilmesi için gereken sı
nıfları ve müşterek yetişme nitelikleri olan bi
limsel teknik, meslekî ve diğer sınıfları tesis 
eder. 

Başbakanlık Devlet Personel Dairesi bu sı
nıfların tüzüklerini Maliye Bakanlığı ve ilgili 
kurumların ve Devlet personel sendikaları veya 
meslek birliklerinin, federasyonlarının veya 
konfederasyonlarının yazılı görüşlerini de ala
rak hazırlar ve Bakanlar Kuruluna sunar. 

Bu sınıf tüzüklerinde: 

a) Bu kanundaki, 
b) Genel kadro kanunundaki, ilgili hüküm

lerin her sınıf için özellik taşıyan hususları be
lirtilir. 
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Meslekî ihtisasla ilgili idari kadrolara mes

lekî, teknik ve bilimsel sınıflardan ve yönetici 
sınıftan atama yapılır. Yönetici sınıfa, imtihan
la üniversite ve yüksek okul mezunları alınır. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
Teşkilâtında görevli memurlar için sınıflar te
sis olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosu met
nini benimsemiştir. Benimsenmeyi oylarınıza 
sunuyorum: kabul edenler'... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Çalışma yaş hadleri: 
MADDE 44. — Hizmetin özelliğine göre, her 

sınıfta ve gerekiyorsa her derecede, Devlet me
murlarının yaş haddi ile zorunlu olarak emek
liye çıkarılacakları yaşlar, sınıf tüzüklerinde 
gösterilir. 

Bu suretle Devlet memuru 45 yaşından ev
vel emekliye çıkarılamaz, 65 yaşından sonra 
çalıştırılamaz. 

(BAŞKAN — Madde hakkımda söz isti'yen?.. 
Yok. Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosu 
metnini benimsemiştir. Benimcsemeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Asli memurluğa atanma : 
MADDE 58. — Adaylık süresini doldurmuş 

ve olumlu sicil almış ve sınıf tüzüklerinde belirti
len usul ve şartlara uygun olarak, ilgili kurum
ların değerlendirme kurullarınca başarıları tes-
bit edilmiş bulunanlar atamaya yetkili âmirin 
onayı üe aslî Devlet memuru olarak atanırlar. 

Ancak sınıf tüzüğünde adaylık süresi sonun
da yeterlik sınavı konulmuş bulunanların bu sı
navı da kazanmaları şarttır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Cumhuriyet Senatosunun metnini komisyo
numuz benimsemiştir. Benimsemeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Yabancı bir Devlet veya teşekkülde hizmet al
ma : 

MADDE 77.— Adları Bakanlar Kurulu ka
rarı ile tesbit olunacak yabancı devletlerle resmî 
veya özel milletlerarası teşekküllerde kurumları
nın muvafakatiyle görev alacak Devlet memurla
rına, ilgili Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar 
Kurulu kararı ile beş yıla kadar görevden ayrıl-
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ma müsaadesi verilebilir. Bu süre gerektiğinde 
Bakanlar Kurulu kararı ile uzatılabilir. 

Yukarıdaki fırkaya göre görevden ayrılan me
murların, emeklilik hakları saklı kalmak üzere, 
kadroları ile ilişikleri kesilir. 

Bu kimselerin eski kurumlarına dönmek iste
meleri halinde, yabancı Devlet veya milletlerarası 
teşekkülde geçirdikleri hizmet süresi : 

a) Kademe ilerlemesinde, 
b) Derece yükselmesinde üst derecede kadro 

açıldığında ve sınıflarının tüzüğünde yarışma sı
navı veya yarışma ve yeterlik seçmesi konulmuş 
olması halinde açılacak sınav veya seçmede başarı 
göstermeleri şartiyle yükseldikleri derecenin ka
demelerinde hesabedilir. 

Ancak smıf tüzüğünde bâzı derecelerde fiilen 
çalışılması şartının bulunduğu hallerde, bu süre
lerin hesabı, fiilen çalışılması gereken sürenin 
bitiminden sonra hesabedilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Cumhuriyet Senatosunun metnini komisyo
numuz benimsemiştir. Benimsemeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bilgilerini artırmak üzere dış memleketlere 
gönderilme : 

MADDE 78. — Mesleklerine ait öğrenimi bi
tirecek Devlet memurluğuna alınmış ve asli me
mur olarak atanmış olanlardan mesleklerine ait 
hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini ar
tırmak veya staj yapmak üzere dış memleketlere: 

a) Kurumlarınca açılacak seçme veya yarış
ma sınavlarında başarı gösterenlere, 

b) Dış burslara dayanılarak gönderilenlere, 
İki yıla kadar ayrılma müsaadesi verilebilir. 
Gerekirse bu süre en çok bir kat uzatılabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosu met
nini benimsemiştir. Benimsemeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul, edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Muvazzaf askerliğe ayrılan memurların terhis
lerinde kademe ve derece intibakları : 

MADDE 83. — Tüzüklerinde belirtilen belli 
sınıflarda çalışan Devlet memurlarının muvazzaf 
askerlikte geçen hizmet süreleri, terhislerinden 
sonra kurumlarına dönmelerinde derece ve kade
melerine intibak işlemi yapılırken memurlukta 
geçen süreler gibi hesaplanır. 
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Derece yükseltilmesinde, açık kadro bulunma

sı ve sınıfının tüzüğünde yarışma sınavı konul
muş olması halinde açılacak yarışma sınavında 
başarı gösterilmesi şarttır. 

Ancak sınıf tüzüğünde bâzı derecelerde fiilen 
çalışması şartının bulunduğu hallerde, askerlikte 
geçen sürelerin hesabı, fiilen çalışılması gereken 
sürenin bitiminden sonra hesabedilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosu met
nini benimsemiştir. Benimsemeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Muvazzaf askerliğini yaptıktan sonra Devlet 
memurluğuna girenlerin kademe ve derece inti
bakları : 

MADDE 84. — Askerlikte muvazzaf hizmet
lerini yaparak Devlet memurluğuna girenlerin 
muvazzaf askerlik süreleri, kademe ilerlemesi ve 
derece yükseltilmesinde aşağıdaki şekilde hesabe
dilir. 

A) Kademe ilerlemesinde, atama sırasında, 
B) Derece yükselmelerinde üst derecede kad

ro açlıdığnıda ve sınıflarının tüzüğünde yarışma 
sınavı konulmuş olması halinde açılacak yarışma 
sınavında başarı göstermeleri şartiyle yükseldik
leri derecenin kademelerinde, 

Hesabedilir. 
Ancak sınıf tüzüğünde bâzı derecelerde fii

len çalışılması şartının bulunduğu hallerde asker
likte geçen sürelerin hesabı, fiilen çalışılması ge
reken sürenin bitiminden sonra hesabedilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosu met
nini benimsemiştir. Benimsemeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Devlet memurluğundan çekilenlerin yeniden 
atanmaları : 

MADDE 92. — Devlet memurluğundan ken
di isteği ile çekilmek suretiyle ayrılıp 160 numa
ralı Devlet Personel Dairesi Kurulması hakkın
daki Kanunun 4 ncü maddesi kapsamı içinde bu
lunan kurumlarda çalışmamış olanlardan ve sı
nıf tüzüğünde yazılı nitelikleri taşıyanlardan, 
tekrar ayrıldığı sınıfın ayrıldığı derecesine dön
mek istiyenler boş kadro bulunmak şartiyle ayrıl
dıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine 
eşit bir derecenin kademesine atanırlar ve o de
receye ait kademe aylığını alırlar. 
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Maaşlı, ücretli, yevmiyeli, sözleşmeli Devlet 

hizmetlerinde iken Cumhuriyet Senatosu üyeliği 
veya Milletvekilliğine seçilenlerden tekrar seçil e-
miyenler veya Seçim Kanunu icabı olarak istifa 
edip Cumhuriyet Senatosu üyeliği veya Milletve
killiğine seçilemiyenlerden veya yasama görevi 
sona erenlerden veya Cumhuriyet Senatosu üye
lerinden veya milletvekillerinden veya dışarıdan 
atanan bakanlardan Devlet memurluğuna dön
mek istiyenler, iktisabettikleri memuriyet kadro-
larındaki açıklara öncelikle atanırlar. 

Yasama görevlerinde geçen süre, kademe iler
lemesinde ve derece yükselmelerinde, sınıf tüzük
leri şartlarına uyularak sayılır. 

Yasama görevi sona ermiş olanlar tekrar bir 
memurluk kadrosuna atanıncaya kadar iktisabet
tikleri memurluk kadrosunun aylığını ve özlük 
haklarını 91 nci madde hükmüne göre alırlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosu met
nini aynen benimsemiştir. Benimsemeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Emeklilerin yeniden hizmete alınması : 
MADDE 93. — Bu kanuna tabi kurumlarla 

diğer kanunlara tabi kurumlardan kendi istek
leri ile emekli olup sınıf tüzüğünde yazılı nite
likleri taşımakta bulunanlar, kanunun 92 nci 
maddesi hükümlerine, göre, bu kurumlarda boş 
kadro bulunmak, seçme veya sınav şartlarına 
uyulmak suretiyle yeniden Devlet memurluğuna 
alınabilirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosunun 
metnini aynen benimsemiştir. Benimsemeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Katsayı : 
MADDE 154. — Genel bütçede, her yıl, bu 

kanuna tabi kurumların sınıf tüzüklerinde tesbit 
edilmiş gösterge rakamlariyle belirtilen aylıkla
rın eylemli ödeme rakamlarına çevrilmesi için 
bir tek katsayı uygulanır. 

Bu katsayı memleketin ekonomik gelişmesi, ge
nel geçim şartları ve Devletin malî imkânları göz 
önünde bulundurulmak suretiyle tesbit olunur. 

Katsayı değişmi, aylıklarda artış veya eksiliş 
sayılmaz. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 

Yok. Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosunun 
metnini aynen benimsemiştir. Benimsemeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Yurt dışında aylıklar : 
MADDE 156. — Kurumların yurt dışı kuru

luşlarına dâhil kadrolarında görev alan Devlet 
memurlarının aylıkları, 155 nci maddeye göre tes-
bit edilen aylık tutarından, alınacak vergi ve ka
nunlar gereğince yapılacak bütün kesintiler indi
rildikten sonra kefalet sandığı kesintileri hariç 
kalan kısmın, Dışişleri ve Maliye bakanlıklarının 
birlikte teklifi ve Başbakanlık Devlet Personel 
Heyetinin istişari kararı üzerine, Bakanlar Ku
rulu tarafından tesbit edilecek katsayı ile çarpıl
masından hâsıl olacak miktar üzerinden ödenir. 
Asıl aylığın ödeme miktarı ile katsayılı tutarı ara
sındaki fark, her türlü vergiden müstesnadır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosu met
nini aynen benimsemiştir. Benimsemeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Adaylık süresi sonunda asli memurların ala
cakları aylıklar : 

MADDE 159. — Adaylık süresi sonunda bu 
kanun hükümleri dairesinde asli memur olarak 
atananlar sınıf tüzüğünde: 

A) Adaylığın derece olarak tesbit edildiği 
hallerde üst derecenin ilk kademe göstergesine 
tekabül eden aylığını, 

B) Adaylığın derece olarak tesbit edilme
diği hallerde aynı derece içinde bir ileri kademe 
göstergesine tekabül eden aylığı alırlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosu met
nini aynen benimsemiştir. Benimsemeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Atanmada aylığa hak kazanma : 
MADDE 165. — Bir göreve aday veya asli 

memur olarak atananlar, göreve başladıkları gün
den itibaren aylığa hak kazanırlar. 

Bu suretle göreve başlamada ilk aylık, gün he
sabiyle ay sonunda ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosu met
nini aynen benimsemiştir. Benimsemeyi oyları-
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niza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Çocuk için aile yardımı ödeneği verilmiyecek 
haller : 

MADDE 206. — Aşağıdaki hallerde çocuklar 
için aile yardımı ödeneği verilmez: 

1. Evlenen çocuklar, 
2. 19 yaşını dolduran gocuklar, 

(19 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocuk
larına 25 yaşını dolduruncaya ve yüksek öğrenim 
yapmakta bulunan erkek çocuklar için 25 yaşını 
geçmemek üzere öğrenimlerini bitirinceye kadar 
ve çalışamıyacak derecede malûllükleri resmî sağ
lık kurulu raporu ile tesbit edilenler için süresiz 
olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.) 

3. Kendileri hesabına ticaret yapan veya 
gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde 
olursa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar 
(Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışan

l a r hariç), 
4. Burs alan veya Devletçe okutulan çocuk

lar. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 

Yok. Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosunun 
metnini aynen benimsemiştir. Benimsemeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tedavi yardımı : 

MADDE 209. — Devlet memurları ile eşleri 
ve bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve ço
cuklarının yurt içinde veya yurt dışında hasta
lanmaları halinde evlerinde veya resmî veya özel 
sağlık kurumlarında ayakta veya yatarak tedavi
lerine, bulundukları yerdeki resmî tabip raporu 
(Yurt dışında mahallî usule göre) lüzum gösteri
lenlerin tedavi ve yol giderleri ödenir. 

Devlet memurlarının yurt içinde tedavileri 
mümkün olmadığı; Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığının lüzum gördüğü ve yetkili kıldığı tam 
teşekküllü Devlet hastaneleri sağlık kurullarının 
raporu ile tesbit ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınca tasdik edilmiş olması halinde; teda
vileri için yurt dışına gönderilir. Bu memurla
rın yol ve tedavi giderleri kurumlarınca ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosunun 
metnini aynen benimsemiştir. Benimsemeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Cenaze masrafları : 
MADDE 210. — Devlet memurlarının ölüm

leri halinde cenaze giderleri kurumlarınca ödenir. 
Yurt dışında sürekli veya geçici görevle bulunan 
Devlet memurlarından ölenlerle sürekli görevler
de bulunanların eş ve bakmakla yükümlü olduk
ları ana, baba ve çocuklarından ölenlerin cenaze
lerinin yurda getirilmesi için zaruri giderler ku
rumlarınca ödenir. 

Yukardaki ve bu madde hükümleri Maliye ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarının müta
lâaları alınmak suretiyle Başbakanlık Devlet Per
sonel Dairesince hazırlanacak yönetmeliğe göre 
uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosunun 
metnini aynen benimsemiştir. Benimsemeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kamu personeli yüksek kurulu : 
MADDE 227. — Genel nitelikteki konular 

bakımından bütün kamu personeli için kurulacak 
olan merkezî görüşme ve danışma organı «Kamu 
personeli yüksek kurulu» adını alır. Kamu Per
soneli Yüksek Kurulu şu üyelerden kurulur : 

A) idare temsilcileri : 
1. Devlet Personel Heyeti Başkanı, üyeleri 

ve Devlet Personel Dairesi Genel Sekreteri; 
2. Bakanlar Kurulunca seçilecek 5 Bakanlık 

Müsteşarı; 
3. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel müdür

leri arasından Bakanlar Kurulunca üç yıl sürey
le görevlendirilecek bir genel müdür; 

4. Belediye başkanları arasından içişleri 
Bakanlığınca bir belediye seçimleri dönemi bo
yunca görevlendirilecek bir belediye başkanı. 

B) Kamu personeli temsilcileri : 
ilgili personel sendikalarının ve meslek bir

liklerinin en yüksek yetkili organları tarafından 
kendi tüzükleri gereğince üç. yıl süreyle seçilmek 
üzere; 

1. Devlet memurlarını temsil edecek sekiz 
üye; 

2. Kamu İktisadi Teşebbüsleri memurlarını 
temsil edecek üç üye; 

3. Belediyeler memurlarını temsil edecek iki 
üye; 

4. özel idareler memurlarını temsil edecek 
bir üye. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 

Yok. Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosu met
nini aynen benimsemiştir. Benimsemeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Memurları Yüksek Kurulu : 
MADDE 229. — Bütün Devlet memurları 

için kurulacak olan merkezî görüşme ve danışma 
organı «Devlet Memurları Yüksek Kurulu» adını 
alır. Devlet Memurları Yüksek Kurulu şu üye
lerden kurulur : 

A) İdare temsilcileri : 
1. Devlet Personel Heyeti Başkanı, Eveleri 

ve Devlet Personel Dairesi Genel Sekreteri, 
2. Bakanlar Kurulunca seçilecek 5 bakanlık 

müsteşarı. 
B) Devlet memurları temsilcileri : 
Devlet memurları sendikalarının veya meslek 

birliklerinin, veya Devlet personeli teşekkülleri
nin en yüksek yetkili organlarınca, kendi tüzük
lerine göre, Devlet Memurları Kanununa tabi 
kendi üyeleri arasından ve çeşitli sınıfların hak
kaniyetle temsili esasına uyarak üç yıl süreyle 
seçilecek oniki üye. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosu met
nini aynen benimsemiştir. Benimsemeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

22 Ocak 1962 tarihli ve 1 sayılı Kanunun 
değiştirilmesi : 

MADDE 236 — 22 Ocak 1962 tarihli ve 1 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin ödeneklerinin aylık tutarı, Devlet Me
murları Kanunu ile tesbit olunan en yüksek gös
tergenin tutarıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin yol
luklarının aylık tutarı, yukardaki fıkraya göre 
tesbit edilen ödeneklerinin aylık tutarının yarı
şma eşittir. Bu yolluklar hiçbir surette haczolu-
namaz. 

Yukardaki fıkralarda yazılı ödenek ve yolluk
ların tediyeye esas olan tutarları, her bütçe yı
lı, Devlet Memurları Kanununun 154 ncü mad
desinde yazılı katsayının uygulanması suretiyle 
hesabol^unur. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 

Buyurun Sayın Giritlioğlu. 
FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Muhte

rem arkadaşlarım, bu madde hakkında itirazımı 
yaparken ufak bir başlangıç yapmak zorunda
yım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ödenekleri ko
nusunda, millî menfaatlerimizin ve millî gelir 
seviyemizin gerektirdiği ölçüler kıstas tutulmak 
şartiyle ödeneklerin verilmesi yolunda bir tema
yül belirmiştir. Bu beliren temayül Meclis için
dedir ve dışındadır. Meclis dışına karşı öteden 
beri reaksiyon gösteren bir üye sıfatiyle ben bu 
temayülü Meclis içindeki duruma göre kıymet
lendiriyorum ve buna göre fikrimi beyan ediyo
rum. 

Umumiyetle milletvekili maaşlarının muay
yen bir seviyede kalması ve bu seviyenin de va
tandaşın geçim nisbetine eşit olması fikri parti 
liderlerinde ve gruplarda beliren bir noktai na
zardır. 

Şimdi Devlet memurlarının rejimi yeniden 
tâyin edilirken yüksek bir barem tutulmuştur. 
Bu yüksek bareme şahsan itiraz etmiyorum. Ha
kikaten en yüksek Devlet memurunun maaşını 
ayarlıyan madde lüzumludur. En yüksek Devlet 
memurunun adedini tesbit ettim, 260 tanedir. 
Bu 260 kişi için yüksek rakamın verilmesinde 
hattâ zaruret görmekteyim. Çünkü kilit nokta
larını işgal eden, büyük miktarda kendilerine 
güvendiğimiz bu kimseler için hakikaten vazife
lerinin ehemmiyeti nisbetinde yüksek maaş ver
mekte sayısız millî menfaatler görmekteyim. Fa
kat sayıları 260 kişidir. Bu 260 kişiye 600 ü ilâ
ve ettiğimiz takdirde, 260 kişi lehine yapacağı
mız artırmanın asaleti azalmış olacaktır. Aynı 
zamanda bu devre içinde yaptığımız bütün ko
nuşmalar, bütün çırpınmalar, bütün sözler sami
miyetten uzak ve mesnetsiz duruma gelmiş ola
caktır. 

Bir tarihte bu Meclis kürsüsünden milletve
kili ve senatörlerin maaşına karşı yöneltilen her 
türlü tecavüzkâr hale karşı nasıl şahsi inisiyati
fimle hareket etmişsem bütün samimiyetimle bu
günkü rakama da itirazcı olduğumu beyana mec
burum. 

Bugünkü rakam şöyledir : 
1000 esası bir kat ile çarpılacak, Devlet Per

sonel Dairesinin bugünden itibar ettiği rakam 
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beş rakamıdır veya beşbuçuk rakamıdır. Bu ra
kam dörde, üçe inmiyecektir, inemez de. Çünkü 
altsayı yetmiştir. Yetmişi üç ile çarptığımız tak
dirde 210 liraya bir memur istihdam edemeyiz. 
Bu katsayı rakamı mutlaka beş olacaktır. Şu 
halde milletvekilleri maaşı asgari ölçüden 5 bin, 
5,5 la çarpıldığı takdirde 5 500, buna ilâveten 
% 50 nisbetinde ödenek vardır. Milletvekili ma
aşları 8 bin lira olacaktır. Bu rakamı bilhassa 
tebarüz ettiriyorum, bu rakamı Türk milleti red
dedecektir, bu rakam fazladır. Bizim ekonomik 
bünyemizin ölçülerinin dışında bir rakamdır. Bu 
vaziyet karşısında bundan sonraki devre şimdi
den mahkûm olacaktır. Kanaatim odur ki, bizini, 
böyle bir kanunu hazırlarken çok titiz davran
mamız icabederdi. Devrenin sonundayız, bundan 
sonraki devreye hazırlık yapıyoruz durumuna 
geliriz, bu ittiham altında kalırız ve şimdiye ka
dar hakikaten vatanın, memleketin geçim ölçü
lerinin dışında bir parayı senatörlerimize ve 
m ili et vekillerimize vermememiz lâzımgelir şek
lindeki beyanlarımızın samimiyetine gölge dü
şecektir. Çok rica ederim Umumi Heyete ve çok 
rica ediyorum komisyona, bundan evvelki mec
lislerin şerefi nasıl bize intikal etmişse bizim şe
refimiz de bundan sonraki meclislere intikal ede
cektir. Bundan sonraki Meclise üye olan bir va
tandaş bugün sizin ve benim almış olduğum ka
rarın fena neticesinden dolayı mahkûm edile
cektir. Halbuki o yeni seçilecek arkadaşımızın 
bu kararda hiçbir kusuru olmıyacaktır. Cemiyet 
ise yeni seçilenleri dahi kusurlu görmekte devam 
edecektir. 

Bu itibarla bizim alacağımız bu karar şahsı
mızı ilgilendirdiği, devremizi ilgilendirdiği ka
dar, şahsımızın dışında olmak üzere yeniden 
Meclise iltihak edecek arkadaşlarımızı da ilgilen
direcektir. Onların da vebalini taşıyoruz. Onla
rın da şerefini korumaya mecburuz. Şu halde 
benim bir müspet teklifim vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; müspet teklifim şu
dur : Komisyon Cumhuriyet Senatosunun değiş
tirmesini benimsemesin. Ama, komisyon benim
semiş durumdadır. Reylerimizle benimsemiyelim. 
Cumhuriyet Senatosunun değiştirmesini reddetti
ğimiz takdirde Millet Meclisinde bu hüküm gir
memişti. Bu suretle (1) sayılı Kanunun şümulü 
içerisinde kalalım ve gerekirse ileride (1) sayılı 
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Kanunla ilgili müstakil bir tasarruf yapmış olu
ruz. Ama Meclis olarak bu ödenekler ve maaş
lar dolayısiyle çok hırpalandık. Bu Meclisin hır
palanması Cumhuriyetin temelini sarsmıştır. Çe
şitli yönlerden, bilerek ve bilmiyerek, gelen taz
yiklerin altında maalesef Cumhuriyetin bu te
mel müessesesini muhterem ve müşerref mevkide 
tutmak için gayretler sarf ettik, şahıslarımızı 
koyduk. Sırasında her türlü neşriyat ve her tür
lü hitap karşısında meseleyi şerh etmiye çalış
tık. 

Hepimizin iyi niyetle hareket ettiğini kabul 
ediyorum. Şimdi bir iyi niyet imtihanı devresin
deyiz. Madem ki dünkü sözlerimizde samimiyiz 
ve bu samimiyeti mahfuz tutalım. Bugün alaca
ğımız kararı dünkü samimiyetlerimize paralel 
olarak alalım. 

Muhterem Heyetinizden istirhamım, komis
yonun benimsemesine iştirak etmemek olsun ve 
Cumhuriyet Senatosunun bu değiştirgesini red
detmek olsun. Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Komisyonumuz Cumhuriyet 
Senatosu metnini aynen benimsemiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAHRET
TİN KEKİM GÖKAY (İstanbul) — Müsaade 
ederseniz, izah edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAHRET

TİN KERİM GÖKAY (İstanbul) — Efendim, 
evvelâ' biliyorsunuz ki, Millet Meclisince hazır
lanmış olan kanun tasarısında böyle bir şey yok
tu. Fakat Senato haklı olarak 7244 sayılı Kanun 
ilga edildiği için zaruri olarak 1 numaralı Maaş 
Kanununun değiştirilmesi lüzumunu koymuştur. 
Bu bir Anayasa hükmüdür. O Anayasa hükmü
ne göre milletvekilleri en yüksek Devlet memu
rudur. Bir kere en yüksok Devlet memurunun 
maaşı her sene bütçede düşünülecektir. Kadro 
ile anlaşılacak, emsal de her sene bütçede deği
şebilecektir. Nitekim ben Başkan ile de konuş
tum; Millet Meclisinin icabında bütçeyi hazır
larken milletvekilleri bundan bir derece aşağı 
alabilirler. Bizim Senatonun metnini kabul edi
şimizin sebebi, Anayasanın icabettirdiği emri ye
rine getirmektir. Sayın Fahir Giritlioğlu bir 
takrir vermişti, Millet Meclisince kabul edilme
miştir. Onun için hiçbir vakit Millet Meclisinin 
kadrü şerefini tenzil eden bir şey bahis konusu 
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değildir. Burada Anayasanın hükmü tatbik edil
miştir. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu metnini 
Komisyonumuz benimsemiştir. Benimsemeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. (Orta sıralardan 
«olmadı» sesleri.) 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Sayıl
madı efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. Tekrar oya su
nalım. Benimsemeyi kabul edenler... 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Komis
yon Başkanının konuşmasına karşı söz istemiş
tim. 

BAŞKAN — Oylama sırasındayız, oylama
dan evvel sıraya vursaydmız. Kabul etmiyenler... 
Benimseme kabul edilmiştir. 

Memurların intibakında malî esaslar : 
GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanuna tabi ku

rumlardaki memurların, sınıf tüzüklerinde belir
tilen nitelik ve diğer şartlara göre girecekleri 
sınıfların derece ve kademelerinde alacakları ay
lık tutarları, 7244 sayılı Kanun ve buna ek 
24 . 2 . 1961 tarihli ve 263 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesi ile tesbit edilen aylık tutarlarından aşa
ğı olduğu takdirde aradaki fark, derece yüksel
mesi ve kademe ilerlemesi suretiyle giderilince
ye kadar, ödenmekte devam olunur. 

Bundan başka; 
1. 3656 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin is

tisnai memuriyet saydığı kadrolardan, bu nite
liğin bulunmadığı yeni kadrolara atananlar inti
bak sırasında aynı görevde kalmak şartiyle, 

2. 3656 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin 
ihtisas yeri saydığı kadrolardan yeni kadrolara 
atanan, 

3. 3656 sayılı Kanunun 4598 sayılı Kanun
la değiştirilen 7 nci maddesinin 5 nci fıkrası uya
rınca 1 veya 2 üst derece kadroya atananlardan, 
aradaki farkı Bakanlar Kurulu kararı ile taz
minat olarak almakta iken yeni kadrolara ata
nan, 

4. 3656 sayılı Kanunun 4598 sayılı Kanun
la değiştirilen 8 nci maddesi ve bu maddeyi 
değiştiren 8 . 6 . 1963 tarihli ve 242 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesi uyarınca bulundukları 
kadroların J, 2 veya 3 üst derece aylığını kaza
nılmış hak olarak alanlardan yeni kadrolara 
atanan, 
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5. Özel kanunları gereğince ödenek (Temsil 

ödeneği ve diğer ödenekler) tahsis edilen belirli 
görevlerden yeni kadrolara atanan, 

Memurların sınıf tüzüklerinde belirtilen nite
lik ve diğer şartlara göre, girecekleri sınıfların 
derece ve kademelerinde alacakları aylık tutar
ları, eski kadrolarında fiilen almakta oldukları 
aylık tutarlarından veya aylık ve 7 . 9 . 1964 ta
rihine kadar çıkmış kanunlarla kabul olunmuş 
ödenek toplamı tutarlarından aşağı ise, aradaki 
fark, derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi su
retiyle giderilinceye kadar, ödenmekte devam 
olunur. 

4 numaralı bendde yazılı memurların emek
liliğe esas teşkil edecek aylıkları, intibak sonun
da girecekleri derece ve kademe aylığı ile bu 
madde gereğince ödenebilecek olan farkın top
lamıdır. 

Bu farklar tamamı ile ortadan kalkıncaya ka
dar her yıla ait bütçelerde belirli tertiplere ko
nulacak ödeneklerle karşılanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosu met
nini aynen benimsemiştir. Benimsemeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Belirli sınıflara döneceklerin kıdem hakkı : 
GEÇİCİ MADDE 9. — 13 . 12 . 1960 tarihli 

ve 160 numaralı Kanunun 4 ncü maddesi kap
samına giren kurumların yönetici, bilimsel, tek
nik ve meslekî sahalarında çalışmış olup da bu 
kanunun yayımı tarihinden en çok 10 yıl önce 
kendi istekleriyle ayrılarak sözü geçen kurumlar 
dışında kalmış olan personelden girebilecekleri 
sınıf tüzüklerinde nitelik ve diğer şartları haiz 
olmaları sebebiyle sınıf kadrolarına atananlara 
dışarıda geçirdikleri sürenin 3/4 ü kadar kıdem' 
hakkı tanınır. 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun 39 ncu maddesinin 1 nci fıkrasının «b» ben
dini değiştiren 6422 veya 6435 numaralı kanun
lara göre kurumlarınca görülen lüzum üzerine 
emekliye sevk edilip de Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden veya idari yargı mercilerinden iptal 
kararı almış olanlarla alacak olanların yeni sı
nıf kadrolarına atanmış olanlarla atanacak olan
lardan yeni sınıf kadrolarına atananlara, dışar-
da geçirdikleri süre kıdem hakkı olarak tanınır. 

Bu madde hükmünden faydalanmak istiyen-
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lerin, girecekleri sınıf tüzüklerinin yayımı tari
hinden itibaren bir yıl içinde müracaat etmeleri 
şarttır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. 'Cumhuriyet Senatosu metnini Komisyonu
muz benimsemiştir. Benimsemeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 24. — Bu kanunun 238 nci 
maddesinin 4 mcü fıkrasında sözü edilen mad
deler yürürlüğe girinceye kadar Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerinin ödenek ve yollukları 
hakkında eski hükümlerin uygulanmasına devam 
olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosu met
nini aynen benimsemiştir. Benimsemeyi oyları-

, niza ısunuyorum. Kalbul edenler... Etmiyenleır... 
Kalbul edilmiştir. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler : 
MADDE 237. — Bu kanunun birinci mad

desi kapsamına giren kurumlardaki memurlar 
hakkında : 

a) 31 . 3 . 1926 tarih ve 788 sayılı Kanun 
ile ek ve tadilleri (238 nci maddenin 3 ve 4 ncü 
fıkralarında söz konusu edilen maddelerin dü
zenlediği konularla ilgili hükümler, bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarittıi iızliyen malî yıl başına 
kadar saklı kalmak şartiyle) bu kanunun yürür
lüğe igirdiği tarihte; 

Ib) 2 .7 .1927 tarih ve 1108 sayılı, 8 .7 .1939 
tarih ve 3656 sayılı, 2 . 3 . 1959 tarih ve 7244 
sayılı kanunlarla bu kanunların ek ve tadilleri1, 
teşkilât kanunları ile diğer kanunların bu ka
nuna aykırı hükümleri ve Devlet memurlarının 
hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiş
tirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, 
hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını ve 
ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzenliyen 
diğer hükümler, bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihi izliyen malî yıl başından itibaren; 

Yürürlükten kalkar. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 

Yok. Cumhuriyet Senatosu metnimi Komisyonu
muz benimsemiştir. Benimsemeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kalbul edenler.,. Etmiyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

Kanunun yürürlüğe 'girmesi: 
MADDE 238. — Kanunun 1 - 4 neü, 6 - 27 

nci, 29 - 44 ncü, 48 nci, 5$ - 54 nıcü, 02 - '63 ncü, 
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91 nci, 94 - 98 nci, 100 -108 nci, 154 ncü, 187 nci. 
214 ncü, 217 nci, 219 - 220 nci, 232 - 234 ncüv 

236 nci, geçici 1 - geçici 5 nci, geçici 14 - geçici 
17 nci, geçici 19 - ğeçilci 23 ncü ve geçici 24 ncü 
maddeleri yayınlandığı tarilhte; 

Kanunun 188 - 190 nci ve 193 ncü maddeleri, 
bu maddelerde «söz konusu kanunların yürürlü
ğe konuldukları tarihte; 

Kanunun 78 - 82 nci maddeleri 80 nci mad
dede yazılı tüzüğün, 109 - 122 nci maddeleri 
112 nci maddede yazılı yönetmeliğin ve 121 nci 
maddede yazılı tüzüğün, 124 - 145 nci madde
leri 134 ncü maddede yazılı tüzüğün, 222 - 225 
nci maddeleri 223 ıncü maddede yazılı yönetme 
ligin, 226 - 231 nci maddeleri 231 nci maddede
ki tüzük ve yönetmeliklerin yürürlüğe konulduk 
lan taırMerde : 

Kanunun diğer maddeleri, kanunun yürür
lüğe giırdiği tarihi izliyen malî yılbaşından iti
baren; 

Yürürlüğe girer. 
Üçüncü fıkrada yazılı tüzük ve yönetmelik

lerin, kanunun yürürlüğe girdiği tarühi Miyen 
malî yılbaşından önce yürürlüğe konulmaları 
sorunludur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyemL 
Yok. Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosu met
inini aynen benimsemiştiır. Benimsemeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 239. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Komisyonumuz Cumhuriyet 
Senatosu metnini benimsemiştir. Benimsemeyi 
oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler... Kalbul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Personel Kanunu üzerinde CumJhuriyet Se
natosunun maddeler üzerinde yaptığı değişikli
ği Komisyonumuz benimsemiş ve Yüce Heyeti
nizde maddeler kesinleşmiş, tasarı kanunlaşmış
tır. Millete hayırlı ve uğurlu olsun. 

5. — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerin Diyanet İsleri Başkanlığı kısmında de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısına 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ile Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik-
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ler hakkında Karma Bütçe Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/875, Cumhuriyet Senatosu 
1/574) (S. Saıjısı: 1044) (1) 

BAŞKAN — (Bi'r önerge vardır, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 

1965 yılı bütçe Kanununa bağlı cetvellerin 
Diyanet işleri Başkanlığı kısmında değişiklik ya
pılması hakkımda kanun tasarısı, basılıp dağıtıl
mış ve gelen kâğıtlara girmiş bulunmaktadır. 

'önemine binaen tasarının kanunlaşması için 
gündeme alınarak öncelikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 
Aydın 

İsmet Sezıgin 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen arkadaşımız var 
mi l . Yok. 

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

İvedilik teklifi vardır, ivediliği oylarınıza 
sunuyorum, kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyondan gelen raporu okutuyorum. 

(Bütçe Karma Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — 1 nci maddeyi okutuyorum. 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerin 
Diyanet İşleri Başkanlığı kısmında değişiklik 

yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1965 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvellerin Diya
net İşleri Başkanlığı kısmının ilişik (1) sayılı 
cetvelde yazılı tertiplerine (24 000 000) lira ek 
ödenek verilmiştir. 

(1) 1044 S. Sayılı basmayazı tutanağın so~ 
nundadır. 
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BAŞKAN —• Cetvelleri okutuyorum. 

[1] SAYILI CETVEL 

Bölüm 

12.000 

Bölüm 

ödeneğin .çeşidi 

(A/l) 
Personel giderleri 
BAŞKAN — Kalbul 
1er... Etmiyenler... 
edilmiştir. 

ödeneğin çeşidi 

eden-
Kabul 

Eklenen 
Lira 

23 742 000 

Etkilenen 
Lira 

13.000 Yönetim giderleri 240 000 

BAŞKAN — Kalbul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 10 000 
BAŞKAN — Kalbul eden
ler... Etmiyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 3 000 
BAŞKAN — Kalbul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/3) 
35.000 Sosyal transferler 5 000 

BAŞKAN — Cetveliyie birlikte okuttuğum 
1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul 
edenler... Etmiyeınlıer... Kabul edilmiştik'. 

MADDE 2. — 1965 yılı Bütçe Kaımınuna 
bağlı (A/l ) işaretli cetvelin Diyanet işleri Baş
kanlığı kısmında yeniden açılan ilişik (2) sayılı 
cetvelde yazılı tertiplere 2 520 000 lira olağan
üstü ödemek konulmuştur. 

BAŞKAN — Bölümleri okutuyorum. 

Bölüm 

[2] SAYILI CETVEL 

ödeneğin çeşidi 

(A/ l ) 

12.000 Personel giderleri 
(BAŞKAN — Kalbul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Eklenen 
Lira 

2 520 000 
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2 nci maddeyi cetveliyie birlikte oyunuza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — 1965 yılı bütçe Kanununa bağ
lı (D) işaretli cetvelin Diyanet İşleri Başkanlığı 
kısmına ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı kadro
lar eklenmiş ve aynı cetvelden ilişik (4) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolar çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyie birlikte oy
larımıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 1965 yılı (bütçe Kanununa 
Ibağlı (L) işaretli cetvelin Diyanet İşleri Baş
kanlığı kısmına ilişik (15) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı?.. Yok. Mad
deyi oy]arınıza sunuyorum. Kalbul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Diyanet işleri Başkanlığı ku
ruluş ve görevleri hakkındaki 633 sayılı Kanu
nun geçici 3 ncü maddesi gereğince (D) ve (IS) 
işaretli cetvellerden aylıklı kadrolara geçirilen
lerden boşalan kadrolar kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Ydk. Maddeyi kalbul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun 15 Ağustos 1965 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Ydk. Maddeyi kalbul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Ydk. Maddeyi kalbul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında lehte ve aleyhte 
konuşmak istiyen?.. Yok. Tasarı açık oya sunul
muştur. 

Âfetler Kanunu ile Halk Sandığı hakkında
ki kanunların açık oylamasına oyunu kullanmı-
yam arkadaşımız varsa lütfen kullansınlar. 

6. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
İdare Âmirlerinin 1965 yılı İütçe Kanununa 
bağlı (A/l) ve (A/3) işaretti cetvellerde deği
şildik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
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Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon Başkanlık
ları tezkereleri (2/879,- 2/881) (S. Sayısı: 1045) 
(D 

BAŞKAN — Bir aktarma teklifi daha var
dır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi idare 

Âmirlerinin, 1965 yılı Bütçe Kanununa banlı 
(A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanuın teklifleri basılıp da
ğıtılmış ve gelen kâğıtlara girmiş bulunmakta
dır, 

'önemine binaen biran evvel kanunlaşması 
için tekliflerin gündeme alınarak öncelikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

(Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkam 
Aydın 

İsmet Sezgin 
(BAŞKAN — önergeyi oylarımıza sunuyorum. 

Kalbul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
48 saat geçmediği için 48 saat geçmeden mü

zakeresini oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum. 

(Bütçe ve Plân Komisyonu raporu okun
du.) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen ar
kadaşımız?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

İvedilik teklifi var. ivediliği oylarınıza su
nuyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

1965 yılı Bütçe Kanununa ba^lı (A/l ve (A/3) 
işaretli cetvellerde değişildik yapılması 

hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 1965 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilişik 
cetvelde yazılı tertipleri arasında 283 000 liralık 
aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — Bölümleri okutuyorum. 

(1) 1045 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundaâır. 
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Karıma Bütçe Komisyonunun değiştirişine 

ibaglı cetvel 

Bölüm 

12.000 

12.000 

15.000 

ödeneğin çeşidi 

Cumhuriyet 'Senatosu 

(A/D 
Personel giderleri 
BAŞKAN — Kalbul eden
ler... Etmiyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

Millet Meclisi 
Personel giderleri 
BASK AN — Kalbul eden
ler... Etmiyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

Kurum giderleri 
BAŞ/KAN — Kalbul eden
ler... Etmiyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu 

Düşülen 
Lira 

15 000 

268 000 

Eklenen 
Lira 

60 000 

(A/3) 
35.000 Sosyal transferler 15 000 

BAŞKAN — Kalbul eden
ler... Etmiyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

Millet Meclisi 
35.000 Sosyal transferler 208 000 

BAŞKAN — Kalbul eden
ler... Etmiyenler... KaJbul 
edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — 1 nci maddeyi eetveliyle bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kaibul edenler... Et
miyenler... Kahul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kalbul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkımda söz istiyen?... 
Yok. Kaibul edenler... Etmiyenler... Üçüncü mad
de kalbul edilmiştir. 

— 359 — 



M. Meclisi B : 145 
Tümü üzerinde lehte, aleyhte konuşmak isti

yen?.. Yok. Tasarı açık oya sunulmuştur; yuvar
laklar .sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

Âfetler ve Halk Bankası kanunlarının açık 
oylamasına katılmıyan arkadaşımız var mı? Var
sa lütfen istical buyurulsun. 

7. — Kars Milletvekili Hasan Erdoğan ve 
6 arkadaşının, 506 sayılı Kanunun 118 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Çalışma ve Plân ko
misyonları raporları (2/846) (S. Sayısı: 1041) 
(D 

'BAŞKAN — Sayın Çağl<ayangil, 'bir arzunuz 
mu var efendim? Buyurunuz. 

ÇALIŞMA BAKANI ÎKSAN SABRt ÇAĞ-
LAYANÖÎL (Cuımlıuriyet Senatosu Bursa Üye-
ısr) — Muhterem arkadaşlar; Yüksek Meclisiniz
de askerî doktorlara, Ulaştırma Bakanlığı cami
asında çalışan doktorlara ve diğer teşekküllerde 
çalışanlara maaştan gayri verilecek tazminata ait 
kanunlar çıktı. Ancak tşçi Sigortalarında 
çalışan doktorlarımız bu hakka kavuşmamışlar
dır. Eşitlik Mâl edildiği gilbi, bu ahenksizlikten 
dolayı kademeler arasında da kaymalar vukuu 
melhuzdur. Buna ait kanunumuz gündemin üçün
cü bölümünün 22 nci maddesindedir. Bir mad
delik bir kanundur. Üzerimde münakaşayı mucip 
fbir ciheti yoktur. Beş dakikalık vaktinizi alacak
tır. Lûtfunuzu istirham ederim. Bu kanunun 
imüzaJkeresinden sonra gündeme geçilmesini arz 
ve teklif eylerim. 

BAŞKAN — Zaten gündemdedir, arkadaş
lar. 1041 sayısında. Eğer müsaade ederseniz bir 
maddelik bir kanundur çıkaralım. Muvafık mı 
arkadaşlar? (Muvafık, sesleri) 

'Tümü üzerinde ööz istiyen arkadaşımıız var 
mı?.. Yok. Maddelere geçilmıesini oylarınıza su
nuyorum. Kalbu! edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ivedilik teklifi var. İvediliği oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

(1) 1041 S. Sayılı oasmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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506 sayılı Kanunun 118 nci maddesinin 

değiştirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 17 . 7 . 1964 tarih ve 506 sa
yılı Kanunun 118 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Madde 118. — Hastalık ve analık yardımla
rından yararlanacak olanlar Kurumca tesbit 
edilecek belgelerle Kuruma bağlı sağlık mües
seselerine veya Kurum hekimlerine başvurarak 
muayene ve tedavi olurlar. 

Kurum sağlık hizmetlerinde çalıştırılacak 
tabip, diş tabibi, eczacı, biyolog, kimyager, kim
ya lisansiyc, kimya mühendisi ve veterinerler
den hariçte serbest olarak sanat ve meslekleri
ni icra etmemeyi resmî ve özel her hangi bir 
müessesede maaşlı ücretli veya sözleşmeli ola
rak görev almamayı ve Kurumun mesai saat
lerine tabi olmayı kabul edenlere 7244 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesinin 2 nci fıkrası hük
müne tabi olmaksızın aylıklarına ek olarak ve 
ayda 2 500 lirayı geçmemek üzere bir tazmi
nat verilir. 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen personelden 
âcil vakalar için, mesai saati dışında sağlık te
sisine çağırılanlarla nöbet tutanlara, ödenecek 
tazminatlarla uygulanacak esas şekil ve nisbet-
ler bir tüzükle belirtilir. Bu tüzüğü Çalışma 
Bakanlığı ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı müştereken hazırlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Buyurun Sayın Kılıç, bir şey mi soracaksınız? 
Sorunuz, oradan cevap verirler. 

II i YAS KILIÇ (Samsun) —Şimdi arkadaşlar, 
diğer kanunlarla mukayese edilince bu kanu
nun elimizde bir yazılı sureti yok. Fakat kâ
tip arkadaşımızın okuduğuna göre bâzı açık 
maddeler var. 

BAŞKAN — Dağıtıldı efendim. 

İLYAS KILIÇ (Devamla) — Ben almadım, 
özür dilerim. 

Benim anladığıma göre mesai saatleri ha
ricinde, yani saat beşten sonra tekrar muaye
nehane açabilecekler. Komisyondan soruyorum 
doğru mu? Eğer bu doğru değilse yine bun
lar mesai saatleri haricinde şu veya bu mak
satla çağırıldıkları takdirde de zannediyorum-
şimdi ben gerekçeyi okumadım, sayın Komis-
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yon lütfetsin izah etsinler - muayene ve tadavi 
için icabeden yerlere gidecekler ve buradan da 
para alacaklar. Bu hususta Sayın Komisyonun 
açıklama yapmasını istiyoruz. Eğer askerî ta
bipler gibi mütalâa ediliyorlarsa bunlara da 
bütün muayenehanelerini kapatmak suretiyle 
bu tazminat karşılığında İşçi Sigortalarında 
veya Sosyal Sigortalar Kurumunda Full Time 
esasına göre çalışacak mıdır, çalışmıyacaklar 
mıdır? Sayın Komisyon lütfen bunu açıklasın
lar. Ondan sonra konuşacaklarım var. 

BAŞKAN — Komisyon. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ 

SÜ NURİ BAYAR (Sakarya) — Sağlık Ve
kâletinin Full Time Kanunundan ve Askerî ta
biplere tazminat kabul eden kanundan sonra 
sonra bu kanunla bu zincirin bir halkası itmam 
edilmektedir. Bu kanun, İşçi Sigortalarında 
çalışan doktorlar için çıkarılmaktadır. Bunlar da 
bu tazminatı aldıktan sonra sureti katiyede mu
ayenehane aemıyacklardır. Saat 5 den sonra ça-
lışmk gibi bir boşluğu yoktur, Kanunun. Muaye
nehane açmıyacaklardır. 

BAŞKAN — Muayenehane açamıyacakları-
na göre Sayın Kılıç'm da söyliyecekleri kalmı
yor. 

Madde hakkında başka söz istiyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... 1 nci madde kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden 
üç ay sonra yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Mali
ye ve Çalışma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi, kabul edenler.... Etmiyenler... 
kabul edilmiştir. 

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

Teklifi oylarınıza sunuyorum; kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

8. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
2836 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin değişti-
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rilmesine dair kanun tasarısı hakkında Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuri
yet Senatosunca yapılan değişikliklere dair Mil
let Meclisi Plân Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 2/527; Cumuhuriyet Senatosu 2/156) (S. Sa
yısı : 807 ye 2 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Efendim, Karma Komisyon 
teklifi var, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 

İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm 2836 sa
yılı Kanunun 22 nci maddesinin değiştirilmesi
ne dair Kanun teklifinin Cumhuriyet Senatosu 
şunca değiştirilen ve Millet Meclisince benim-
senmiyen maddeleri hakkında Karma Komis
yon metinleri bastırılıp dağıtılmış ve gelen kâ
ğıtlara girmiş bulunmaktadır. 

Önemine binaen teklifin biran evvel kanun
laşması için gündeme alınarak öncelikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Karma Komisyon Başkanı 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul 

Üyesi 
Ekrem Özden 

BAŞKAN — Teklifin gündeme alınmasını 
oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Üzerinden 48 saat geçmemiştir. 48 saat geç
memesine rağmen görüşülmesini oyunuza sunu
yorum Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Öncelikle görüşülmesi teklifi vardır. Önce
likle görüşülmesini oyunuza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen arkadaşımız var 
mı? Yok. Maddelere geçilmesini oyunuza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İvedilik teklifi vardır, ivedilik teklifini oyu
nuza sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(1) 807 ye 2 nci ek S. Sayılı Basma yazı 
tutanağın sunundadır. 
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Birinci maddeyi okutuyorum. 

2836 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — S:836 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 22. — Bu kanuna göre kurulmuş ve 
kurulacak olan kredi kooperatifleri: 

A) Tarım Kredi Kooperatiflerine ortak 
olmak üzere başvuran çiftçilerle kooperatifle
rin eski ortaklarının: 

a) Bu kanuna göre yapacakları her türlü 
işlemler ve bunlarla ilgili kâğıt, belge, senet, 
beyanname, taahhütname, dilekçe, vekâltname 
ve alındı, kooperatif lehine yapacakları ipotek 
ve rehinler her türlü resim, hare ve vergiden 
muaftır. 

b) Kooperatif lehine tesis edecekleri ipo
tek işlemleri, Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
yazılı isteği üzerine ve gösterilecek değere gö
re takrir alınmadan tapu dairelerince yapılır. 
İpoteklerin kaldırılmasında da aynı usul uygu
lanır. 

B) 2836 sayılı Kanuna göre kurulan Ta
rım Kredi Kooperatifleri: 

a) Kurumlar ve Giderler vergilerinden ve 
icra makamlar, resmî daireler ve mahkemeler 
nezdinde yapacakları takip ve tahsille açacak
ları tazminat dâvaları ile ilgili her nevi talep, 
tebliğ ve kararlar her türlü masraf, vergi, re
sim ve harçlardan; 

b) Kapital ve yedek akçeleri ile taşıtsız 
malların ve bunların gelirleri kendi ihtiyacı 
için satmaldığı veya alacağının gayesiyle te-
favvuz ettiği taşınmaz malları, bütün vergi, 
resim ve haredan, 

c) Yapacakları kredi işlemlerine ilişkin 
bütün senet, belge kayıt, defter ve hesap özet
leri, taşınmaz mallara ait ipotek ve taşıtlı mal
lara ait rehin işlemleri, resmî dairelere vere
cekleri dilekçe, vekâletnameler, taahhütnameler 
ve sair evrak, bütün vergi, resim ve haredan, 
muaftır. 

Kooperatiflerce noterlere tasdik ettirilecek 
defterlerle belgelerden yalnız (noter ücreti) 
alınıp hare alınmaz. 
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MUSTAFA UYAR (İzmir) — Söz istiyo

rum. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, konuş

ma biliyorsunuz Sayın Uyar olmuyor. Bu Kar
ma Komisyondan gelen metin üzerinde müza
kere açılmıyor. Bu tasarı Senatodan gelmişti. 
Senatodan gelen metin Meclisimizce kabul edil
memiş, Karma Komisyona gitmişti. Şimdi Kar
ma Komisyon metnini okuttum onu oyunuza 
sunacağım, kabul etmezseniz, Senato metnini 
okutup oyunuza sunacağım, onu da kabul et
mezseniz Millet Meclisinin metnini okutaca
ğım. Onun için müzakeresizdir. 

MUSTAFA UYAR (İzmir) — Tabı hatası 
vardı. 

BAŞKAN — Düzelterek okuduk. 
Efendim Karma Komisyonun metnini okut

tum. Oylarınıza sunuyorum, Karma Komisyo
nun metnini. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, teklif böylece kanunlaşmıştır. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Bir takririmiz 

var. 
BAŞKAN — Takrirleri ben divana alma

dan bir şey edemiyorum. Diğer aldıklarımız 
da Hükümet sözcüsünün teklifleri idi. 

Sözlü soruların kanun teklif ve tasarıların
dan sonraya kalması veya kanun teklif veya 
tasarılarının sözlü sorulardan evvel görüşülmesi 
talebi var. Teklifi okutacağız tabiî. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemdeki Silâhlı Küvetler Personel Ka

nununun ehemmiyetine binaen sözlü sorulara 
takdim en görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Samsun 
İlyas Kılıç 

BAŞKAN — Efendim, İlyas Kılıç arkadaşı
mızın Askerî Personel Kanunu dolayısiylc söz
lü sorulardan daha evvel görüşülmesini istiyen 
önergelerini okuttum. Aleyhinde mi efendim? 
Buyurun Sayın Binay.. 

SADİ BİNAY (Bilecik) — Efendim, aleyh
te söz almamın sebebi şu: bir buçuk seneden-
beri şu sözlü sorumuza maalesef bir cevap al
mak imkânın] bulamadık. Umumiyetle Hükü
meti temsil eden arkadaşlarımız burada sözlü 
soruların zamanında bulunmuyorlar. Onlara 
herhangi bir şey yapılamıyor Tüzük gereğince.. 
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Biz bekliyoruz, bekliyoruz. Nihayet işte Mecli
sin sonuna geldik. Yoksa esas itibariyle görüşü
len kanun teklif ve tasarılarının önemli oldu
ğunu ve hattâ onlardan daha muaccel olduğu
nu biliyorum. Fakat bu prensibin, önümüzdeki 
toplantılarda, bizden sonra gelecek devrede 
bir kaideye bağlanmasını ve Hükümet üyeleri 
bulunmadığı takdirde de lüzumlu tebligatın 
yapılmasını veya bulundurulmasının lâzım gel
diğini arz ediyorum. Bunun için aleyhte söz al
dım. Muhterem arkadaşlarım yanlış anlamasın
lar. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ganga. («Öner
ge üzerinde müzakere mi açılıyor?» sesleri) 
Efendim, bir önergedir, üzerinde konuşmalar 
yapılır. 

Buyurun Sayın Ganga. 
SABRETTİN ÇANGA (Bursa) — Sayın ar

kadaşlarım, kendimizi aldat.mıyalım. Ortada 
bir gerçek vardır. Sözlü soruların konuşmala
rının başladığı şu anda bu sözlü soruların bir 
tekine dâhi cevap verecek bir tek Hükümet 
üyesi yoktur. O itibarla iş görmek istiyorsak 
arkadaşımızın vermiş olduğu takriri kabul 
ederek gündemde mevcudolan Askerî Personel 
kanunu tasarısının görüşülmesinde amelî fay
da vardır. O itibarla takririn kabulünü rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Aleyhinde söz istiyeıı arkada
şımız var mı efendim? Yok. Lehte Sayın Kısa-
yol. 

HÂLDAN KIS AYOL (Kocaeli) — Muhte
rem arkadaşlar, bu sözlü sorular meselesi ha
kikaten uzun zamandanberi gündemdedir. An
cak Meclisin tatile girmesinin yaklaşmış olma
sı ve elimizde çıkarılması icabeden bir sürü 
kanunların bulunması sebebiyle bu sözlü soru
ların görüşülmesinden sarfınazar etmek bence 
yerinde ve doğru bir hareket olacaktır. Sözlü 
soruları veren arkadaşiar sorularının cevapları
nı ilgili vekâletlerden yazılı olarak da istiyebi-
lirler. Bunu her zaman istemeleri ve cevapları
nı da en kısa zamanda almaları mümkündür. 
Binaenaleyh sözlü soruları bırakmak suretiyle 
gündemdeki kanun taasrılarının hemen görü
şülmesine başlanması ve bu çok kısa bir zaman 
içerisinde çıkarılması icabeden bu gibi kanun
ların aksaklığa meydan verilmeden çıkarılma
sının temini için kanun tekliflerinin görüşül-
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mesi yolunda verilen takririn kabulünü istir
ham ederim. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde*iki lehte, bir 
aleyhte arkadaşımız konuştu, önergeyi oyunu
za sunuyorum, kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Şu halde kanun teklif ve ta
sarılarının görüşülmesine devam edeceğiz. 

9. — Senirkent kazasının Yassıviran köyü 
halkından Mehmctoğlu Emine'den doğma 1322 
doğumlu Ahmet Ates'in mahkûm olduğu cezası
nın affına dair kanun tasarısı ve Adalet Koynis-
yonu raporu (1/512) (S. Sayısı : 1005) 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu? Yok.. Ge
lecek birleşime kalmıştır. 

10. — Rize ilinin Canlıhemşin kazası, . Mu
rat köyünden Ahmet oğlu Hatice'den doğma 
1932 doğumlu Mustafa Demirci'nin bakiye ce
zasının affı hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/90) (S. Sayısı : 1006) 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu bulunmadı
ğından gelecek birleşime kalmıştır. 

11. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen'-
in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı-Kanununa muvakkat bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/477) (S. Sayısı : 385) 
(V 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen ar
kadaşımız varmı?. Yok. Maddelere geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi vardır, İvediliği oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
muvakkat bir madde eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununa aşağıdaki geçici madde eklen
miştir. 

GEÇİCİ MADDE — 3017 sayılı Sıhhat ve 
içtimai Muavenet Vekâleti Teşkilât ve memu
rin Kanununun meriyete girdiği tarihte emekli 

(1) 385 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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bulunmaları sebebiyle mezkûr kanun mülga 
81 nci maddesinden istifade edememiş bulunanla
rın bu madde mevzuuna giren ve mülga 1683 
sayılı Kanun hükümlerine tabi hizmetleri, 
emeklilik fiilî hizmetlerine eklenerek emekli ay
lıklarında gerekli düzeltmeler yapılır. 

Bunlardan ölenlerin yetim ve dullarından 
halen aylık almakta olanların aylıkları da aynı 
şekilde düzeltilir. 

BAŞKAN — Made hakmda söz istiyen? 
Yok. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 1 nci 
madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihin
den ftibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 2 nci 
madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 3 ncü madde kabul edil
miştir. 

Teklifin lehinde aleyhinde söz istiyen? Yok. 
Teklifi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler. 
Etmiyenler... Teklif Meclisinizce kabul edilmiş
tir. 

Efendim, şimdi Askerî Personel Kanununa 
geçiyoruz. 

IIALDAN K I S A Y O L (Kocaeli) — Efendim 
gündemde bir maddelik bir teklif kaldı onu 
da görüşelim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

12. — Ay dm Milletvekili Hilmi Aydınger ve 
107 arkadaşının, 262 sayılı Kanuna geçici mad
de eldenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/287) (S. Sayısı : 1010) (1) 

BAŞKAN — Komisyon? Burada.. Hükümet? 
Burada... 

Tümü üzerinde söz istiyen arkadaşımız var 
mı? Yok. 

(1) 1010 S. sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İvedilik teklifi vardır, oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

5434 sayılı Kanuna ek 2 . 8 . 1960 gün ve 
42 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı Kanuna ek 
2 . 3 1960 gün ve 42 sayılı Kanuna aşağıda ya
zılı geçici madde eklenmiştir 

GEÇİCİ MADDE — Subay ve askerî me
murlardan 27 . 2 . 1961 tarihinden önce, bu ka
nuna göre çeşitli sebeplerle emekliye ayrılmış 
bulunanlarla ölenlerin dul ve yetimlerine bağ
lanmış olan aylıklar, aynı rütbedeki emsalleri
nin 24 . 2 . 1961 gün ve 262 sayılı Kanunda 
yazılı derece tutarları esas alınmak suretiyle 
yeniden bağlanarak ödenir. 

Geçmiş yıllara ait aylık ve ikramiye farkı 
ödenmez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Sayın Diler arkadaşımızın madde hak
kında bir değişiklik önergesi var, okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
1010 sayılı Kanun tasarısının Bütçe Komis

yonunca kabul edilmiş geçici madde metnine 
aşağıdaki şekilde 2 nci fıkranın eklenmesini 
arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

42 sayılı Kanunla emekliye ayrılmış olup 
emeklilik hakkı tanınanlardan sivil memuriyet 
almış olanlar. Bu gün almış oldukları maaş
ları bu kanun yayımından itibaren yukarı fık
rada tanınan maaş derecelerine yükseltilir. Bu 
yükselmenin başlangıcı 42 sayılı Kanunun yü
rürlüğe giriş tarihidir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURİ BAYAll (Sakarya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge
nin nazara alınmasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 
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Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmiyenlcr... 1 nci madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 . 4 . 1966 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakında söz istiyen? 
Yok. Bir önerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer ve 107 
arkadaşının 262 sayılı Kanuna geçici madde ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifinin Bütçe ve 
Plân IKJomilsiyJonu değiştirilsin'in .2 nci malddıesinin; 

Madde 2. — Bu kanun 1 Ocak 1966 tari
hinde yürürlüğe girer, şeklinde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Kocaeli 
Hâldan Kısayol 

Gerekçe : Kanun 2 . 7 . 1962 de teklif edil
miştir. Emekli Sandığı emekli maaşları çekle
ri Ocak ayından Ocak ayma hazırlanır. Bu 
sebeple Ocak ayına kadar yani 1965 yılı öde
melerinde bir aksaklık yaratılmamış olur. Ye
ni sene 1966 yılı çekleri de bu esasa göre he
saplanacağından iki iş görülmeside önlenmiş 
olur. 1966 başından itibaren yeni esaslarla ve
rilecek maaşlar ayrıca Nisan ayında çeklerin 
yeniden tebdili, farklı çekler hazırlanması gibi 
mahzurları ve külfetleri de kaldırmış olur. Ka
nunun yürürlüğe girişi Ocak 1966 olursa iş ve 
muameleler de normal seyrinde cereyan etmiş 
olur ki, en doğru şekilde bu olmak icabeder. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Nazara 
alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 2 nci madde kabul edil
miştir. 

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

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

Lehinde aleyhinde konuşmak istiyen? 
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KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Lehinde 

birkaç söz istiyorum. 
BAŞKAN — Lehinde birkaç söz konuşmak 

istiyorsunuz Sayın Esengin, buyurunuz. 

KENAN ESENGÎN (Zonguldak) — Muhte
rem arkadaşlar, bu kanun tasarısiyle, bunun 
kabul edilmesiyle büyük bir kütlenin ıstırabı ve 
birbirine karşı olan duyguları perçinlenmiş 
oldu. 

Biliyorsunuz ki, ihtilâlden sonra çeşitli ta
rihlerde çeşitli şekilde emeklilikler olmuş ve 
maalesef 27 Mayısı yapanlar en çok 27 Mayıs
tan ıstırap duymuşlardır. Fakat bu kanun tasa
rısının kabulü ile bu 27 Mayısın fedakârları ve 
fedaileri kısmen olsun gönüllerini ferahlatmış
lardır. Komisyonun getirdiği tasarıdan ötürü 
bilhassa teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Saym Kısayol, siz 137 nci mad
deye göre fikrinizi söylemek için istiyorsunuz, 
değil mi efendim. 

HÂLDAN KISAYOL (Kocaeli) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

HÂLDAN KISAYOL (Kocaeli) — Muhte
rem arkadaşlar, bahis mevzuu kanun tasarısı 
hakkında kullanacağım reyi beyan etmek üzere 
söz istemiştim. Kenan Esengin arkadaşımızın 
da ifade ettiği gibi gündemde ve Mecliste üç-
buçuk sene bekliyen şu kanun tasarısı ki, iki 
maddelik idî, hakikaten 27 Mayıstan sonra ya
pılan tasarruflarda yaratılmış olan büyük bir 
haksızlığı önlemiş oluyor ve muazzam bir küt
lenin iğbirarına bu suretle bir yönden de olsa 
son vermiş bulunuyor ki, hakikaten Yüce Mec
lisiniz bu kanunu kabul etmekle muazzam bir 
kütlenin iğbirarına bir yönden son vermiş olu
yor ve onların haksız duruma düşürülmesini de 
bu suretle önlemiş oluyor. Gerçekten bu kanu
nu kabul etmekle memleket ve millete büyük 
iyiliği olan bir hizmette bulunmuş oldunuz. Bu 
bakımdan gerek Komisyona, gerekse Yüksek 
Meclise arzı şükran ederim, efendim. 

BAŞKAN — Arkadaşlarımız lehinde konuş
tular. Sayın Aydmçer'in teklifini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Teklif 
Meclisimizce kabul edilmiştir. İlgililerine ha
yırlı ve uğurlu olsun. 
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13. — Türk Sikildi Kuvvetleri Personel ka

nunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/805) 
(S. Sayısı : 1031) (1) 

BAŞKAN — 87 nci maddede kalmıştık arka
daşlar. 14 neti madde de komisyona gitmişti. 
Şimdi komisyondan gelen 14 neti maddeyi oku
tuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
14 neü madde ile ilgili olarak verilen öner

ge üzerine Komisyonumuzca meydana getirilen 
14 ncü madde metni aşağıya çıkarılmıştır. 

Maddenin metinde yazılı olduğu şekilde ka
bulüne Komisyonumuz katılmaktadır. Arz ede
rim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Amasya 

ismail Sarıgöz 

II - Fakülte ve yüksek okulu bitirenlerden 
muvazzaf subay olma 

Madde 14. — Üniversitenin çeşitli fakültele
rinin veya yüksek okulları bitirenlerden, bitir
melerini mütaakıp ara vermeden müracaat eden
ler, 27 yaşından büyük olmamaları ve diğer ni
telikleri de haiz olmaları şartiyle; ihtiyaç da 
varsa; Silâhlı Kuvvetlerin Harb okullarında 
yetiştireni ediği sınıflar için muvazzaf subaylı
ğa nakl edilebilirler. 

Üniversitenin çeşitli fakültelerini ve yüksek 
okulları bitirerek müracaat eden astsubaylar 
da, 30 yaşından büyük olmamaları ve diğer ni
telikleri de haiz olmaları şartiyle; ihtiyaç da 
varsa ; öğrenimleri ile ilgili sınıflar için teğmen 
rütbesi ile muvazzaf subaylığa nakledilebilir-
ler. Bunlar, terfi ile astsubaylıkta almakta ol
dukları aylık derecesine ulaşıncaya kadar mük
tesep hakları olan aylıkları almaya devam 
ederler. 

357 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. 
Bu kişiler, muharip sınıf subaylığa nakledi-

lemezler. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, komisyondan 
tadilen gelen 14 ncü madde hakkında buyurun. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım'; maddenin: âmir 

(1) 1031 S. Sayılı basmayazı 9.7.1965 ta
rihli 143 neü Birleşimin sonundadır. 
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hükmüne göre! dışardan fakülteyi bitirip de mu
vazzaf subay olmak istiyen gençlere verilmiş 
bir haktır. Bunu hürmetle karşılıyoruz. Fakat 
kader icabı astsubay olmuş, fakat cehdi var, 
gayreti var, kabiliyeti var, fakülteyi bitirmiş 
bunun da pek tabiî olarak subay olmak hakkı
dır. Şimdi tedvin edilen madde de buna aittir. 
«nakledilebilirler» maddesinde ben takdire ka
lan bir sezi, bir koku hissetmekteyim. Fakül
teyi bitirmiştir, sivil olarak fakülteyi bitirip 
gelenlerden hiçbir farkı yoktur. «Bitirenler 
nakledilebilirler» deyiminde her türlü engeli 
saklı görmekteyim. 

Böylece bir hakkın verilmesi yolunda Muh
terem Meclisinizden buradaki deyimin «nakle
dilirler» şeklinde değiştirilmesi ile astsubay 
olup fakülteyi bitiren arkadaşları cehde ve gay
rete getirmiş olacaksınız. Bu hakkı iktisabedip 
de geçem iyeni eri ıı ıstırabını dindirmiş olacak
sınız. Burada tedvin edildiği gibi nakledilebi
lirler, şeklinde çıkarsa birçok engellerle bu sı
nıfa mensup arkadaşlar mustarip kalacaklardır. 
13u bakımdan «nakledilirler» şeklinde değiştiril
mesini arzulamaktayım ve böyle bir teklifte bu
lunacağım, hürmetlerimle efendim. 

BAŞKAN" — Komisyondan gelen 14 ncü 
madde hakkında başka söz istiyen var mı?.. Tek
lifinizi çabuk yapınız lütfen Sayın Kabadayı. 

GEOÎCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
SARIGÖZ (Amasya) — Riyaset Divanının aldı
ğı karar gereğince, maddelerin tadili hakkında 
yapılacak tadil teklifleri tümü üzerinde görüş^ 
melerin intacına kadar idi. Maddelere geçildik
ten sonra artık önerge verilemiyor. 

BAŞKAN — Arkadaşlar bu kanun tasarısı
nın tümü üzerindeki görüşmeler sırasında mad
deler üzerinde önergelerini vereceklerdi'. Sayın 
Kabadayı zamanında vermediğiniz için şimdi 
teklif veremiyorsunuz. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmlyenlcr... 14 ncü madde ka'bul edil
miştir. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Yeni mut
tali olabildim efendim. 

BAŞKAN — Efendim olabilir. Bilmemek 
mazeret teşkil etmez malûmııâliniz. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Komisyon 
yeni getirdi, yeni okundu. 
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BAŞKAN — Olabilir. Meclisin kararı öyle. 

Sizin bilmeniz lâzımdı. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Kimse bil

miyor, komisyondan başka. 
BAŞKAN — 5ü nci madde komisyona git

mişti. Komisyondan gelen şeklini okutuyorum. 

Başkanlığa 
50 nci madde hakkında verilen ve Yüksek 

Meclisçe kabul edilen önergeye göre 50 nci mad
denin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde kabul edil
miştir. 

Arz ederim. 
Komisyon Sözcüsü 

Amasya 
ismail Sarıgöz 

a) Silâhlı Kuvvetlerde general ve amiral 
kadroları, barış ve sefer için ayrı ayrı olmak 
üzere, Silâhlı Kuvvetlerin hizmet ihtiyacına 
göre Genelkurmay Başkanlığınca tesbit olunur. 
Ancak, her iki kadro ile tesbit edilecek general 
ve amiral toplamı muvazzaf subay mevcudunun 
% ],5 unu geçeme'z. Jandarma sınıfına ait kad
rolar aynı esaslar dâhilinde İçişleri Bakanlığın
ca tesbit olunur. 

Kadrolarda gösterilen sınıf rütbe ve mik
tarlar aşılamaz. 

Kuvvet komutanlıklarmea ve Jandarma Ge
nel Komutanlığınca ancak teşkilât değişikliği 
ve hizmet zaruretleri dolayısiyle bu kadrolarda 
değişiklik teklif olunabilir. 

Bu teklifler, Yüksek Askerî Şûranın müta
lâası da alınmak suretiyle Genelkurmay Baş
kanlığının teklifi üzerine Millî Savunma Ba
kanlığınca ve jandarma mensupları için de Jan
darma Genel Komutanlığının teklifi üzerine 
içişleri Bakanlığınca sonuçlandırılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. 50 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum; ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... 50 nci madde 
kabul edilmiştir. 

Dördüncü Bölüm 
Terfi esas ve şartları 

I - Terfi esasları 
MADDE 87. — Astsubayların terfileri aşa

ğıdaki esaslara göre düzenlenir. 
a) Çeşitli sınıflara mensup astsubayların 

çeşitli rütbe ve görevlerdeki yeterlikleri; sicil 
.raporlarının not ortalamaları ve değerlendirme 
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kurullarınca verilen değerlendirme notuna göre 
tesbit edilir. 

Sicil raporlarının ne suretle, kimler tarafın
dan ve hangi zamanlarda doldurulacağı, Astsu
bay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 

b) Üstçavuş, kıdemli üstçavuş ve başçavuş 
rütbelerindeki astsubaylar, terfi için gerekli 
bekleme sürelerinin son yıllarında o rütbede 
haklarında her yıl tanzim edilen sicil rapor
larının not ortalamasına ve değerlendirme ku
rullarınca verilen değerlendirme notuna göre 
sıralanır ve 5 yeterlik grupuna ayrılırlar. 

c) Astsubaylar terfi edebilmeleri için : 
1. Astsubay üstçavuş ve kıdemli üstçavuşla

rın en az 4 ncü yeterlik grupuna, 
2. Astsubay başçavuşların en az 3 ncü ye

terlik grupuna girmeleri şarttır. . 
d) Astsubay çavuş ve kıdemli çavuşlar ye

terlik grupuna ayrılmazlar. Bunların terfileri 
Astsubay Sicil Yönetmeliğinde belirtilen engel 
sebepler bulunmadıkça normal bekleme sürele
rinin sonunda yapılır. 

e) Normal bekleme sürelerinin sonunda ya
pılan değerlendirmede, terfi için gerekli yeter
lik grupuna giremiyen astsubay üstçavuş ve kı
demli üstçavuşlar, mütaakıp iki yıl, astsubay 
başçavuşlar bir yıl da'ha değerlendirmeye tabi 
tutulurlar. Bunlardan yeterlik notları normal 
bekleme süresi sonunda değerlendirmeye giren 
ve terfi eden astsubayların aldığı yeterlik not
larına eşit veya daha yukarı not alanlar bu 
grupa girmiş sayılır ve haklarında buna göre 
işlem yapılır. 

f) Yeterlik grupları teşekkül edemiyen az 
mevcutlu sınıf ve rütbelerde astsubayların ye
terlik derecelerinin tâyini hakkında 39 ncu 
maddenin «f» fıkrası esasları uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 87 nci 
madde kabul edilmiştir. 

II - Yeterlik grupları 
MADDE 88. — Astsubayların yeterlik grup

ları ile bunların yüzde oranları hakkında 40 nci 
madde esasları uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 
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III - Yeterlik gruplarının hesaplanması 

MADDE 89. — Astsubayların yeterlik grup
larının hesaplanması hakkında 41 nci madde 
esasları uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 89 ncu madde kabul 
edilmiştir. 

IV - Terfi işlemi 
MADDE 90. — Terfi edecek astsubayların 

terfi işlemleri değerlendirme kurullarınca bu 
kanunda yazılı esaslara göre yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyenl. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 90 ncı madde kabul edil
miştir. 

V - Kadroların bildirilmesi 
MADDE 91. — Terfi edecek astsubayların 

kadrolarının tesbiti hakkında 42 nci madde 
esasları uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza, sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 91 nci madde kabul edil
miştir. 

VI - Çok sınıflı kadrolar 
MADDE 92. — Çok sınıflı astsubay kadro

larının dağıtımı hakkında 43 ncü madde esas
ları uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... 92 nci mad
de kabul edilmiştir. 

VII - Rütbe terfii esas ve şartları 
MADDE 93. — Rütbelere terfi esas ve şart

ları şunlardır : 

a) Rütbeye mahsus normal bekleme müd
detini tamamlamış olmak. 

b) Rütbeye mahsus normal bekleme müd
detinin 2/3 ü kadar yıllık sicili bulunmak, 

c) Terfi için rütbenin gerektirdiği yeterlik 
grupuna dâhil bulunmak, 

d) Üst rütbe kadrosunda münhal bulun
mak. a, b, c ve d fıkralarında yazılı şartları ta
şıyan astsubaylar kadro münhali nisbetinde bir 
üst rütbeye terfi ettirilirler. Bu terfii er yeter
lik gruplarına ve yeterlik grupları içerisindeki 
yeterlik derecelerine göre bu kanundaki esaslar 
dâhilinde değerlendirme kurullarınca yapılır. 
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BAŞKAN — 93 ncü maddeyi oylarınıza su

nuyorum; kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

VIII - Kadrosuzluktan terfi edememe 
MADDE 94. — Rütbe terfi için gerekli ye

terlik grupuna girip de kadroda münhal bulun
madığından terfi edemiyeıı astsubaylar mütaa-
kıp senelerde yeniden değerlendirilirler. 

Bu şekilde terfi edenlerin yeni rütbelerinde-
ki bekleme sürelerinin başlangıcı rütbeye nasıp 
tarihidir. Bu gibiler yükseldikleri yeni rütbe
lerinin bekleme sürelerine tabidirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 1. 
Yok. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 94 ncü 
madde kabul edilmiştir. 

IX - Kademe terfi esas ve şartları 
MADDE 95. — Kademe terfi esas ve şart

ları şunlardır : 
a) Bulunduğu kademede bir terfi yılını 

doldurmuş olmak, 
b) Sicil notu müsait bulunmak, (normal 

bekleme süreleri sonunda rütbe terfii için her 
yıl yapılan yeterlik gruplamasında kendi kuv
vetindeki sınıfların eşidi rütbelerdeki emekliye 
ayrılacak yeterlik gruplarının üstündeki grup
ların en düşük, sicil notu ortalamasına eşit veya 
daha yukarı sicil notu almış olmak) 

Normal bekleme süreleri sonunda rütbe terfi 
eden astsubaylar yeni rütbelerinin birinci ka
dem esine de terfi etmiş sayılırlar. 

Normal bekleme süreleri dışında rütbe terfi 
eden astsubaylar eski rütbesinde bulunduğu 
kademenin yeni rütbesinde bir ileri maaşa te
kabül eden maaş kademesine de terfi etmiş sa
yılırlar. 

Kademe terfi suretiyle üst rütbe maaşını al
mış olmak rütbe terfiini gerektirmez. 

Rütbelere ait kademeler ek 2 çizelgede gös
terilmiştir. 

5 nci yeterlik grupuna girdiğinden 25 fiilî 
hizmet yılını dolduruncaya kadar bekliyecck 
olan üstçavuşlar ve kıdemli üstçavuşlar, kade
me terfi şartlarını haiz oldukları takdirde baş
çavuşluğun 3 ncü kademesine, 4 ncü ve 5 nci 
yeterlik, grupuna giren başçavuşlar, kıdemli 
başçavuşluğun 2 nci kademesine kadar kademe 
terfii ederler. 

95 nci madde uyarınca rütbe terfii edeme
yip kademe terfiine sapan ve 25 fiilî hizmet 
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yılını doldurmuş olan astsubaylar kademe ter
fii edemediklerinde emekliye sevk edilirler. 

Astsubay kıdemli başçavuşlar, normal bek
leme süresi sonunda değerlendirmeye tabi tutu
lurlar. Bunlardan 4 ve 6 nci yeterlik grupuna 
girenler emekliye sevk edilirler. Diğerleri kade
me terfiine tabi tutulurlar. Astsubay kıdemli 
başçavuşluğun 7 nci ve mütaakıp yıllarında bu
lunanların, her yıl yapılacak değerlendirmele
rinde o yıl kıdemli başçavuşlukta 6 yıllık bek
leme süreleri sonunda değerlendirmeye tabi tu
tulanların 3 ncü yeterlik grupuna girenlerin en 
düşük notundan aşağı not alanların hakkında 
emeklilik işlemi yapılır, diğerleri kademe terfii 
ettirilirler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
SARIGÖZ (Amasya) — Sayın Başkan, burada 
maddenin sondan ikinci fıkrasının birinci satı
rının başındaki 95 rakamı daha evvel bir mad
de tayyedilmiş olduğu cihetle 94 olarak tashih 
edilmek icabediyor. Bu tashihin yapılmasını 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Maddeyi komisyonun değiştir
diği şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... 95 nci madde kabul edilmiş
tir. 

Beşinci Bölüm 

Rütbe terfii için gerekli yeterlik grupuna 
girmiyenler hakkında yapılacak işlem 

T. - Terfii için gerekli yeterlik grupuna 
giremiyenler 

MADDE 96. — Rütbe terfii için gerekli ye
terlik grupuna giremiyen astsubaylar hakkın
da aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır : 

a) Astsubay üstçavuş ve kıdemli üstçavuş
lardan yapılan son değerlendirme neticesinde 
5 nci, astsubay başçavuşlarından 4 ncü ve 5 nci 
yeterlik grupuna giren ve fiilî hizmet yılı top
lamı 25 yıl ve daha fazla olanlar hakkında Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanuıramın 
emekliye sevk ile ilgili hükümleri uygulanır. 

b) Normal bekleme süresi sonunda değer
lendirilerek 4 ncü ve 5 nci yeterlik grupuna gi
ren kıdemli başçavuşlar hakkında «a» fıkrası 
hükmü uygulanır. 
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c) Disiplinsizlik veya ahlâki durumları se

bebiyle Silâhlı Kuvvetlerde kalmaları uygun 
görülmiyen astsubayların hizmet sürelerine ve 
sicil tanzim, zamanlarına bakılmaksızın hakla
rında emeklilik işlemi yapılır. Bu gibiler hak
kında lüzumlu sicillerin ne suretle tanzim edi
leceği Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 

d) 5 nci yeterlik grupuna girip de terfi 
hakları olmaksızın 25 fiilî hizmet yılına kadar 
hizmete devam edecek astsubaylardan, Astsu
bay Sicil Yönetmeliğinde gösterilen esaslara gö
re konisinden istifade edilcmiyeceği anlaşılan
lar hakkında, hizmet sürelerine • bakılmaksızın 
emeklilik işlemi yapılır. 

BAŞKAN — l^Iadde hakkında söz istiyen 
var mı?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Altıncı Bölüm 

Değerlendirme kurulları 

I - Değerlendirme kurullarının teşkili 

MADDE 97. — Astsubay değerlendirme ku
rulları, Kuvvet komutanlıkları ve Jandarma 
Genel Komutanlığında Astsubay Sicil Yönetme-
liğindeki esaslara göre yeteri kadar kurulur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var rai'?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

II - Astsubayların terfi işlemleri 
MADDE 98. —̂  Astsubay Değerlendirme 

Kurulları terfi edecek astsubayların terfi iş
lemlerini 55 nci madde esaslarına göre yapar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

III - Değerlendirme Kurullarının çalışmaları 

MADDE 99. — Astsubay Değerlendirme 
Kurulları, çalışmalarını 56 nci madde esasları 
dâhilinde yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok.. Kabul edenler... Etmiyenler... 99 ncu mad
de kabul edilmiştir. 
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IV - Değerlendirme Kurullarının kararları 
MADDE 100. — Astsubay Değerlendirme 

kurulları üyeleri kararlarında bağımsızdırlar. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÎSMAÎL 

SARIGÖZ (Amasya) — Bu madde 99 olacak 
Beyefendi, daha evvelkinin de 98 olması lâzım. 

BAŞKAN — Hayır efendim, 100 dür. 
100 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... 100 ncü madde 
kabul edilmiştir. 

V - Yönetmelik 
MADDE 101. — Astsubay Değerlendirme 

Kurullarının çalışma usulleri, 58 nci maddedeki 
esaslar dâhilinde Astsubay Sicil Yönetmeliğin
de gösterilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Yedinci Bölüm 

özel hükümler 

I - Savaş takdirnamesi alanlar 

MADDE 102. — Savaş takdirnamesi alan 
astsubaylar hakkında 59 ncu madde esasları 
uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum.. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Esir astsubaylar 
MADDE 103. — Esir düşen astsubaylar 

hakkında 60 ncı madde esasları uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

III - Harb gaibi astsubaylar 
MADDE 104. — Harb gaibi astsubaylar hak

kında 61 nci madde esasları uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

IV - Enterne edilen astsubaylar 
MADDE 105. — Enterne edilen astsubaylar 

hakkında 62 nci madde esasları uygulanır. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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V - Sıhhi izin süresi içinde terfi sırasına 

giren astsubaylar 

MADDE 106. — Sıhhi izin süresinde bulu
nan astsubayların terfileri hakkında 63 n€Ü 
madde esasları uygulanır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
106 ncı madde kabul edilmiştir. 

VI - Sınıf değiştiren astsubaylar 
MADDE 107. — Çeşitli sebeplerle sınıf de

ğiştiren astsubayların terfilerinin ne şekilde ya
pılacağı Astsubay Sicil Yönetmeliğinde göste
rilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabu ledcnler... Etmi
yenler... 107 nci madde kabul edilmiştir. 

VII - Açıkta bulunan astsubayların terfileri 
MADDE 108. — Açıkta bulunan astsubayla

rın terfileri hakkında 66 ncı madde esasları uy
gulanır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
108 nci madde kabul edilmiştir. 
VIII - Maaş, özlük hakları ve açık durumları 

MADDE 109. — Astsubayların maaşları ile 
buna bağlı sair özlük hakları, açığa çıkarılma
ları, açığın kaldırılması subaylar hakkındaki 
hükümlere tabidir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabu ledenler... Etmi
yenler... 109 ncu madde kabul edilmiştir. 

IX - îstifa eden veya emekli olan astsubayların 
durumları 

MADDE 110. — Ahlâki bakımından Silâhlı 
Kuvvetlerde kalmaları uygun görülmiyerek si
cil yolu ile çıkarılanlar haricolmak üzere istifa 
eden veya emekliye ayrılan veya sicil yolu ile 
çıkarılan astsubaylar rütbeleri ile yedek astsu
baylığa geçirilirler. 

Bunlardan yedeklik çağları rütbelerine ba
kılmaksızın 55 yaşını bitirinceye kadar devam 
e'der. 

Silâhlı Kuvvetlerden her ne sebeple olursa 
olsun ayrılan astsubaylar muvazzaf olarak tek
rar Silâhlı Kuvvetler hizmetine alınamazlar. 

Barışta manevra ve tatbikat amaciyle ola
ğanüstü hallerde lüzum ve ihtiyaca göre yeteri 
kadarının hizmete çağrılması sair yedeklik iş
lem ve durumları ile meslekten çıkarılmaları 
Yedek Subay Kanunu hükümlerine göre yürü
tülür. 
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BAŞKAN — Maddeyi kabu ledenler... Etmi-

yenler... 110 ncu madde kabul edilmiştir. 

X - Sicil yolu ite çıkarılanların muvazzaflık 
hizmetleri 

MADDE 111. — Ahlâki bakımdan sicil yolu 
ile veya mahkeme kararı ile mecburi hizmetini 
tamamlamadan astsubaylıktan çıkarılanlardan, 
muvazzaflık hizmetini tamamlıyanlar derhal 
terhis oulnur. 

Muvazzaflık hizmetini tamamlamıyanlara bu 
hizmetleri er olarak tamamlattırılır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabu- ledenler... Etıni-
yenler... 111 nci madde kabul edilmiştir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Astsubaylıktan subay olma 

I - Astsubaylıktan subay olma şartları 
MADDE 112. — Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyacı 

göz önüne alınarak her sene tesbit edilecek kon
tenjan nisbetinde emsali arasında temayüz etmiş 
astsubaylar, aşağıdaki şartlarla teğmen nasbedi-
lirler : 

a) Başçavuşluğun birinci ve ikinci senesinde 
bulunmak ve bu süreyi geçirmemiş olmak, 

b) Başçavuşluğa terfiinde birinci yeterlik 
grubuna girmiş olarak yükselmiş bulunmak, 

c) Genel kültür, meslekî bilgi, karakter ve 
ahlâk bakımından subaylığa lâyık bulunduğu sı
ralı sicil üstlerince onanmış olmak, 

d) Lise seviyesinde yapılacak genel kültür 
ve meslek imtihanlarını kazanmak ve müteakiben 
gönderilecekleri okul ve kurslarda başarı göster
mek. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I I - Astsubaylıktan subay olanların 
rütbeleri 

, MADDE 113. — Astsubaylıktan subaylığa 
geçenler, en fazla yüzbaşılığın 10 ncu kademesine 
kadar yükselebilirler. Bunların rütbeleri bekle
me süreleri ve yaş hadleri aşağıdadır: (Ek-3) 

Bekleme süresi Yaş haddi 

Teğmen 3 yıl 41 
Üsteğmen 6 yıl 46 
Yüzbaşı 6 yıl 52 
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BAŞKAN — Sayın Fahir Giritlioğlu arkada

şımızın bir değişiklik önergesi vardır, okutuyo
rum. 

Mület Meclisi Başkanlığına 
113 ncü maddenin yaş hadleri ile ilgili cet

velin (5) er yıl ilâvesi ile 46, 51, 56 olarak değiş
tirilmesini arz ederim. 

Edirne 
Fahir Giritlioğlu 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Nazara 
alınmasını oylarınıza sunuyorum. Önergeyi kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Önerge kabul edil
memiş, 113 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

I I I - Yönetmelik 
MADDE 114. — Yukarda belirtilen hüküm

lerin tatbik şekli ve karşılığı bulunmıyan sınıfla
rın hangi sınıf ve meslek imtihanlarına tabi tu
tulacakları ve sicillerin ne şekilde verileceği, su
bay sicil yönetmeliğinde gösterilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... 114 ncü madde kabul edilmiştir. 

ONUNCU KISIM 

Yükümlülük 

I - Subayların ve astsubayların yükümlülüğü 
MADDE 115. — Muvazzaf subaylar, astsu

baylar, subay ve astsubay nasbedildiklerinden iti
baren, fiilen 10 yıl hizmet etmedikçe istifa ede
mezler. 

Astsubaylıktan subay olanlar hakkında bu yü
kümlülük uygulanmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... 115 nci madde kabul edilmiştir. 

I I - Yurt içinde ve dışında öğrenim, kurs ve staj 
yapanların yükümlülükleri 

MADDE 116. — Subay ve astsubay nasbedil-
dikten sonra öğrenim, kurs ve staj için yurt dışı
na gidenlerle, Silâhlı Kuvvetler hesabına yurt 
içinde öğrenim yapanların yükümlülükleri aşağı
da gösterilmiştir : 

a) Subay ve astsubay nasbedildikten sonra, 
yabancı memleketlere 6 ay veya daha fazla süre 
ile öğrenim, staj, kurs, ihtisas veya görgü ve bil
gilerini artırmak maksadı ile gidenlerin yüküm
lülükleri: 

1. Masrafları kendileri tarafından ödenmiş 
ise, gidiş ve dönüş tarihleri arasında geçen süre 
kadar, 
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2. Masrafları Devlet tarafından ödenmiş ise 

bu sürenin iki misli kadar veya Devletçe yapılan 
masrafları faizi ile ödedikleri takdirde gidiş ve 
dönüş süresi kadar uzatılır. 

b) Subaylardan, subaylığa nasbedildikten 
-sonra Silâhlı Kuvvetler hesabına yurt içindeki 
fakülte ve yüksek okullarda öğrenim yapanlarla, 
meslekleri ile ilgili ihtisas yapanların yükümlü
lükleri buralarda geçen süreler kadar uzatılır. 

c) (a) ve (b) fıkraları gereğince yükümlü
lüklere eklenecek hizmet sürelerinin başlangıç ta
rihleri : 

1. Yükümlülük süresini tamamlamadan gi
denlerin, yükümlülük süresini tamamladıktan 
sonra, 

2. Yükümlülük süresini tamamlıyarak giden
lerle, yükümlülüklerini bu süre içinde tamamlı-
yanlarm, 

Kadro görevine fiilen katıldıkları tarihten 
başlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında Sayın Giritli-
oğlu'nun bir önergeleri vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
116 ncı maddenin (b) fıkrasının (subaylardan 

subaylığa) tâbirinin tashihini teklif ederim. 
Edirne 

Fahir Giritlioğlu 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL SARIGÖZ 

(Amasya) — Katılmıyoruz, «b) Subaylar» ke
limesinden sonra virgül vardır. Fıkra sarihtir. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Nazara 
alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler..*. 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

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

I I I - Liseyi bitirdikten sonra yurt dışında öğre
nim yapanların yükümlülükleri 

MADDE 117. — Lise mezunlarından öğrenim 
maksadiyle yabancı memleketlere gönderilenlerin, 
subay çıktıktan sonra istifaya hak kazanmaları, 
10 yıllık yükümlülük süresine ek olarak öğrenim 
için yurt dışına çıkış ve dönüş tarihleri arasında 
geçen süre kadar fazla hizmet etmeleri ile müm
kündür. 

Bunlardan Devletçe kendilerine yapılan mas
rafları faizi ile birlikte Ödiyenler 10 yıllık yüküm
lülükleri sonunda istifa edebilirler. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 

Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. ' 

IV - Askerî öğrencilerin istifa edememeleri 
MADDE 118. — Harb okulları, yurt içi ve 

yurt dışı fakülte ve yüksek okul askerî öğrencile
riyle astsubay sınıf okulları öğrencileri ilk bir ay
lık intibak süresini geçirdikten sonra okul mas
raflarını ödeseler dahi istifa edemezler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

V - İstifaların kabul, süresi 
MADDE r.19. — Yükümlülüklerini bitirerek 

istifa edenlerin istifaları Bakanlıkça kabul edilir. 
İstifaların kabulü müracaat tarihinden itibaren 
bir aydan fazla geciktirilemez. 

Savaş hali ve savaşı gerektirecek durumun 
başgöstermesi hallerinde subay, astsubay ve as
kerî memurların istifa işlemleri Bakanlar Kuru
lu kararı ile bu sürelerin sonuna kadar tehir edi
lebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... 119 ncu madde kabul edilmiştir. 

ONBİRİNCİ KISIM 

Hizmet şartları ve şekilleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Atanmalar 

I - Atanmalarda esaslar 
MADDE 120. — Barışta kıta, karargâh ve 

kurumlara kadrosunda gösterilen rütbelerden ast 
rütbe ile asil olarak kimse atanamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... 120 nci madde kabul edilmiştir. 

I I - Atanmalarda dikkate alınacak hususlar 

MADDE 121. — Subayların ve astsubayların 
atanma ve yer değiştirmeleri, hizmetin aksatılma
dan yürütülmesi esasına bağlı olarak; memleketin 
ekonomik, sosyal, iklim ve ulaştırma durumları 
ile kültür ve sağlık durumları ve bunlara benzer 
yer ve bölge şartları göz önüne alınarak tesbit edi
lecek bölgelerde ve garnizonlara aşağıdaki esas
lar da dikkat nazara alınarak sıra ile yapılır: 

a) Meslek programları, meslek içi eğitim 
esasları ve kadro ihtiyacı, 
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b) Sağlık durumu, 
c) Askerî ihtisası, 
d) İleri hizmet durumu, 
e) İdari, asayiş ve zaruri sebepler, 
f) İstekli bulunduğu yerler. 
BAŞKAN — Madde hakkında verilmiş bir 

önerge var. Okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Atanmalarda dikkate alınacak hususlara ait 

komisyonca kabul edilen 122 nci maddenin (c) 
ve (d) fıkralarında bulunan «askerî ihtisası, ile
ri hizmet durumu» deyimleri, objektif kıstaslar 
olmadığı gibi, tatbikatta sınıflar arasında eşitsiz
lik yaratacağından (c) ve (d) fıkralarının me
tinden çıkarılmasını ve (e) ve (f) fıkralarının da 
(c) ve (d) fıkraları olarak kabulünü arz ve tek
lif ederim. 

Kocaeli 
Hâldan Kısayol 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL SARIGÖZ 

(Amasya) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Önergeyi oyla

rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Maddeyi kabul buyurduğunuz 
önerge ile birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I I I - Yönetmelik 
MADDE 122. — Yukardaki maddede yazılı 

esaslar dâhilinde bölge ve garnizonların tesbiti, 
bölgelerin ve garnizonların değişen şartlara göre 
yeniden tesbiti, buralarda kalma süreleri, atanma 
ve yer değiştirmelerde dikkate alınacak sair hu
suslar Millî Savunma ve içişleri Bakanlıklarında 
hazırlanacak yönetmelik ile tesbit edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

IV - Göreve atanmada başlama süresi 
MADDE 123. — Subay ve astsubayların ilk 

ve görev süresi içinde atanmalarında: 
a) Aynı belediye hudutları içinde veya ay

nı garnizon dâhilinde bulunanlar, atanma emrini 
tebellüğ ettiği günü takibeden 24 saat içinde, bu 
süre resmî tatil gününe raslıyorsa hizmetin baş
ladığı gün mesai saati içinde, 

b) Belediye hudutları dışında veya başka 
bir garnizona atanmalarda yollukları hakkında-
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ki özel kanunda belirtilen seyahat süresi dışında 
15 gün içinde, 

Atandıkları göreve katılmak zorundadırlar. 
Bu süreler dâhilinde mazeretsiz göreve katıl-

mıyanlar hakkında özel kanunlar gereğince işlem 
yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum... Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

V - Subayların ve astsubayların atanmaları 
MADDE 124. — Kararname ile yapılması ön

görülen hükümler saklı kalmak şartı ile subay ve 
astsubayların atanmaları: 

a) Teğmen - Albay (dâhil) rütbelerindeki 
subaylarla astsubayların atanmaları, Kuvvet Ko
mutanlıklarının teklifi ile Millî Savunma Baka
nınca, 

b) General ve amirallerin atanmaları, Genel
kurmay Başkanı ve Millî Savunma Bakanının 
müşterek teklifleri ile Başbakanca, 

c) Jandarma general ve subaylarının atan
maları özel kanunları gereğince, 

Yapılır. 
BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 

önergesi vardır. Okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
125 nci maddenin (b) bendinin aşağıda aldı

ğım üzere değiştirilmesini arz ederim. 
Edirne 

Fahir Giritlioğlu 
b) General ve amirallerin atanmaları Genel

kurmay Başkanının inhası ve Millî Savunma Ba
kanının teklifi ile Bakanlar Kurulunun kararı ile 

Yüksek Başkanlığa 
125 nci maddenin aşağıdaki şekilde tadilini 

arz ve teklif ederim : 
«V - Subayların ve astsubayların atanmala

rı : 
Madde 125. — Bakanlar Kurulu kararname

siyle yapılması öngörülen atanmalar saklı kal
mak kaydı ile subay ve astsubayların atanmala
rı : 

a) Astsubaylar ile teğmen ilâ albay (albay 
dâhil) rütbelerindeki subayların atanmaları, 
Kuvvet Komutanlıklarının teklifi ile Millî Savun
ma Bakanınca; 

b) General ve amirallerin atanmaları, Kuv
vet Komutanlıklarının lüzum göstermesi üzerine, 
Millî Savunma Bakanının inhası ve Başbakanın 
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teklifi ile Cumhurbaşkanınca ortak kararname 
ile; 

c) Kuvvet komutanları ve Genelkurmay 
İkinci Başkanı general ve amirallerin atanmaları, 
Genelkurmay Başkanının lüzum göstermesi üze
rine, Millî Savunma Bakanının inhası ve Başba
kanın teklifi ile Cumhurbaşkanınca ortak karar
name ile; 

d) Askerî hâkimlerin atanmaları (General 
ve amiral'rütbelerinde olanlar dâhil) Millî Sa
vunma Bakanının inhası ve Başbakanın teklifi 
ile Cumhurbaşkanınca ortak kararname ile; 

e) Jandarma subay ve astsubaylarının atan
maları özel kanunları gereğince yapılır. 

Yukardaki (c) bendinin uygulanmasında, 
Millî Savunma Bakanı inha işlemini yapmadığı 
takdirde, Genelkurmay Başkanı, Cumhurbaşkanı
na gereken teklifi yapmasını Başbakandan ya-
ziyle istiyebilir; bu yazının bir örneği de aynı 
zamanda Millî Savunma Bakanına gönderilir. 
Başbakan kararını yaziyle Millî Savunma Baka
nına ve Genelkurmay Başkanına bildirir. Baş
bakanın bu kararma uyulması zorunludur.» 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu buyurun. 
önergenizi izah sadedinde konuşacaksınız. 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Pek 
muhterem arkadaşlarım, bir hataya meydan ver
memek için evvelâ kelimenin lügat mânası üze
rinde durmak isterim. Ben 125 nei maddede kul
lanılan «atanma» tâbirini «tâyin» karşılığı şek
linde anladım. Eğer anladığım mânada kullanıl
mışsa bu kelime, 35 nei madde ile 125 nei mad
de arasında bir tearuz yoktur. 35 nei madde 
müstakil bir hükmü taşır, yani nasıp hükmünü 
taşır, terfi hükmünü taşır. 125 nei madde ise 
ayrı bir konudur, ayrı hüküm taşır. Atanma, 
vazifeye tâyin mânasına gelen atanma hükmünü 
taşır. 

Muhterem arkadaşlarım, 35 nei maddenin 
tanziminde göz önünde tutulan hususların ka
naatimce 125 nei maddede yazılı atanma konu
sunda da göz önünde tutulmasında fayda mülâ
haza etmekteyim. Yani subayların nasbi karar
nameye bağlıdır. Subayların terfii, o da karar
nameye bağlıdır. Buna mukabil 125 nei madde
de yazılı atanma işi, terfi kadar mühim olan bir 
iş, nasıp kadar da mühim olan bir iş, atanma işi | 
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kararnameye bağlı değildir. Doğrudan doğruya 
Millî Savunma Bakanının teklifiyle, Başbakanın 
tasdiki suretiyle muamele ikmal edilmektedir. 

Burada ben bir sakınca görmekteyim. Filha
kika bâzı derecelerden geçmiştir, Genelkurmay 
Başkanlığı teklif edecek, Millî Savunma Bakan
lığı inha edecek ve Başbakanlık tasdik edecek. 
Büyük rütbeyi haiz (b) fıkrasında yazılı ami
raller ve generaller büyük mevkide bulunan kim
seler demektir. Memleketin yüksek menfaati, 
bunların isabetle vazifelendirilmelerindedir. Bun
ların, sırasında keyfî takdirlerle geri hizmetlere 
alınması veya asıl gayenin dışında bir başka 
hizmette istihdam edilmesi mümkün, tarihimizde 
bu mümkün olmuştur. Bunu daha objektif kıs
taslara bağlamak için Bakanlar Kurulunun müş
terek kararnamesini mecbur tutmakta fayda gö
rüyorum. Şöyle ki, rejimimiz koalisyonlara da 
muhtaç bir rejimdir. Rejimimiz nispî seçim esa
sına müstenidoldukça memleketimizde tek parti 
hâkimiyetine müstenit bir Hükümetin kurulma
sı muhal olacaktır veya çok zor olacaktır. 

Bu itibarla rejimimizin özelliği icabı Bakan
lar Kurulu çeşitli partilerden kurulmuş olacak
tır. Bakanlar Kurulunun topyekûn yetkisine bu 
işi bıraktığımız takdirde daha teminatlı olur. 
Aksi takdirde, Millî Savunma Bakanı ve Başba
kan hangi partidense o partinin nokati nazarı
na göre keyfî bir tasarrufun işlenmesi ihtimali 
ve tehlikesi vardır. 

Valiler için bir misal almak isterim : Vali tâ
yininde bir usul vardır. Valiliğin ehemmiyeti do-
layısiyle vali tâyinlerini Başbakanın veya yalnız 
İçişleri Bakanının takdirine bırakmayız. Bütün 
bakanların müşterek kararnamesi ile yaparız. El
çilere de aynı usulü tatbik ederiz. Ben amiral 
mertebesine gelmiş yüksek rütbeli bir askerin, 
general mertebesine gelmiş yüksek rütbeli bir as
kerin istihdamı konusunda vali ve elçiler hak
kında gösterilen titizliğin aynı tarzda bu rütbe 
ve mevkideki kimselere de teşmil edilmesinde 
fayda görmekteyim. Bunun için önergeyi verdim. 
Önergeme göre Bakanlar Kurulunun müşterek 
kararnamesi esasını prensibolarak aldım, öner
gemin lütfen tasvip buyurulmasmı arz ediyorum. 

BAŞKAN — Önergeye katılıyor musunuz? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Amasya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
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Önergenin nazara alınmasını oylarınıza sunu

yorum. Sayın Giritlioğlu'nun önergesini kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Coşkun Kırca arkadaşımızın önergesine ka
tılıyor musunuz? 

GEÇİCÎ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SAEIGÖZ (Amasya) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Kırca'nın önergesine 
Komisyon katılıyor. Bu önergeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kırca'nın önergesi kabul edilmiştir. 

Maddeyi kabul buyurduğunuz önerge ile bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... 124 ncü madde kabul edilmiştir. 

VI - Sayman ve mutemetlerin devir süresi 
MADDE 125. — Bulunduğu görevden başka 

bir göreve atanan subay ve astsubaylardan; say
man, mutemet veya mal sorumlusu görevlerini ı 
ifa edenlere, bu görevlerine ait hesaplarını ve 
mallarını devir ve teslim için kendilerine bir aya 
kadar süre verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... 125 nci madde kabul edilmiştir. 

VII - Savaş hali ve olağanüstü haller 
MADDE 126. — Savaş ve olağanüstü haller

de bu kanun atanmaya dair hükümleri Genel
kurmay Başkanlığının göstereceği lüzum ve 
Millî Savunma Bakanlığının teklifi üzerine Ba
kanlar Kurulu kararınca tatbik edilmiyebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... 126 ncı madde kabul edilmiştir. 

VIII - Silâhlı Kuvvetler personelinin hizmet 
yerleri 

MADDE 127. — Silâhlı Kuvvetlere (jandar
ma dâhil) mensup muvazzaf subay ve astsubay
lar, Silâhlı Kuvvetler içindeki hizmetlerden baş
ka bir göreve naklolunamazlar. Ancak zaruri ah
valde Bakanlar Kurulu kararı ile ve Silâhlı 
Kuvvetler kadrolarında gösterilmek ve her türlü 
istihkaklarını mevcut hükümler dairesinde, ken
di bağlı bulunduğu Bakanlık bütçesinden almak 
şartı ile Silâhlı Kuvvetler haricindeki Devlet hiz
metleri ile, Türk Hava Kurumu hizmetlerinde 
istihdam edilebilirler. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... 127 nci madde kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
izinler 

I - Yıllık izin 
MADDE 128. — Türk Silâhlı Kuvvetlerine 
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mensup subay ve astsubayların barışta her yıl 
45 gün izin almaya hakları vardır. Bu müddete 
yol dâhil değildir. Bu iznin 15 günü mazeret 
izni olarak kullanılır. 

Yıllık izinlerin verilmesi, zaman ve süresi, 
hizmetin aksamaması esas alınmak suretiyle kıta, 
karargâh ve kurum amirlerince düzenlenir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... 128 nci madde kabul edilmiştir. 

I I - Mazeret izinleri 
MADDE 129. — Subay ve astsubaylara 

128 nci maddede yazılı 15 günlük mazeret izin
leri dışında : 

a) Ana, baba, eş, çocuk ve kardeşin ölümü 
halinde 3 gün, 

b) Yangın, zelzele, seylâp gibi olağanüstü 
bir mazeret dolayısiyle bir yıl içinde 30 güne ka
dar, mazeret izini verilebilir. 

(a) fıkrası gereğince verilen mazeret izinleri 
senelik izine mahsubedilmez. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... 129 ncu madde kabul edilmiştir. 

I I I - Yurt dışı izinleri 
MADDE 130. — Subay ve astsubayların Ge

nelkurmay Başkanlığınca, jandarma subaylarına 
içişleri Bakanlığınca : 

a) Öğrenim için öğrenim süresi kadar, 
b) Meslekî bilgi ve görgüsünü artırmak 

maksadı ile bir yıla kadar, 
e) Mazeret dolayısiyle yıllık izinle birlikte 

üç aya kadar, 
d) Seyahat maksadı ile yıllık izin süresi ka

dar, 
Yurt dışı izni verilebilir. 
Bu hallerde özlük hakları aynen verilir. 
BAŞKAN — Madde hakkında Sayın Kırca'

nın bir önergesi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Tasarının 130 ncu maddesinin birinci fıkra
sının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

istanbul 
Coşkun Kırca 

«Madde 130. — Subay ve astsubaylara Millî 
Savunma Bakanlığınca, jandarma subaylarına 
içişleri Bakanlığınca...» 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Amasya) — Katılıyoruz. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Şahsım adına 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Geçti. Komisyon katılıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul buyurduğunuz önerge ile birlikte mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... 130 neti madde kabul edilmiştir. 

IV - Sıhhi izin süresi 
MADDE 13.1. — Subayların ve astsubayların 

sıhhi izin süresi aşağıdaki gibidir : 
a) Hazarda ve seferde hizmet yapamıyacak 

şekilde hastalanan subaylar ve astsubaylar has
talıkları geçici ise veya geçici olup sekel bırakan 
hastalıklar ise, aynı rütbede ay ve gün hesabı 
ile her çeşit hastalıkları için toplam olarak ve 
fiilen 2 yılı geçmemek üzere (hastanelerde ge
çen teşhis ve tedavi süreleri hariç) nekahat te
davisi istirahat ve hava değişimine tabi tutulur
lar. Bu gibiler hakkında raporlar sağlık kurul
larınca verilir. 

b) Kanser, verem, akıl ve ruh hastalıkları 
gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren 
hastalığa yakalananlar, sağlık kurulları raporla
rında gösterilecek lüzum üzerine, aynı rütbede 
toplam olarak ve fiilen üç yılı geçmemek şartı 
ile tedavi, istirahat veya hava değişimine tabi 
tutulabilirler. 

c) Sağlık durumundan dolayı (yurdun al
çak veya alçak mutedil bölgelerde faal görev ya
par) veya (muayyen bölgelere gidemez) veya 
(denizin kara teşkillerinde çalışır) şeklinde iklim 
değiştirme raporları alanlar ile, kıta veya diğer 
görevlerde çalışması sağlık kurulu raporu ile ka
yıt ve şarta bağlı olanların bu durumlarmdaki 
sıhhi izin süreleri 4 yıl olarak hesaplanır. Geçici 
olarak sağlık durum I a n sebebiyle uçucuların yer 
hizmetine verilmeleri ve denizaltı, dalgıç ve kur-
bağaadam, sualtı komando birliklerinde ve deniz
deki patlayıcı maddeleri zararsız hale getiren 
personelden hizmetlerini yapamaz kararı alanla
rın diğer görevlere verilmeleri sıhhi izin süre
sinden sayılmaz. 

Sıhhi izin süresini doldurmak durumuna gi
renler, sıhhi izin sürelerini dolduracakları ayın 
ilk haftasında haklarında kati işlem yapılmak 
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üzere tekrar muayeneye sevk edilirler. Bunlar
dan sıhhi arızalarının devam ettiği ve hiçbir sı
nıfın hizmetinde vücutlarından istifade edilemi-
yeceği anlaşılanlar hakkında emekli işlemi ya
pılır. 

d) Kadın subaylara doğum yapmalarından 
önce 3 hafta ve doğum tarihinden itibaren 6 haf
ta müddetle izin verilir. 

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

V - İzinlerin kullanılması 
MADDE 132. — Yıllık izinlerin senesi içinde 

kullanılması esastır. Ancak, hizmet sebebiyle 
izinlerini kısmen veya tamamen kullanamıyanla-
rm izinleri mütaakıp sene içinde verilebilir. Bu 
müddet hiçbir suretle 60 günü geçemez. 

BAŞKAN — 132 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

VI - İzin sürelerinin hizmetten sayılması 
MADDE 133. — İzin süreleri subay, yarstı-

bay ve astsubayların hizmetlerinden sayılır. 
BAŞKAN — Madde hakkında önergeler var

dır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
133 ncü maddede yer alan (yarsubay) tâbi

rinin kaldırılmasını arz ederim. 
Edirne 

Fahir Giritlioğlu 

BAŞKAN — Bir önerge daha var,, okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuzca 133 ncü madde olarak ka

bul edilen Hükümet tasarısının 137 nci madde
sinde bulunan (yarsubay) kelimesinin metinden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Amasya 

İsmail Sarıgöz 

BAŞKAN — İkisi de aynı mahiyettedir. Şu 
halde Komisyon önergeye katılıyor, önergeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Önerge kabul edil
miştir. 

Maddeyi kabul buyurduğunuz değiştirge ile 
birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... 133 ncü madde kabul edilmiştir. 
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VI! - Olağanüstü haller 

MADDE 134. — Savaş ve olağanüstü hal
lerde ve sıkıyönetim müddetinee Genelkurmay 
Başkanının göstereceği lüzum üzerine Bakan
lar Kurulu kararı ile izin süreleri kısaltılabilir 
veya kaldın labiilr. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul ednler... Etmi-
yenler... 134 ncü madde kabul edilmiştir. 

VIII - Jandarma subay ve astsubaylarına idare 
amirlerince verilen izinler 

MADDE 135. — 5442 sayılı Kanun gereğin
ce jandarma subay ve astsubaylarına idare 
amirlerince vcvHon izinler yıllık izinlerinden 
mahsubedilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
miyenler.. 135 nci madde kabul edilmiştir. 

IX - Yabancı memleket ordularında hizmet 
etmek için gönderilenler 

MADDE 136. — Yabancı memleket ordu
larında hizmet yapmak üzere gönderilen subay
lara Genelkurmay Başkanlığınca, Jandarma 
subaylarına İçişleri Başkanlığınca 4 yıla kadar 
izin verilebilir. Maaşları Millî Savunma Ba
kanlığı ve İçişleri Bakanlığı bütçelerinden 
ödenir. Bunların yabancı memleketlerde geçen 
hizmet süreleri, fiilî hizmetlerinden ve kıdemle
rinden sayılır. 

BAŞKAN — Sayın Kırca'nm madde ile il
gili bir önergesi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 136 ncı maddesinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

IX - Yabancı memleket ordularında hizmet 
etmek için gönderilenler 

MADDE 137. — Yabancı memleket ordula
rında hizmet yapmak üzere gönderilecek subay
lara Millî Savunma Bakanlığınca, Jandarma 
Subaylarına İçişleri Bakanlığınca 4 yıla kadar 
izin verilebilir. Maaşları Millî Savunma ve İçiş
leri Bakanlıkları bütçelerinden ödenir. Bunla
rın yabancı memleketlerde geçen hizmet süre
leri, fiilî hizmetlerinden ve kıdemlerinden sa
yılır. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor 
mu efendim? 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 

SARIGÖZ (Amasya) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Önerge

yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Maddeyi kabul buyurduğunuz önerge ile 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... 136 ncı madde kabul edilmiştir. 

X - Yönetmelik 
MADDE 137. — İzinlerin verilme usulleri, 

izin vermeye yetkili makamlar, ve sair husus
lar ile bilgi ve görgülerini artırmak üzere ya
bancı memleketlere izinli gideceklerin seçilme
leri, yollanma tarzları ve o yerlerdeki yaşama 
ve çalışmalarının ne yolda takip ve kontrol edi
lecekleri ve ne gibi hallerde geri çağrılacakları 
ile ilgili hususlar Millî Savunma Bakanlığı ve 
İçişleri bakanlıklarınca müştereken tanzim edi
lecek yönetmelik ile tesbit olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... 137 nci madde kabul edilmiştir. 

ONlKİNCİ KISIM 

Malî hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Aylıklar, ek görevle, yol lak ve harçlıklar 

I - Kapsam 
MADDE 138. — Subay ve astsubayların ay

lık ve ödenekleri ile hizmetle ilgili her çeşit 
ödemeler ve askerî öğrencilerin harçlıkları, özel 
kanun hükümleri saklı kalmak şartı ile bu ka
nunda yazılı esaslar dâhilinde yürütülür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... 138 nci madde kabul edilmiştir. 

II - Tarifler 
MADDE 139. — Bu kanunda geçen : 
a) Aylık, Silâhlı Kuvvetlere mensup su

bay ve astsubayların fiilî kadrolarına rütbe ve 
rütbe içerisindeki hizmet yılma göre kendileri
ne ay itibariyle ödenen parayı, 

b) Harçlık; askerî öğrencilere her ay bu
lundukları okullara ve sınıflara göre ödenen 
parayı, 

c) Ödül; bu kanunun ilgili bölümlerinde 
belirtilen hallerden dolayı verilen parayı, 

d) Temsil giderleri • belirli makamları iş
gal eden general ve amirallere. görevleri icabı 
gerçek giderleri karşılamak üzere bütçeye ko-
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nulan ödenekten özel yönetmeliği hükümleri
ne göre ödenen parayı, 

e) Ders saati; askerî eğitim, öğretim ku
rumları ile kurslarda öğretmenlik yapan subay 
ve astsubaylara belirli bir öğretmenlik kadro
suna ait aylıktan ders saati itibariyle hesapla
nıp ödenen parayı, 

f) Ek görev ücreti; Silâhlı Kuvvetlere ait 
kurumlarda çalışan subay ve astsubaylara özel 
kanunlar gereğince ödenen parayı, 

İfade eder. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-

miyenler.. 139 ncu madde kabul edilmiştir. 
Acık oylamaya katılmıyan arkadaşlarımız 

var mı? (Var sesleri) Lütfen istical buyuru
nuz... Açık oylamaya katılmıyan arkadaşları
mız lütfen katılsınlar. 

111 - Gösterge tabloları 
MADDE 140. — Silâhlı Kuvvetlerden su

bay ve astsubayların, aylıkları rütbe, esasına 
göre tesbit edilir. 

Her rütbenin ve her rütbe içerisindeki ka
demelerin gösterge rakamları bu kanundaki 
esaslara göre hazırlanacak bir tüzükte gösteri
lir. 

En düşük gösterge rakamı (100) ve en yük
seği (1 000) dir. 

Her rütbeye ait gösterge tablosunda bulu
nacak kademe sayısı 1, 2, 3 nolıı cetvellerde 
gösterilmiştir. 

Gösterge tablosunda her rütbenin normal 
bekleme süresi sonundaki gösterge rakamlarını, 
bir üst rütbenin normal bekleme süresi için
deki gösterge rakamları teşkil eder. 

BAŞKAN — Madde hakkında verilmiş 
önerge var okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Komisyonca kabul edilen .1.41 nci maddenin" 

yazılış tarzı ve 1 sayılı cetvele göre, en yüksek 
gösterge rakamı olan 1000 göstergesinin or
generale tahsis edileceği gibi bir mâna çıkmak
tadır. Halbuki, Harb okullarından ve üniver
sitenin muhtelif fakültelerinden mezun olmak 
suretiyle Silâhlı Kuvvetler Teşkilâtında vazife 
gören subaylar 30 hizmet yılını doldurdukları 
sırada albaylıkta ancak 3 ııcü yıllarını tamam
lamış ve 4 ncü yıla basmış olacaklardır. Dev
let memurları Kanunu tasarısında en yüksek 
gösterge rakamı olan 1 000 göstergesinin uygu-

14 . 7 . 1965 O : 1 
lacağı personel grupu Üniversiteyi veya yük
sek okulu bitirmesinden itibaren 30 hizmet yı
lında beheınehaı 1 000 gösterge rakamına ulaş
ma imkânına sahibolduğu halde; tahsil dere
cesi, görev, yetki ve sorumluluk bakımından 
daha aşağı bir seviyede bulunmıyan Silâhlı 
Kuvvetler mensuplarına da bu hakkın verilme
si zaruridir. Esasen tasarıya göre, Harb okul
larından mezun olan her 100 kişiden kadronun 
müsaadesi nisbetinde en çok 25 kişi Albay ola
bileceklerdir. 263 ve 295 sayılı Kanunlarla bi
rinci derece Devlet memuriyeti maaşı 3 yılını 
bitirmiş olan Albaya verilmiş ve istisnai bir 
rütbe olan General ve Amirallik barem dere
cesinden çıkarılarak General ve amirallere taz
minat verilmesi ön görülmüş idi. 

Bu itibarla, gerek müktesep barem derecesi 
hakkının ihlâl edilmemesi ve gerekse Devlet 
memurları ile tahsil derecelerine ve hizmet yıl
larına göre aralarında mevcut bulunan para
lelliğin bozulmaması itibariyle ilerde yapılacak 
tüzüklerde bir karışıklığa meydan verilmemek 
üzere komisyonun kabul ettiği tasarının 141 nci 
maddesinin, 4 ncü fıkra olarak eklenen hüküm 
ile birlikte aşağıdaki şekilde kabulünü arz ve 
teklif ederiz. 

İstanbul Kocaeli 
Reşit Ülker Hâldan Kısayol 

111 - Gösterge tabloları 
MADDE 141. — Silâhlı Kuvvetlerdeki su

bay ve astsubayların aylıkları, rütbe esasına 
göre tesbit edilir. 

Her rütbenin ve her rütbe içerisindeki ka
demelerin gösterge rakamları, bu kanundaki 
esaslara göre hazırlanacak bir tüzükte göste
rilir. 

En düşük gösterge rakamı (100) ve en yük
seği (1 000) dir. 

3 yılını bitirmiş Albaya 1 000 gösterge 
rakamı uygulanır. General ve amirallere 1 000 
gösterge rakamının uygulanmasından başka 
her yıl Bütçe Kanunu ile tesbit olunacak mik
tarlar tazminat olarak verilir. 

Her rütbeye ait gösterge tablosunda buluna
cak kademe sayısı 1, 2, 3 No. lu cetvellerde gös
terilmiştir. 

Gösterge tablosunda her rütbenin normal 
bekleme süresi sonundaki gösterge rakamlarım, 
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bir üst rütbenin normal bekleme süresi içeri
sindeki gösterge rakamları teşkil eder. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ 1LYAS 

KILIÇ (Samsun) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor. 
FAHİR GÎRİTLİOĞLU (Edirne) — Öner

ge hakkında konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — Önerge sizin mi ? 
FAHİR GÎRİTLİOĞLU (Edirne) — Böyle 

bir usul daha evvel tatbik edilmişti. Önerge 
vermediği halde önerge üzerinde konuşan ol
du. 

BAŞKAN — Peki buyurunuz, efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ 1LYAS 

KILIÇ (Samsun) — Aynı şekilde ben de iste
miştim, bana söz vermediniz. 

BAŞKAN — Madde geçmişti efendim, oyla
maya geçildikten sonra ona da vermezdim. Siz 
divanda bulunduğunuz için İçtüzüğü daha iyi 
bilirsiniz. Oylamaya geçilince söz verilmez. 

FAHİR GÎRİTLİOĞLU (Edirne) — Muhte
rem arkadaşlarım, bu maddedeki asgari mik
tar üstteki düşünüldüğü takdirde asgari mik
tara şahsan itiraz etmiyeceğim. Çünkü küçük 
rütbeli kimselerin terfilerini sağlıyan bir ko
nudur. Şahsan bunu sosyal adalet prensibine 
uygun gördüğümden dolayı itiraz etmiyeceğim. 
Fakat kanunlarımız arasında ahenk kurmak 
mecburiyetindeyiz. Paralelliği bozmamanız ica-
beder. Ama Kanun kanaatimce Personel Kanu
nudur. Devlet Personel Kanunudur. Nitekim 
Devlet Personel Kanunu yargıçlar için ayrı 
ayrı bir kanun yapılacağını, askerler için ayrı 
bir kanun yapılacağını, İktisadi Devlet teşek
külleri mensupları için de ayrı bir kanun yapı
lacağını âmir bulunmaktadır. 

Devlet Personel Kanununda gösterge cetvel
leri 70 den başlar. Asgari had 70 dir. Askerler 
yüzden başlarsa ahenksizlik hâsıl oldu. Bu ahenk
sizlik kıyas yoluyla bundan sonra yapılacak di
ğer personel rejimlerine de girebilir. Tamamen 
bir keşmekeşliğe gireriz. 

Baremimiz 17 sistem idi. Bu 17 sistemi tev-
hidetmek amaciyle Personel Dairesini kurduk 
ve bir Personel Kanununu Yüksek Meclisten çı
karabildik. Şimdi o Personel Kanununun anasis-
temi asgari 70 dir, âzami 100 dür. Anasistem bu 
kıstaslar üzerinde tâyin edilmiştir. Askerî Perso-
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nel Kanununda asgari haddi 70 yerine 100 yap
tığımız takdirde ilk ahenksizliği kurmuş oluruz. 
Hükümetin bilhassa burada dikkatini çekerim. 
Çünkü Hükümet sivil personelin de Hükümeti
dir, askerî personelin de Hükümetidir. Sivil per
sonel hangi esastan ba^.amışsa askerî personelde 
de bu kıstasların tutulmasının farz olduğu kanaa
tindeyim. Maddenin 70 e göre tashih edilmesini, 
bu bakımdan benim önergem olmadığı için öner
ge veremiyorum, Hükümetten ve Komisyonun an
layışından bekliyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL SARIGÖZ 
(Amasya) — Efendim, önergeye katılıyoruz; yal
nız Sayın Giritlioğlu'nun işaret ettiği hususlara 
müsaadenizle yerimden birkaç cümle ile cevap 
vermeme müsaadenizi rica ederim. 

Sayın Giritlioğlu dediler ki, Devlet memur
ları Personel Kanunundaki paralellik bozuluyor. 
Silâhlı Kuvvetlerimizde istihdam edilen persone
lin menşei icabı 70 gösterge rakamını tatbik et
mek mümkün değildir. Asgari 100 rakamını 
tatbik etmek mümkün olduğu cihetle paralellik 
ancak bu suretle tesbit edilebilmiştir. 

Bu cihetle önergeye katılıyoruz ve ifade et
tikleri hususa da cevap vermiş bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor. 
Kabul edenler... Etmiyenler... önerge kabul edil
miştir. 

Maddeyi kabul buyurduğunuz önerge ile bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... 140 ncı madde kabul edilmiştir. 

Açık oylamalara katılmıyan arkadaşlarımız 
var mı?.. Yok. Açık oylama işlemleri bitmiştir. 

IV - Kat sayı 
MADDE 141. — Subay ve astsubay maaş tu

tarlarının hesabı için gösterge tablolarındaki 
gösterge rakamlarının çarpılacağı kat sayı, Dev
let memurları için tesbit edilen kat sayıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... 141 nci madde kabul edilmiştir. 

V - Kademe aylığı 
MADDE 142. — Subay ve astsubayların rüt

belerine ait gösterge tablosundaki aylık derece
lerinden, bu dereceye ait hizmet yıllarının ve bu 
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kanunun ilgili bölümündeki esaslara göre tesbit 
edilmiş kademelerden her biri için tesbit edilen 
gösterge rakamına tekabül eden aylıktır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... 142 nci madde kabul edilmiştir. 

VI - Rütbe aylığı 
MADDE 143. — Subay ve astsubayların gös

terge tablosundaki rütbelerinin her biri için tes
bit edilen gösterge rakamına tekabül eden ay
lıktır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... 143 neü madde kabul edilmiştir. 

VII - Rütbelerin ilk ve en yüksek kademe 
aylıkları 

MADDE 144. — Kanunda gösterilen göster
ge tablosunda yer alan rütbelerden her birinde
ki birinci aylık göstergesine tekabül eden miktar, 
o rütbenin ilk kademe aylığını, aynı rütbenin 
son aylık göstergesine tekabül eden miktar, o 
rütbeye ait en yüksek kademe aylığını gösterir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... 144 ncü madde kabul edilmiştir. j 

VIIT - Ödenecek brüt aylık tutarı 
MADDİ] 145. — Kanunda yer alan her rüt

beye ait gösterge tablolarındaki rakamların ve 
o yılki bütçe kanunu ile tesbit edilecek katsa
yının çarpılmasından elde edilecek miktar, öde
necek brüt aylık tutarını gösterir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... 145 nci madde kabul edilmiştir. 

IX - Harçlıklar 
MADDE 146. — a) Harb okullarında, üni

versite ve yüksek okullarda öğrenimde bulunan 
askerî öğrencilere teğmen rütbesinin birinci 
kademe brüt aylığının; 

— Birinci sınıfta % 15 i 
— ikinci sınıfta % 17 i 
— Üçüncü sınıfta % 19 u 
— Dördüncü sınıfta % 21 i 
— Beşinci sınıfta % 23 ü 
— Altıncı sınıfta % 25 i 
b) Astsubay sınıf okulu öğrencilerine ça

vuş rütbesinin birinci kademe brüt aylığının 
% 10 u ; 

Harçlık olarak verilir. 
Bu harçlıklar hiçbir kesintiye ve vergiye ta

bi olmadığı gibi borç için haczedilemez. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka

bul etmiynnler... Kabul edilmiştir. 
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X - Yurt dışı aylıkları 

MADDE 147. — Silâhlı Kuvvetlerin yurt dı
şındaki kadrolarında görev alan subay ve ast
subayların aylıkalrı, 146 nci maddeye göre tes
bit edilen aylık tutarından, alınacak vergi ve 
diğer kanunlar gereğince yapılacak bütün ke
sintiler indirildikten sonra, dış görevlerde ça
lıştırılacak Devlet memurlarının maaşları için 
kabul edilecek miktar üzerinden ödenir. 

Asıl aylığın ödenen miktarı ile kat sayılı 
tutarı arasındaki fark her türlü vergiden mu
aftır. 

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

XI - Aylığın ödeme zamanı 
MADDE 148. — Subay, astsubay ve askerî 

öğrencilerin aylık ve harçlıkları, her aym ba
şında peşin olarak ödenir. 

Emekliye ayrılına ve ölüm hallerinde, o aya 
ait peşin ödenen aylık veya hraclık geri alın
maz. 

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

XII - İlk atanmada aylığa hak kazanma 
MADDE 149. — İlk defa göreve atanan su-

bayalr vti astsubayalar, göreve başladıkları 
günden itibaren aylığa hak kazanırlar. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... 149 ncu madde kabul edilmiştir. 

XII I - Kademe terfiinde aylığa hak kazanma 
MADDE 150. — Subay ve astsubayar kla-

demc terfiinde, onay metninde yazılı tarihi ta-
kibeden ay başından itibaren kademe maaşına 
müstahak olurlar. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... 150 nci madde kabul edilmiştir. 

XIV - Rütbe terfiinde aylığa hak kazanma 
MADDE 151. — Subay ve astsubaylar üst 

rütbeye terfi ettikleri tarihi takiben ay başın
dan itibaren, terfi ettikleri üst rütbenin uygun 
kademe aylığına hak kazanırlar. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... 151 nci madde kabul edilmiştir. 

XV - Ek görev aylığına hak kazanma ve bu
nun ödenme şekli 

MADDE 152. — 7356 sayılı Kanunun ilgili 
maddeleri gereğince ek görev verilen subay ve 
astsubayların mezkûr kanunun 11 nci maddesi 
gereğince ek görev aylığı verilir. 



M. Meclisi B : 145 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-

miyenler... 152 ııci madde kabul edilmiştir. 
XVI - Ek ders ücreti 

MADDE 153. — Askerî eğitim ve öğretim 
kurumları ile kurslarda öğretmenlik yapan su
bay ve astsubayların ek ders ücreti, özel kanun
da gösterilen esaslar dâhilinde verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenlcr... 15o ncü madde kabul edilmiş
tir. 

XVII - Yolluk giderleri ve gündelikler 
MA'DDE 154. — Subay ve astsubaylardan, 

görevin ifası için sürekli veya geçici olarak 
görev yerinden ayrılanların yolluk giderleri 
ve gündelikleri özel kanun hükümlerine göre 
ödenir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etnıiyenler... 
154 ncü madde kabul edilmiştir. 

XVIII - Temsil giderleri 
MADDE 155. — Silâhlı Kuvvetlerin hangi 

kadrolarında bulunanların görevleri icabı tem
silî mahiyette masraf yapabilecekleri ve bunun 
miktarları Millî Savunma ve İçişleri Bakanlık
larının teklifleri ile Bakanlar Kurulunca tes-
bit edilir. 

Temsil giderlerinin sarfı ile ilgili usul ve 
şartlar ve bunların sarf alanları Millî Savun
ma ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken tan
zim edilecek bir yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etnıiyenler... 155 nci madde kabul edilmiş
tir. 

XIV - Aile yardım ödeneği 
MADDE 156. — Evli bulunan subaylara ve 

astsubaylara aile yardımı ödeneği verilir. Bu 
yardım her ne şekilde olursa olsun menfaat 
karşılığı çalışmıyan eşi ve çocukları için her 
yıl bütçe kanunlarında tesbit edilecek miktar 
üzerinden ödenir. 

Dul subay ve astsubayların çocukları için 
yukarıdaki fıkralar hükmü uygulanır. 

Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme, 
bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verile
ceğini de kararında belirtir. 

Subay ve astsubayın geçimini sağladığı 
üvey çocukları için ve evlât edindikleri çocuk
ları için de bu ödenek verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında değişiklik 
önergesi vardır, okutuyorum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuzca kabul edilen 156 ncı mad
denin kenar başlığı numarasının XIX olması 
ve 169 ncu maddeye kadar olan madde kenar 
başlıkları numaralarına göre teselsül etmesi 
gerekirken XIV olarak yazıldığı ve 169 ncu 
maddeye kadar bu şekilde teselsül ettiği anla
şıldığından, 157 nci madde kenar başlığı numa
rasının XIX olarak düzetilmesini ve aynı şe
kilde 169 ncu (dâhil) maddeye kadar olan di 
ğer kenar başlıkları numaralarının buna göre 
teselsül edecek şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Amasya 

İsmail Sarıgöz 

BAŞKAN — Komisyonun teklifini oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etnıiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddeyi Komisyonun teklifi ile birlikte 
oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyen
lcr... 156 ncı madde kabul edilmiştir. Bundan 
sonraki maddeler istenilen şekilde teselsül ede
cektir. 

XX - Aile yardım ödeme usulü 
MADDE 157. — Aile yardımı ödeneği su

bay ve astsubayların her ay aylıkları ile birlik
te ödenir. 

Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler 
bu ödenek yalnız kocaya verilir. 

Aile yardım ödenekleri hiçbir vergi ve ke
sintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için 
haczedilme/. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etnıi
yenler... 157 nci madde kabul edilmiştir. 

XXI - Aile yardımı ödeneğine hak kazanma 
MADDE 158. — Subay ve astsubaylar, eş 

için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendik
leri; çocukları için ödenen yardımı da çocuk
larının doğduğu tarihi takibeden ay başından 
itibaren hak kazanırlar. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
nıiyenler... 158 nci madde kabu edillmiştir. 
XXII - Aüo yardım ödeneği hakini kaybetme 

MADDE 159. — Subay ve astsubaylar, eş 
için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını bo
şanma veya eşinin ölümü, çocuk için ödenen 
yardım ödeneği hakkını da çocuğun' ölümü ve-
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ya 161 nci maddedeki hallerin vukuunu ta-
kibeden ay başından itibaren kaybederler. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
miyenler... 159 neu madde kabul edilmiştir. 
XXIII - Çocuk için aile yardımı ödeneği veril-

miyecek haller 
MADDE 160. — Aşağıdaki hallerde çocuk

lar için aile yardımı ödeneği verilmez: 
a) Evlenen çocuklar, 
b) 19 yaşını dolduran çocuklar. 
19 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız 

çocuklarına 25 yaşını dolduruncaya ve yüksek 
öğrenim yapmakta bulunan erkek çocuklar için 
25 yaşını geçmemek üzere öğrenimlerini biti
rinceye kadar ve çalışamıyacak derecede malûl
lükleri resmî sağlık kurulu raporu ile tesbit 
edilenler için, süresiz olarak ödeneğin verilme
sine devam olunur. 

BAŞKAN — Komisyonun bir teklifi vardır, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi (Başkanlığına 
Çocuk için aile yardım ödeneği verilmiyeicek 

halleri düzenliyen tasarının 161 nci maddesinin 
Devlet Memurları kanunu tasarısındaki muvazi 
hükme uygun olarak aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

'Geçici Komisyon (Sözcüsü 
Amasya 

İsmail iSamgöz . 
XXIII - Çocuk için aile yardımı ödeneği ve-

rilmiyecek haller. 
Madde 160. — Aşağıdaki hallerde çocuklar 

ilcin aile yardımı ödeneği verilmez : 
1. Evlenen çocuklar, 
2. 19 yaşını dolduran çocuklar, 

19 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız ço
cuklarına 25 yaşını dolduruncaya ve yüksek öğ
renim yapmakta bulunan erkek çocuklar için 25 
yaşını (geçmemek üzere öğrenimlerini bitirinceye 
kadar ve çalışamıyacak derecede mâlûlllükleri 
resmî sağlık kurulu raporu ile tesbit edilenler 
için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam 
olunur.)ı 

3. Kendileri hesabına ticaret yapan veya 
gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde 
olursa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar 
(öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalı
şanlar hariç), 
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4. Burs alan veya Devletçe okutulan çocuk

lar, 
BAŞIKAN — Komisyonun önergesini oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kalbul buyurduğunuz önergenin, 160 ncı 
madde olarak metne ithalini oylarınıza sunuyo
rum. Kalbul edenler... Etımiyenler... Kalbul edil
miştir. 

XXIV - Mahrumiyet yeri ödeneği 
MADDE 161. — Memleketin taibiî, ekonomik, 

sosyal, kültürel, sağlık ve ulaştırma şartlan do-
layısiyle subay ve astsubayların yaşama ve ça
lışmasında zorluk ve darlık gösteren yerlere sü
rekli görevle atananlara, o yerin malhrumiyet 
derecesine göre malhrumiyet yeri ödeneği veri
lir. 

BAŞKAN — Maddeyi kalbul edenler... Etmi
yenler... 161 nci maldde kalbul edilmiştir. 

XXV - ödeme usulü ve malhrumiyet yeri 
derecesi 

MADDE 162. — Malhrumiyet yerlerinde ça
lışanlara ne zaman ve hanıgi hallerde ödenek ve
rileceği, hangi hal erde bu ödenek hakkının kal
kacağı hususları ile ödemenin şekil ve şartları, 
Devlet memurları hakkında bu konuda hazırla
nacak yönetmelik esaslarına muvazi olarak, 
Millî Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca müş
tereken hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onana
cak bir yönetmelikle tesbit olunur. 

Mahrumiyet yerleri ve dereceleri 4 senede 
(bir yeniden teslbit olunur. 

Bu yerlere ve derecelere etki yapan olağan
üstü hallerde bu süre beklenmez. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... 162 nci madde kalbul edilmiştir. 

XXVI - Mahrumiyet yeri ödeneğinin miktarı 

MADDE 163. — Malhrumiyet yeri ödeneği 
4 derece üzerinden ödenir. Birinci derece maih-
Tumiyet yeri ödeneği her yıl bütçe kanunların
da belirtilir. Diğer malhrumiyet yerlerinin öde
nekleri aşağıda gösterilen oranlara göre hesalbe-
dilir : 

Malhrumiyet derecesi Ödenek oranı 

ti % 100 
2 % 7ö 
3 % 60 
4 % 25 
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BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et

miyenier... 163 ncü madde kalbul edilmiştir. 

XXVII - Mahrumiyet yeri ödeneğinin ödenme 
usulü 

MADDE 164. — Mahrumiyet yeri ödeneği 
bu yerlerde göreve başladığı günü takibeden ay 
başından itibaren ve aylıklarla birlikte kesinti
siz! ödenir. 

'Başka yerlere atananlarla ölen veya emekli
ye ayrılanların aldıkları ödenek geri alınmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenier... 164 ncü madde kabul edilmiştir. 

XXVIII - Sürekli görevle yurt dışında 
bulunanlardan yurt içinde bir göreve 

atananların aylıkları 
IMADDE 165. — Sürekli görevde yurt dışma 

gönderilen subay ve astsubaylardan, bu görev
lerine başladıktan sonra yurt içinde bir göreve 
atananlara atanma emrinin kendilerine tebliği 
tarihine kadar olan aylıkları 148 nci maddeye 
ıgöre ödenir. 

Ancak, bu subay ve astsubayların yuırt için
de bir göreve atanmalarında yerlerine atananla
rın gelişine kadar bekliyeeeklerine dair emirde 
sarahat bulunanların aylıkları, atanma tarihin
den itibaren en çok iki ay ödenmeye devam edi
lir. 

BAŞKAN — Maddeyi kalbul edenler... Etmi
yenier... 165 nci madde kalbul1 edilmiştir. 

XXIX - Yurt dışında görevde bulunanların 
geçici görevle merkeze çağrılmalaırıında 

aylıklarının verilme şekli 
(MADDE 166. — Sürekli görevle yurt dışına 

gönderilenlerin geçici görevle yurt -içine çağrıl
maları halinde yurtta bulundukları süre içimde 
en çok bir ay, kat sayılı aylıklarını almaya de
vam ederler. Bu süreyi aşan hallerde süreyi aş
tığı tarihten yurt dışındaki görevine başlama ta
rihine kadar geçen süre içinde aylık, yurt için
deki aylık gibi ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenier... 166 nci madde kabul edilmiştir. 

XXX - Yurt dışında görevli bulunanlardan 
farklı kat sayılı .başka bir memlekete 

atananların aylıkları 
MADDE 167. — Yurt dışında sürekli bir gö • 

revde bulunan subay ve astsulbaylardajn farklı 
ödeme kat sayısı uygulanan başka bir memlekete 
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naklen atananlar, (145) nci madde esasları ge
reğince (147) nci maddeye göre aylılk alırlar. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenier... 167 nci madde kabul edilmiştir. 

XXXI - Yurt dışında görevli bulunanlardan 
bir başka memlekete geçici olarak 

gönderilenlerin aylıkları 
MADDE 168. — Yurt dışında görevli bulu

nan subay ve astsubaylardan, geçici görevle bir 
başka memlekete gönderilenlerden, geçici görev 
süresi bir aya kadar olanların (Ibir ay dahil) 
aylıkları; esas görevli oldukları yabancı memle
kete ait kat sayılı aylıklarıdır. 

Bu tarihten itibaren esas görevli bulunduğu 
yabancı .memleketteki göreve başladığı tarihe ka
dar olan süre için : 

a)' iGeçioi görevle bulunduğu memleketin kat 
sayılı aylık tutarı, almakta olduğu kat sayılı 
aylığından fazla ise, aradaki fark günlük olarak 
kendisine hareketinden evvel veya vazifesine 
döndükten sonra ödenir. 

b) Geçici görevde bulunduğu memleketin 
kat sayılı aylık tutarı, kendi kat sayılı aylığın
dan az ise aradaki fark kendisinden alınmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi 
yenler... 168 nci madde kabul edilmiştir. 

lÎKÎNOÎ BÖLÜM 

iSilâhlı Kuvvetler kıta tazminatı 

I - Kapsam 
MADDE 169. — Türk Silahlı Kuvvetlerin

de fiilen vazife gören subay, astsubay, uzman 
çavuş ve uzatmalılara aşağıdaki maddeler hü
kümlerine göre kıta tazminatı verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenier... 169 ncu madde kabul edlmiştir. 

'Tarifler 
MADDE 170. — Tarifler : 
Muharebe grupunun kapsamı, alan ve sevi

yesindeki birliklerdir. 
Birlik: Batarya ve tabur seviyesindeki birlik

lere denir. 
Albay maaşı: Albaylıkta 3 senesini doldur

muş olan albaya 24 Şubat 1961 tarihli 262 ve 
aym tarihli 263 sayılı kanunlarla verilen zamlı 
brüt maaş tutarıdır. 

Gemi: 18 Grostondan yukarı olan gemileri 
kapsar. 
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Hava Kuvvetleri için birlik: Tugay ve eşidi 

ile dalha klülçüık her haınıgi taktik,, idari, sağlık ve 
lojistik teşkillerdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... 170 nci madde kabul edilmiştir. 

Kıta tazminatı verilecek görevler 
MADDE 171. — Kıta tazminatı alacak birlik 

•mensupları ile .nisbetleri aşağıdadır : 
a) Kara Kuvvetlerinde : 
1. Muharip birlik (eğitim birlikleri dâhil) 

takım, bava bölüğü, bölük (Ibatarya), birlik, ta
bur, grup, alay, kadrolu merkez komutanlığı,, 
tugay komutanlığı, muharebe grupu, tümen top
çu ve kolordu topçu komutanlıklarından fiilen 
hizmet gören komutam ve komutan muavinleri 
ile bu birliklerin takım, bölük, (batarya) ve bir
liklerinde bulunan ısubay, astsubay ve uzman ça
vuşlara Ek - 4-cetvelde rütbeleri hizalarında gös
terilen miktar kadar. 

2. Dağ ve Komando Okulu Komutanı ve mu
avini ile dağ ve komando öğretmenleri ve bu okul 
talkım., bölük ve birlik komutanlarına ve rol iner-
kecsleri ile elektronik istihbarat bölüklerinde hiz
met gören subay, astsubay ve uzman çavuşlara 
Ek - 4 cetvelde, rütbelerinde gösterilen miktar 
kadar. 

3. 1 ve 2 ,nıei fıkralarda gösterilen birliklerin 
karargâhlarında görevli diğer sulbay, asteubay 
vo uzman çavuşlara Ek - 4 cetvelde rütbelerinin 
karşılarında gösterilen miktarların % 50 si ka
dar, 

4. Yardımcı sınıf bölük, birlik, takım ve ta
burlarımda, fiilen komutanlık ve korn/utan mua
vinliği yapanlar ile bu birliklerden takım ve 
(bölüklerde bulunan sulbay, astsubay ve uzman ça
vuşlara Ek - 4 cetvelde rütbelerinin karşıların
da gösterilen miktarın % 50 si kadar, 

5. Yardımcı sınıf bölük, birlik ve taburla
rının diğer kadro görevlerinde çalışan sulbay, 
astsubay ve uzman çavuşlara Ek - 4 cetvelda 
rütbelerinin karşılarında gösterilen yüzde mik
tarının % 30 u kadar, 

b) Deniz Kuvvetlerinde : 
1. Gfemilerde (denizaltı, dalgıç ve kurbağa-

adam hizmet personeli hariç) deniz er eğitim. 
(kara birlikleri dâhil) piyade topçusu istihkâm 
birliklerinin takım, bölük, birlik, talbur, alay, 
kadrolu merkez komutanlığı, ;grup komutanlık
larında fiilen hizmet gören komutan ve komutan 
muavinleri ile bu birliklerin takım, bölük (Iba-
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tarya) ve birliklerinde, elektronik istihbarat bir
likleri, radar istasyonları ve kadrolu merkez ko
mutanlığında (karargâh hariç) ve gemilerde fii
len çalışan sulbay ve astsubaylara Ek - 4 cetvel
de rütbeleri karşılarında gösterilen yüzde mik
tarının tutarı kadar. 

2. Deniz er .eğitim (kara birlikleri dâhil) 
topçu, İstihkâm ve piyade birliklerinin talbur, 
igrup ve kadrolu merkez komutanlığı karaügâhı 
ve alaylaaının diğer kadro görevlerinde hizmet 
ıgören subay ve astsubaylara Ek - 4 cetvelde rüt
belerinin karşılarında gösterilen yüzde miktarı 
tuta:rmm % 50 si kadar, 

3. Methal grup komutanlığı, mayın grup 
komutanlığı, mania grup komutanlığı, liman em
niyet grup komutanlıklarının (ıgemiler bariç) 
diğer kadro görevlerinde fiilen hizmet gören su
bay ve astsubayı ara Ek - 4 cetvelde rütbeleri 
karşılarındaki yüzde miktarı tutarının % 30 u 
kadar, 

4. Yardımcı sınıf birlik, takım, bölük ve ta
burlarında, fiilen komutanlık ve komutam mu
avinliği yapanlara Ek - 4 cetveldeki rütbeleri 
karşılarında gösterilen yüzde miktarının % 50 si 
kadar. Bunların diğer kadro görevlerinde çalı
şanlara rütbeleri karşılarında gösterilen yüzde 
miktarınım % 30 u kadar, 

i5. Fotoğrametri şubesi kıymetlendirme kıs
mında görevli subay ve astsubaylara (kıymetlen
dirme kısım âmiri dâhil) Ek - 4 cetvelde rütbe
leri karşılarındaki yüzde miktarının % 50 si 
kadar, 

c) Hava Kuvvetlerinde : 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı, hava kuvveti 

komutanlılklai'] ve hava eğitim komutanlığı ge
nel ve özel karargâhları ile, bu karargâhlara, 
bağılı satmalına ve muayene komisyon başkan
lıkları ve ambar müdürlükleri dışımda kalan bir
lik ve teşkillerde fiilen hizmet gören subay ve 
astsubaylara Ek - 4 cetvelde rütbeleri karşıla
rında gösterilen yüzde miktarı kadar, 

d)1 Jandarma Genel Komutanlığında: 

1. Jandarma Genel Komutanlığına bağlı 
seyyar ve eğitim jandarma takım, bölük, birlik, 
tabur ve alayları ile mulhafiz jandarma kıtalarım
da ve sabit jandarma kıta ve birliklerinde fiilen 
•hizmet gören komutan v« komutan muavinleri ile 
bu birliklerin takım ve bölüklerinde ve diğer 
kadro görevlerindeki subay ve astsubaylar ile 
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uzatmalılara Ek - 4 cetveldeki rütbeleri karşıla
rında gösterilen miktar kadar, (bu birliklerde ta
bur karargâh ve alayların diğer kadro görevle
rinde fiilen hizmet gören subay, astsubay, ve 
uzatmalılara Eık - 4 cetvelde rütbeleri karşıla
rında gösterilen yüzde miktarının % 50 si ka
dar, 

2. Bot, komutanlıklarında ve botlarda fiilen 
görev ifa eden subay, astsubay ve uzatmalılara 
Ek - 4 cetvelde rütbeleri karşılarında gösterilen 
yüzde miktarları kadar, 

3. Jandarma Komando Okulu Komutanı ile 
muavini, öğretmenleri, birlik, bölük ve takım 
komutanlarına Ek - 4 cetveldeki rütbeleri karşı
larında gösterilen yüzde miktarı kadar, okulda
ki diğer subay ve astsubaylara E'k - 4 cetvelde
ki rütbeleri karşılarında gösterilen yüzde mik
tarının % 50 si kadar, 

e) Harita Genel Müdürlüğünde : 
Fotoğramotri Şubesi Kıymetlendirme Kısmm-

• da görevli subay ve astsubaylara (kıymetlendir
me kısım âmiri dâhil) Ek - 4 cetvelde rütbeleri 
karşılarındaki yüzde miktarının % 50 si ka
dar, 

Kıta tazminatı verilir. 
BAŞKAN — Değişiklik önergeleri vardır. 

ok utuyor um.. 

•Millet Meclisi Başkanlığıma 
Kıta Tazminat Cetveli 

Maddo 171 : 
Astsubaylara verilecek lata tazminat cetveli 

nin (4. sayılı cetvel) 
Kd. Ba,ş. Çav. % 8 
Başçavuşlara % 7 
Üstçavuşlara % G 
Çavuşlara - % 5 
(Uzatmalı çavuş ve uzman dâhil.) 
(Uzatmalı onbaşı ve er; % 4 olarak tashihini 

arz ederim. 
Edirno 

Fahir Griritlioğ'lu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuzca kabul edilen 171 nci mad

denin (a) bendinin 1 nci fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Amasya 

İsmail Sarıgöz 
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1. Muhaıi*» birlik (eğitim birlikleri dâhil) 

takım, hava bölüğü, bölük (batarya), birlik, ta
bur, grup, alay, Genelkurmay Karargâh ve des
tek kıtaları (komutanlığı, kadrolu merkez komu
tanlığı, tugay komutanlığı, muharebe grupu, tü
men topçu ve kolordu topçu komutanlıklarında 
fiilen hizmet gören komutan ve muavinleri ile 
bu birliklerin takım, bölük (batarya) ve birlik
lerinde bulunan subay, astsubay ve uzman çavuş
lara Ek - 4 cetvelde rütbeleri hizalarında göste
rilen miktar kadar. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
En son kabul edilen Uzman Jandarma Ka

nunu gereğince (Jandarma uzatmalı er, onbaşı 
ve çavuş) deyimleri (uzman jandarma çavuş) 
olarak değiştirilmiş bulunduğundan Komisyonu
muzca kabul edilen 171 nci maddenin (d) ben
dinin 1 nci fıkrasında bulunan ('uzatmalılara) 
deyiminin (uzman jandarma çavuşlarına) olarak 
değiştirilmesini ve Ek - 4 cetvelin aşağıdaki şe
kilde düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Amasya 

ismail Sarıgöz 

Ek - 4 sayılı cetvel 
Tazminat miktarı, (Bu 
kanunda tarif edilen 

albay maaşının 
Rütbeler yüzdesi) 

Albay 
Yarbay 
Binbaşı 
Yüzbaşı 
Üsteğmen 
Teğmen - Asteğmen 
Astsubaylar 
Uzman jandarma ça
vuş - uzman çavuş 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

% 

20 
18 
16 
14 
12 
10 
10 

6 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kılıç, Fabir Gi-

ritlioğlu'nun önergesi hakkında. 
ILYAS KILIÇ (Samsun) — Maddo hak

kında, 
BAŞKAN — Evvelâ Fahir Giritlioğlu'nun 

önergesi hakkında konuşacaksınız, madde hak
kımda konuşma yok. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
SARIGÖZ (Amasya) -— Önergeye katılmıyoruz 
efendim. 
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FAHİR G1RİTL10ĞLU (Edirne) — Pek 

muhterem arkadaşlarım, elimdeki tasarıya bakı
yorum, 15 . 2 . 1965 tarihini taşır ve İsmet İnö
nü'nün kabinesi tarafından hazırlanmış bir ta
sarıdır. Çok kısa bir müddet evvel Meclisimizce 
kabul edilmiş bir tasarı daha vardı, Devlet per
sonel kanunu tasarısı. O da aynı İsmet İnönü 
Kabinesi tarafından hazırlanmış bir tasarı idi. 
Bu mukaddemeyi şunun için yaparım; hükümet
ler belirli prensiplerin otoritesi altında olma
dıkları takdirde ve meclisler 'de gerek gündemi
ne ve gerek prensiplere hâkim olamamak duru
muna gelirlerse, ki işlerin çokluğu, sıkışıklığa ge
tirilme, bizi biraz mazur gösteriyor, aynı konu
larda tezatlar içine girmemiz mukadder oluyor. 
Devlet Personel Dairesi, Devlet Personeli Kanu
nunu kabul ederken methiyeler yaptık, .Hükümet 
adına yaptık, şahıslarımız adına yaptık. Dedik 
ki; artık barem anlaşılır hale geldi. Dedik ki, ar
tık ödenekti, tazminattı, şu idi, bu idi nam al
tında, maaş dışında bir para verilmiyecek. Bu bir 
reform dedik. Hulâsa bütün bu konuların etra
fında münakaşalar yaptık. Prensipleri methettik. 
Methettiğimiz prensipler bu tasarıda ortadan kal
dırılmış oluyor. 

Biz, bir maaş yeknesaklığı prensibini savu
nurken hakikaten maaş ne kadar yüksek olursa 
olsun kabul edelim ama bu net çizgilerle belli 
olsun. Şu isim altında, bu isim altında yapılacak 
ilâvelerin izahını yapmak çok zor oluyor ve bir 
keşmekeşlik doğuruyor ve aynı zamanda memur
lar arasında ayrılıklar yaratıyor. İşte elimizdeki 
tasarı, bilfarz 165 nci maddesiyle mahrumiyet 
ödeneğini getirdi, 164 ncü maddesiyle çocuk öde
neğini getirdi ve nihayet 176 nci maddesiyle kı
ta tazminatı isimli tazminatı getirdi. Eski bare
min yerine aynı sistemi ikame ettik. Endişe edi
yorum, yarın Devlet personeli rejimine muvazi 
olarak İktisadi Devlet Teşekkülleri de kendi per
sonel kanunlarını hazırlarken muhasebeciler için 
ayrı, banka müdürleri için ayrı, ayrı ayrı çeşit
li ödenekler getirilecektir ve prensipler böylece 
ihlâl edilmiş oluyor. Ne kadar zaman içinde? 
Bir hafta içinde. Bir hafta evvel bu Mecliste 
alkışladığımız, tasvibettiğimiz fikir birliğini, bir 
hafta sonra terk etmek gibi üzücü bir durumla 
karşı karşıyayız. Dünkü Hükümet, bugünkü Hü
kümet. Dünkü Hükümet ne kadar hataya düş
müşse, bu prensibe sadakat göstermiyen bugün-
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kü Hükümet de aynı hatadadır. Maksat dün böy
le idi, bugün böyle demek değil. Prensipleri ih
lâl ediyoruz. Ben bir milletvekili olarak gelmiş 
hükümetleri ve bugün vazife görmekte olan hü
kümetleri tenkid ettiğim gibi, prensip aleyhin
de bulunan, prensipleri savunmıyan komisyon
ları da tenkid ediyorum ve benim vazifem bu
rada bitiyor. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi madem ki 
prensip ihlâl edilmiştir, 2 nci bir prensibi kur-
tarmıya mecburuz. Ben değiştirme önergesi ver
dim. Bu değiştirme önergesini bin defa geri al-
mıya hazırım. Tek prensip kurtulsun, Hükümet 
desin ki, komisyon desin ki, tazminat vermiyo
rum, hay hay, ben de değiştirme önergemi alı
rım. Eğer prensip kurtulmıyacaksa değiştirme 
önergemin bir anaprensiple ilgisi vardır. O ana-
prensip şu; sosyal adalet prensibi. Küçük rütbe
lilerin lehine, az maaşlıların lehine yapacağı
mız yardımlarda sosyal adalet müessesesine hiz
met edeceğimiz kanısındayım. Önergemi bu se
beple astsubaylara ve uzman çavuşlara hasre
derek verdim. Hesabını yaptım. 4 sayılı cetvelde 
uzatmalı onbaşı, uzatmalı erlere, keza uzatmalı 
çavuş ve uzman çavuşlara yapacağımız benim 
teklifimle, benim teklifim kabul edildiği takdirde 
yapacağımız yardım elli lira tutmaktadır. Bu el
li lirayı beş katı ile çarptığımız takdirde bulu
yorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
SARIGÖZ (Amasya) — Yok öyle şey.. 

FAHİR GİRİTLIOĞLU (Devamla) — Ben 
bunun hesabını yaptım, beş katı ile çarptığım 
takdirde bu elli lirayı buluyorum. Komisyon bi
zi yanıltıyor, demin de yanılttı ve astsubayın 
maaşının dahi bugünkü baremin şu kadar sevi
yesinden başlıyacağı gibi bir tezat içinde kaldı. 
Komisyon bizi yanıltıyor, bunu söylemiye mec
burum. Hesabını yaptım, elli lira tutmaktadır. 
Bu elli lira bir uzman çavuş için çok büyük bir 
paradır, eğer değiştirge önergem lütfen kabul 
edilecek olursa hakikaten az maaşlı olan astsu
baylarımız ve uzman çavuşlarımız biraz daha ge
çim indeksine uygun seviyeye geleceklerdir. 
Muhterem arkadaşlarım, bu noktayı tebarüz et
tirmeye mecburum. Millî gelirimiz bizim 58 mil
yar liradır. Nüfusa böldüğümüz takdirde millî 
gelir nüfus başına 180 dolardır, 1964 rakamla
rına göre. Beş nüfuslu bir aile için millî geliri-
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mizin topyekûn isabet derecesi demek ki 9 bin 
liradır. Ben 9 bin lirayı bir memuruma vereme
diğim takdirde o memurum millî gelirden nasi
bini almıyor. Ama astsubaylara ben 9 bin lirayı 
yılda veremiyorum. Bu bir. İkinci nokta; resmen 
Devlet İstatistik Umum Müdürlüğü 1964 yılın
da asgari geçim ücreti 5 nüfuslu bir aile için 
bin lira denmiştir. Ben malî mülâhazalarla bu 
bin lirayı veremiyorum. Sivil personele de vere
miyorum ayda, askerî personele de veremiyo
rum. Veremediğim kimseler ekseriya küçük rüt
beli kimselerdir. Mecburen bunlara veremiyo
rum. Hem diyorum ki, sen Devlet memurusun, 
Devletin itibarını muhafaza edeceksin ve hem de 
diyorum ki, senin kaderin küçük rütbeli olmak
tır, asgari geçimin altında nasıl geçinirsen geçin. 
Bir yol bul, yani ilmin icabettirdiği yolu değil, 
bir başka yol bul, geçin. Yani aç kal, susuz kal, 
barakada yaşa, nasıl yaşarsan yaşa gibi bir te
zat içinde kalıyoruz. Ne yapalım ki, Devletin ma
lî kaynaklarının imkânsızlığı Devleti bu bakım
dan mazur göstermektedir. Şimdi lütfediniz bu 
sahih rakamlara dayanan, istatistikî rakamlara 
dayanan beyanımdan sonra hiç değilse çok kü
çük rütbeli olan az maaşlı personellerimize kırk -
elli lira farkedebilecek şekilde bir önergeyi lüt
fedin, kabul edin. Filhakika Önergemin nihai ra
kamı üsteğmen ile tezat teşkil etmektedir. Unut-
mıyalım ki, benim önergem kabul edildiği tak
dirde bir üsteğmen veya bir teğmen filhakika 
ödenek bakımından bir başçavuştan az almış ola
caktır, fakat o üsteğmen veya teğmen mesleki
nin ilk basamağmdadır. O başçavuş ise mesleki
nin otuzuncu yılındadır, yirmibeşinci yılındadır. 
Bunu bir geçim konusu kabul edip rütbe teca
vüzü şeklinde tefsire gitmiyelim, bir içtimai ada
lete yardımcı olacağım mülâhazasiyle, düşünce
siyle takdim ettiğim önergemin komisyon tara
fından da - bu kadar konuşulduktan sonra - tas-
vibedilmesini gönülden dilerim. Hürmetlerimi 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Özoğul. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Önerge sahi
bi muhterem Fahir Giritlioğlu'nun ifadelerine 
onu dinledikten sonra katılmamak imkân dâhi
linde değildir. Ancak bu kıta tazminatı getiri
lirken bilhassa bu kanun üç sene evvel rahmetli 
Gümüşpala ve bizim tarafımızdan getirildiğinde 
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esprisi şu idi; bizzat talimhanede yağmur, ça
mur, kar altında çalışan bir astsubay ve subay
la geri hizmette çalışan bir subay - astsubay ara
sında fark vardır ve yine İçhizmet Kanununun 
ifade ettiği mânada sabah saat yedide başlar kı
tada bulunan subay, gece mesai bitinceye kadar 
devam eder. Binaenaleyh bu hizmet karşılığı bir 
külfetle karşılanması şart olduğunu senelerce or
duda, rahmetli Gümüşpala'mn yaptığı etütler so
nunda, bu hakkın tanınması esası prensibi orta
ya atılarak bu kıta tazminatı getirilmiştir. Şim
di biraz evvel muhterem Fahir Giritlioğlu ar
kadaşımız bu Personel Kanunu maaş yeknesak
lığını kaldırmıştır, diyor ve yine ifade ettiler ki, 
sosyal eşitliği bu Personel Kanunu getirmek he
defini güder. Komisyonumuzda da aynı şeyler 
konuşulmuştu. Bir sivil memur arkadaş sabah 
saat dokuzda gelir, akşam saat beşte mesaisi bi
ter, gider. Fakat orduda çalışan askerî personel 
sabah gelir yedide, onun çalışma zamanı yoktur. 
Ve yine orduda çalışan memur statüsünde olan 
subay ve astsubaylar 30 günün 10 gününü kışla
da geçirmektedir. Binaenaleyh, her iki eşitlik 
prensibini ortaya koyduğumuz takdirde fazla ça
lıştığı miktarı saatlere koyduğumuz takdirde 
fazla kısmın ödenmesi icabeder. 

Şimdi bunu böylece tesbit ettikten sonra za
ten Personel Dairesi aradaki farkı görerek As
kerî Personel Kanunu için ayrı bir kanun, sivil 
personel için de ayrı bir kanun çıkarılmasını 
hedef gütmüştür. Binaenaleyh aynı eşitlik pren
sibini ancak hizmet karşılığı olan külfetin ele 
alınması suretiyle ifade etmek mecburiyetinde
yim. 

Şimdi gelelim rakamların değişikliğine : Üs
teğmen, teğmen, asteğmen takım kumandanıdır, 
kıta tazminatı verildiğine göre. Astsubaylar ise 
tazminat alacak arkadaşlar, takım kumandan 
vekilidir. Yine rakamlar yukardan aşağıya doğru 
kıymetlendirildiği takdirde 50 lira gibi bir kıy
met verelim, fakat bu 50 liralar toplandığı tak
dirde bugün Maliye Bakanlığının bu rakamla
rın altından kalkamıyacağı kanaatindeyim ve 
Maliye Bakanlığı, zannediyorum, bu rakamların 
karşısına dikilecektir. Komisyonumuzda Maliye 
Bakanlığının Temsilcisinin huzuruyla çok uzun 
münakaşalar yapılmıştır. Binaenaleyh, teknik 
bakımdan uzatmalı çavuş onbaşılar da, uzatma
lı onbaşı ve erleri de bu kanunun içerisine al-
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mak suretiyle yıpranan sivil memurdan farklı 
olan asker, subay ve astsubayların fazla yıpran
maları karşılığı olarak bu rakam verilmiştir. Bu 
bakımdan Komisyonunuz ve bilhassa teknik ba
kımdan daha kanun tasarısı hazırlanırken Şûra
da, ve ilgili bakanlıklarda ve Personel Dairesi ile 
bu hususlarla ilgili olarak çok geniş bir şekilde 
münakaşalar yaparak bu tasarıyı teknik olarak 
hazırlamıştı r. 

Binaenaleyh, aynen kabulünü arz ederim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın İlyas Kılıç, 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem ar

kadaşlarım; ben 171 nci maddede iki hususu be
lirtmek istiyorum. Bu madde içerisinde orduda 
teknik subay diye isimlendirilen ulaştırma, istih
kâm, muhabere ve ordudonatım subayları var. 
Bunların eskiden alayları vardı. Bu alaylar bu
gün lâğvedilmiş durumdadır ve yoktur. Bina
enaleyh; bunların yarbay ve albayları için hiç
bir suretle kıtaya çıkmak nasibolamıyacaktır. 
Olamıyacağma göre bunlar kıta tazminatı gibi 
bir tazminattan ellerinde olmıyan bir sebepten 
dolayı mağdur edileceklerdir. Komisyonda o za
man bulunamadığım ve izah edemediğim için 
buraya alamadık. 

Şimdi komisyon arkadaşlarımdan istirham 
ediyorum; ellerinde olmıyan sebeplerden dolayı 
kıtaya çıkamıyan bu arkadaşların esasen teknik 
sınıfı da temsil ettiklerinden, her an ayrılma 
ihtimalleri de mevcudolduğundan büyük bir ada
letsizliği önlemek babında 4 numaralı cetvelde 
rütbeleri karşısındaki miktarların % 50 sinin bu 
arkadaşlara verilmesinde fayda vardır veya bun
ların kendi sınıf arkadaşları kıtaya çıktığı za
man bunlar da bir defaya mahsus olmak üzere 
kıtaya çıkmış gibi kabul edilerek hiç olmazsa 
yarbaylıkta bir, albaylıkta birer sene olmak 
üzere iki sene kıta tazminatı verilmesi faydalı 
olacaktır. 

İkincisi ise, komisyondan şu hususu öğrenmek 
istiyorum. Harb Okulu Alay Kumandanı talim 
ve tatbikatlara diğer subaylar gibi iştirak eder. 
Astsubay okullarının talim alayları ve alay ku
mandanı ile, tabur, bölük ve takım kumandan
ları yine aynı şekilde talim ve tatbikatlara işti
rak ederler, talim yaparlar. Şimdi 171 nci mad
deye göre acaba bu birliklerdeki subaylar da bu 
tazminattan istifade edecekler midir, etmiyecek-
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ler midir? İleride hak sahiplerinin haklarını ala
bilmesi için komisyonunuzun da zabıtlarına mü
racaat edecekleri bir tatbikat sonucu olarak bel
li olduğundan bu hususun da komisyon tarafın
dan açıklanmasını istirham edeceğim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — İsterseniz oradan kısaca söyle

yiniz. Siz bilirsiniz. Ben, Fahir Oiritlioğlu ar
kadaşımızın önergesine katılıyor musunuz diye o 
simli soruyorum. 

(İKOİOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
SAPIOÖZ (Amasya) — Efendim, Komisyon 
olarak bâzı hususları açıklamam lâzım; müsaade 
eder misiniz? 

BAŞKAN — Fahir Oiritlioğlu arkadaşımı
zın önergesi üzerinde münakaşa açtık; madde 
üzerinde değil. 

OKOİOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
SAKIOÖZ (Amasya) — Lfendim, Komisyonu
muza ta and a bulundular. 

BAŞKAN — O taana da bu meyanda cevap 
verirsiniz, beyefendi. Yani, bu önerge çerçevesi 
dâhilinde. İsterseniz buyurunuz buraya... 

OLÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
SARİOÖZ (Amasya) - - Muhterem arkadaşlar; 
az evvel konuşan sayın arkadaşımız Fahir Oi
ritlioğlu Devlet Memurları Personel. Kanunu 
ile Silâhlı Kuvvetler Personel Kanunu arasın
da bir paralelliğin bulunmadığını, bozulduğu
nu, çeşitli tazminatlar getirildiğini ifade ettiler 
ve sırasiyla aile yardımı ödeneği, mahrumiyet 
yeri ödeneklerini saymak suretiyle bu hususla
rı belirttiler. Silâhlı Kuvvetler Personel Kanu
nu tasarısına, aile yardımı ödeneği, mahrumiyet 
yeri ödeneği Devlet Personel kanun, tasarısın
dan aynen nakledilmişlerdir. Binaenaleyh; bu 
ödeneklerin konmuş olması ile paralelliğin bo
zulması şeklinde bir iddia varit değildir. 

.İkincisi, kıta. tazminatı hususu ile yine bu 
paralelliğin bozulduğunu ve getirilmek isteni
len prensiplere sadakat gösterilmediğini ifade 
ettiler. Silâhlı Kuvvetler Personelini meslek
lerine göre, Devlet Personel Kanununda oldu
ğu gibi bir tasnife tabi tutmak mümkün değil
dir. I i n. iiibarla rütbeye göre maaş prensibi ka
bul edilmiş ve buna mukabil muhtelif sınıfla
ra maddede getirildiği şekilde kıla tazmina
tının verilmesi hususu muhafaza edilmiştir. 
Kk 4 numaralı cetvele temas edildi ve dendi ki, 
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komisyon burada Meclisi aklatıyor, uzatmalı
lara verilecek olan nishetior benini hesabıma 
göre emsalle çarptım 50 lira kadardır, dediler. 
Komisyonun Meclisi aldatması gibi bir hu
sus mevzuubahis olamaz Bilâkis, kendilerinin 
hesapladığı miktarların üzerinde uzatmalılara 
bir para verilecektir. Uzatmalılara verilecek 
para, arkadaşımızın ifade ettiği gibi değildir. 

KAHİR ({İRtTLİOCJUı (Udime) — Ben, 
aradaki farkı söylüyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
SARIGÖZ (Devamla) — Verilecek olan tazmi
natların baliğ olacağı miktarları kesin olarak 
hesaplamak mümkündür. Kabul edilen emsal 
ve nispetler sarihtir'. 170 inci maddede bu, taz
minata esas olacak hususlar tesbit edilmiştir. 
iliz, Komisyon olarak ek 4 cetvelinde bir deği
şiklik teklif ettik. Uzman er müessesesi bugün 
Silâhlı Kuvvetlerimizden Yüksek M ('elisin ka
bul ettiği bir kanunla kaldırılmış ve bunun 
yerine uzman jandarma çavuşu ve uzman ça
vuş müessesesi getirilmiştir. Önerce ile teklif 
ettiğimiz Ek -i- cetveldeki tadilat bu hususa 
ilişmektedir. Birinci fıkradaki tadilât da, met
nin Komisyonumuzda müzakeresi sırasında Ge
nelkurmay Başkanlığı destek kıtalar komu
tanlığı unutulmuştur. Bu kıtaların da ithali 
komisyonca muvafık addedildiği için bir öner
ge ile tadilini talebettik. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Yani Sayın Giritlioğlu'nun, 
önergesine kaülıyormusunuz? 

GLÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
SARIGÖZ (Devamla) -— Katılmıyoruz, efen
dim. 

BAŞKAN' --- Komisyon Giritlioğlu'nun, 
önergesine katılmıyor, Nazara alınmasını oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul ot-
nıiyenler... Önerge. Kabul edilmemiştir. 

Komisyonun önergelerini okutuyorum. 
(Geçici komisyonun önergesi tekrar okun

du.) 

FAHİR GİRİTLİOfiLU (Udime) — Bir şey 
sormak istiyorum efendim. Burada teknik 
personel dahil edilmiş midir; anlayamadım. 
Onu rica edeceğim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÜZCÜSÜ İSMAİL 
SARIGÖZ (Amasya) — Edilmemiştir efendim. 

FAHİR GİRİTLİOm/lT (Udime) — Müsa-
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ade buyurursanız, önerge hakkında konuşmak 
istiyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAJL 
SARIGÖZ (Amasya) — Efendim, askeri mü
hendisler ayrı tazminat almaktadırlar, bu iti
barla ithal edilmemiştir. 

BAŞKAN — Ayrı tazminat aldıkları için 
ithal edilmemiştir, diyorlar. 

Komisyonun önergesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kaimi edil
miştir. Komisyonun diğer bir teklifi vardır 
okutuyorum. 

(Komisyonun Ek 4 sayılı cetvelle ilgili 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyonun teklifini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

371 nei maddeyi kabul buyurduğunuz öner
gelerle birlikte oylarınıza, sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Kıta tazminatının ödenme şekli 
MADDE 172. — Kıta tazminatı ay başın

da peşin olarak ödenir. Bu tazminat her türlü 
vergiden muaf okluğu gibi borç için de hac
zedilemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok.. Maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler.. 172 inci madde ka
bul edilmiştir. 

Kıta tazminatına hak kazanma tarihi 
MADDE 17o. — Kıta tazminatı bu tazmi

natı almaya hak kazandıran göreve fiilen katı
lış tarihini takibeden ay başından itibaren 
ödenmeye başlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok.. Maddeyi oylarınıza sunuyorum? Kabul 
edenler. Kabul etmiyenler.. 17o ncü madde ka
bul edilmiştir. 

Kıta tazminatının kesileceği haller 
MADDE 174. — 

a) Bu kanun kıta tazminatı verilnıiyen 
bir göreve atananların tazminat aklığı göre
vinden ayrılışını takibeden ay başından itiba
ren, 

b) Tedavi, hava değişimi veya istirahat 
gibi sıhhi sebepler veya yurt içi yurt dışı kurs
lar dolayısiyle görevlerinden ayrılanların ay
rılısını takibeden ay başından itibaren, 
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c) Tahsil, staj ve bilgi ve görgü arttır

mak maksadiyle görevinden ayrılanların ay
rılışını takibeden ay başından itibaren kıta taz
minatları kesilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok.. Maddeyi oylarınıza sunuyorum? Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler. 174 üncü madde 
kabul edilmiştir. 

Çeşitli tazminat alanların kıta tazminatı 
MADDE 175. — Hizmet eri tazminatı, ta

yın bedeli ve mahrumiyet zammından başka 
her hangi bir isimde tazminat alanlara kıta 
tazminatı verilmez. Bunlardan kıta tazminatı 
verilmesi icabeden bir göreve tâyin edilenler 
fazla olan tazminatı tercih edebilirler. Ancak; 
kıta tazminatını tercih ettiklerinde bu tazmi
nat, göreve katılış tarihlerini takibeden ayba
şından itibaren ödenmeye başlanır ve almak
tan sarfınazar ettikleri tazminat da aynı za
manda kesilir. 

Kıta tazminatı verilen bir göreve bir ay ve 
daha fazla süre ile vekâlet edenler, o görevde 
kendi rütbesinin gerektirdiği kıta tazminatını 
alırlar. 

Yalnız bir görev için kıta tazminatı ödenir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde önergeler 

var, okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

175 nci maddeye aşağıdaki fıkranın eklen
mesini arz ederim. 

Edirne 
Fahir Giritlioğlu 

Üniversite tahsili görmüş teknik ihtisas ele
man subayların aylıkları ile tazminatları top
lamı sivil teknik elemanların aylık ücret top
lamının altına düşemez. 

BAŞKAN — Bir dakika; komisyon katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
SARIGÖZ (Amasya) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Nazara alın
masını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 175 nci maddesine aşağıdaki 

4 ncü fıkranın eklenmesini arz ve teklif ede-
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Dördüncü fıkra olarak ilâve edilecek metin: 

Bu bölümde gösterilen hükümlerin uygulan
masına ait hususlar bir yönetmelikle gösteri
lir. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Maddeyi kabul buyurduğunuz 
önerge ile birlikte oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... 175 nci mad
de kabul edilmiştir. 

ONÜÇÜNCÜ KISIM 

Sosyal haklar ve yardımlar 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Emeklilik hakları 

I - Emeklilik hakları 
MADDE 176. — Subayların, astsubayların 

ve askerî öğrencilerin emeklilik veya malûllük 
hallerinde kendilerinin; ölümleri halinde dul ve 
yetimlerinin sahip bulundukları haklar özel 
kanunlara göre düzenlenir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... 176 nci madde kabul edilmiş
tir. 

a) Emeklilik ikramiyesi 
MADDE 177. — Emeklilik veya malûllük 

aylığı bağlanan subay ve astsubaylardan, fiilî 
hizmet süresi 25 yıl veya daha fazla olanlara, 
her fiilî hizmet yılı için, bağlanmaya esas tu
tulan aylıklarının yarısı bir defaya mahsus ol
mak üzere emeklilik ikramiyesi olarak verilir. 

Şu kadar ki, verilecek ikramiyenin miktarı, 
bağlamaya esas tutulan 15 katını geçemez. 

İkramiyenin hesabında 6 ay ve daha fazla 
yıl kesirleri tam yıl sayılır. 6 aydan az kesir
ler nazara alınmaz. 

Fiilî hizmet süreleri, 25 yıl veya daha fazla 
olanlardan emekli veya malûllük aylığı bağlanma
dan ölenler için yukarıdaki esaslara göre he
saplanacak ikramiyenin tamamı, aylığa hak ka
zanan dul ve yetimlerine aylıkları ile orantı
lı olarak ödenir. 

Hak kazandıkları ikramiyelerini almadan 
ölenlerin bu ikramiyeleri, vârislerine ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında Giritlioğlu 
arkadaşımızın önergeleri var:, okutuyorum. ' 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

177 nci madde şümulüne uzatmalı çavuş, uz
man çavuş ve uzatmalı onbaşı tâbirlerininde it
halini arz ederim. 

Edirne 
Fahir Giritlioğlu 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 

SARIGÖZ (Amasya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Giritlioğlu, 

izah edecekseniz? 
FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Bir iç

timai adaletsizliği telâfi ettirebilirsem, ümidi 
ile kürsüye çıktım. Çünkü, Komisyon peşin ka
rar ile hareket ediyor, katılmıyoruz diye oto-
matikman cevap veriyor. 

Uzatmalı çavuşlarla ilgili kanun çıkarken, 
emeklilik müesseseyi bu Mecliste münakaşa 
edildi ve o zaman bu kanunu yine Millî Savun
ma Bakanı müdaiaa ediyordu ve o zaman Hü
kümet adına dendi ki, Askerî Personel Kanu
nunda ememlilikeri nazara alınacaktır. Ben Hü
kümetin sözünü teminat kabul ettim ve öner
gemi buna muvazi olarak verdim. Şimdi lüt
fetsin, Hükümet, bidayeten verdiği taahhüde 
sadık kalarak bu vatandaşlarımızın emeklilik 
hukuklarını prensibolarak kabul etsinler. Yok
sa, tasarı hazırlanırken tesadüfen bunlar olma
dı diye otomatikman bizlerin ikazlarına ve tek
liflerine «katılmıyoruz, katılmıyoruz.» şeklin
deki cevapları her peyden evvel fert olarak biz
leri tatmin etmiyor. Zannederim maşeri vicda
nı da tatmin etmiyecektir. Hükümetin de, Ko
misyonun da dikkatini çekerim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL SARIGÖZ 
(Amasya) — Şu sebepten katılmıyoruz; uzatma
lıların son kanunla isimleri değiştirilmiştir sade
ce, statüleri değiştirilmemiştir. Emeklilik haklan 
vardır. 

Saniyen, bu kanun Türk Silâhlı Kuvvetlerin
de vazifeli subay, astsubay ve askerî öğrenciler 
için gerekli hususları tesbit etmektedir. Bu itibar
la katılmıyoruz efendim. 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Efen
dim, değiştirilen kanundaki isime göre arz edi-
yurîui i ; aİatntdlîr gfevttgltaj. - fct»frrtrm<aa. Ûu, bou*uıaa 
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emeklilik kaydı yoktur. Tekrar dikkatlerini çek
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon Sayın Giritlioğlu'-
nun önergesine katılmıyor. Önergeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal iştirak ediyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 

SARIGÖZ (Amasya) — iştirak etmiyoruz, mad
deyi geri istiyoruz. 

BAŞKAN — Maddeyi geri vermeden evvel 
bir önerge daha var, onu da okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
177 nci maddenin aşağıda yazılı olduğu üzere 

değiştirilmesini arz ederim. 
Edirne 

Fahir Giritlioğlu 

Madde 177. — Subay ve astsubaylara verile
cek emeklilik ikramiyesi, her derece maaş ve kad
rodaki bir Devlet personeline verilen emeklilik 
ikramiyesi muadilinde emeklilik ikramiyesi veri
lir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 

SARIGÖZ (Amasya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, nazara 

alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Giritlioğlu arkadaşımızın kabul buyurduğu
nuz önergesine komisyon filhal iştirak etmediği 
için 177 nci madde komisyona geriverilmiştir. 

b) Emekli ikramiyelerinin ödenmesi 
MADDE 178. — Subay ve astsubayların 

emekli ikramiyeleri emekli, malûllük, dul ve ye
tim aylıkları bağlanırken bu aylıkları ödemekle 
görevli kurum tarafından tahakkuk ettirilerek 
verilir. Yazı ile istenmesi üzerine en çok iki ay 
içerisinde ilgili Bakanlıkça bu para ilgili kuruma 
gönderilir. 

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

İKİNCİ BÖLÜM 

Yardımlar 

I - Doğum yardımı ödeneği 
MADDE 179. — Subay ve astsubaylardan ço

cuğu dünyaya gelenlere, her yıl bütçe kanunu ile 
tesbit edilen miktarda doğum yardım ndprvos; — 
i İ t l i . 
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Ana ve baba veya bunların her ikisinin de ge

nel ve katma bütçeli dairelerden maaş almaları 
halinde, bu ödenek yalnız babaya ödenir. 

Mahkemece verilen ayrılık süresi içinde doğan 
çocuklar için bu yardım anaya verilir. 

Doğum yardım ödeneği hiçbir vergiye ve ke
sintiye tabi tutulmaksızın ve tediye emri aran
maksızın saymanlarca derhal ödenir. 

Bu yardım borç için haczedilemez. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 

Yok. Giritlioğlu arkadaşımızın değiştirge öner
gesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
179 nen maddede yazılı doğum ikramiyesinin 

(1 maaş) nisbetinde şeklinde tâyin edilmesini arz 
ederim. 

Edirne 
Fahir Giritlioğlu 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 

SARIGÖZ (Amasya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Nazara 

alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

a) Ölüm yardım ödeneği 
MADDE 180. — Subay ve astsubaylardan: 
a) Genel veya katma bütçeli dairelerden ma

aş almıyan eşi ile aile yardım ödeneğine müste-
hak çocuğu ölenlere, almakta olduğu aylığın bir 
aylığı tutarında, 

b) Subay ve astsubayların ölümü halinde, 
sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer 
bildiri vermemiş ise eşine, yoksa çocuklarına su
bayın ve astsubayın son aylığının iki aylığı tuta
rında, 

Ölüm yardım ödeneği verilir. 
Ölüm yardım ödeneği hiçbir vergi ve kesinti

ye tabi tutulmaksızın ve tediye emri aranmaksı
zın saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç 
için haczedilemez. 

Yurt dışı görevlerde bulunan subay ve astsu
baylara veya eşlerine veya bildiride göstereceği 
şahıslara verilecek ölüm yardım ödeneğinde 
(148 nci) maddede yazılı katsayı uygulanmaz. 

I I - Tedavi ve cenaze masrafları 
MADDE 181. — Tedavi ve cenaze masrafları, 

->+Wi IVhı/Tnet Ka-oın^ı.ı , ir-, 
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nun ve Yönetmeliğinde gösterildiği şekilde uygu
lanır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... 181 nci madde kabul edilmiştir. 

I I I - Yakacak yardımı 
MADDE 182. —• Devlet memurlarının hangi 

hallerde ve hangi yerlerde ve ne miktarda ve ne 
şekilde yakacak yardımı alacaklarına dair çıka
rılacak kanun ve yönetmelik, subay ve astsubay
lar hakkında da aynen uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... 182 nci madde kabul edilmiştir. 

IV - Giyecek ve yiyecek yardımı 
MADDE 183. — Giyecek ve yiyecek yardımı 

özel kanun ve yönetmeliklerde gösterildiği şekil
de verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... 183 ncü madde kabul edilmiştir. 

V - Tahsil bursları ve yurtlar 
MADDE 184. — Mahrumiyet yerlerinde gö

revli subay ve astsubayların bulundukları yer
lerde orta dereceli okullar bulunmadığı takdirde, 
bu dereceli okulda okuma hakkım kazanan ço
cuklarını, yatılı okulda okutmak isterlerse pansi
yon ücreti indirimlerinden faydalanırlar. Bu 
hususlarda Devlet memurları hakkında uygula
nan esaslara tabidirler. 

Millî Savunma Bakanlığı öğrenci yurtların
dan istifade etmekte olan orta dereceli okulda 
okuyan çocukları için subay ve astsubaylar tara
fından bu yurtlara ödenen ücretin yarısı Millî 
Savunma Bakanlığınca karşılanır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... 184 ncü madde kabul edilmiştir. 

Sınıfta kalan çocuklar için burs verilemiyeceği 
MADDE 185. — Pansiyonlarda ücret indiri

minden faydalanan subay ve astsubayların çocuk
ları sınıfta kalırlarsa aynı sınıf için ikinci sene 
bu haktan faydalanamazlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında önerge vardır, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
185 nci maddenin (iki sene olarak) değiştiril

mesini arz ederim. 
Edirne 

Fahir Giritlioğlu 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu, buyurunuz 
önergeniz hakkında. 
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FAHİK GİEİTLİOĞLU (Edirne) — Çocuk-

ların pansiyonlarda okumasını temin etmek bir 
içtimai müessesedir. Askerler bu işte muvaffak 
olmuşlardır. Temenni edilir ki, sivil sektörde de 
buna benzer müesseseler kurulsun. Ancak bu 
müesseselerden faydalanabilmek için, zannediyo
rum, kanun tasarısını hazırlıyanlar üstün kabi
liyetli çocukları esas almışlardır. Yani ancak 
bir sene sınıfta kalmayı mazeret olarak kabul et
mişler, ikinci seneyi kabul etmemişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar; iyi bir düşüncedir bu. 
Hattâ bunun başka türlüsü de olabilir; hiç sınıf
ta kalmamayı prensip olarak benimseyen düşün
ce de makbuldür. Fakat bâzı şartları da nazarı 
itibara almamız lâzım. Asker çocukları umumi
yetle gezicidir, sabit olarak bir okulda okuyamaz
lar. Babakalarmm memuriyeti, hizmeti icabı ço
cukların tahsilleri bâzı ahvalde inkıtaa uğrar. Ve 
babalarından ayrılıp da pansiyonlara yerleştiri
len bu .çocuklar inkitaa uğramış tahsilleri se
bebiyle, normal tahsiline devam eden çocukla
ra nazaran geri durumda kalabilirler. İntibak
ları zor olabilir ve babaları çeşitli mıııtakalar-
da vazife gördükleri için çocuklarının yanına 
gidememelerinden mütevellit, çoeuklariyle il-
gilenememesinden mütevellit, bu çocukların 
normal .şekilde yetişmleri -mümkün olmayabi
lir. Ben bütün bunları bir mazeret olarak or
taya koydum. Filhakika bir ebeveyn tasavvur 
ediniz ki, her sene çocuğunu gözünün önün
de okutuyor ve yine öyle bir çocuk tasavvur 
ediniz ki, okuluna alışmıştır, öğretmenine alış
mıştır, her sene o mektepte tahsil görmüştür; 
cihetteki o çocuk daha iyi yetişecektir. Fakat 
mesleki asker olan bir kimsenin çocuğu bun
lardan mahrumdur. Binaenaleyh, bu çocuklar 
için biraz daha müsamahakâr davranmakta 
fayda vardır. İkinci .sene sınıfta kalanı pansi
yona almamakla Devletin bir zararı yok. .1 in
ci sene tesadüfen bir çocuk sınıfta kalmış ola
bilir. 1 inci sene. mazeretler hakikaten mak
bul olabilir. Bu makbul mazeretler sebebiyle 
sınıfta kahin çocuğa hakikaten ikinci bir sene 
için imkân sağlamalıyız. İkinci sene de sımfL-
ta kalırsa o zaman anlarız ki, bu çocuk ya tem
beldir, ya geri seviyelidir, ona yardım elini 
Devlet uzatmasın. Fakat l inci sene sınıfta 
kalmayı kabul ettiğimiz takdirde aile<lon gelen 
mazeretlerin Im^u.lanın çocuklara intikal et
tirmek gibi bir hataya düşmüş olacağız. Ve 
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çocuklar elinde olmıyan sebeplerle sınıfta kal
mış olsalar dahi onlara karşı, kainin vazıı ola
rak,- haşin bir hüküm koymuş bulunacağız. 
Teklifimi bu sebeple iki sene şeklinde verdim. 
Lütfen iltifat buyurulmasmı istirham ederim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim ? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCCSÜ İSMAİL 
SAlîIGÖZ (Amasya) — Katılmıyoruz efendim. 
Silâhlı Kuvvetlere ait askeri okullarda 1 inci 
sınıftan hariç, diğer sınıflarda ancak bir yıl 
sınıfta kalmış olması prensip olarak kabul edil
miştir. Ayrıca, Devletin burs verdiği talebeler 
1 yıl sınıfta kaldıkları takdirde bu bursları da 
kesilmektedir-. Bu durumu nazarı itibara ala
rak biz bu maddeyi bu şekilde tanzim ettik, 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor öner
geye. 

Önergeyi oya sunuyorum. Kabul edenler. 
Fjtmiyenler.. Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler Kabul edilmiştir, efendim. 
VI - Vazifede malûl kalan ve ölenlerin ailele

rine ödenecek tazminatlar 
MADDE 186. — Subay ve astsubaylardan 

vazife esnasında malûl kalan ve ölenlere öde
necek tazminatlar özel kanunlarla yürütülür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler. Et
miyenler.. 180 ncı madde kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Lojmandan faydalanma ve mülk konutu 

A) Lojmandan faydalanma 

i - Kapsam 

MADDE 187. — Çeşitli kanunlara göre 
yaptırılan veya satmalımın lojmanlarla Millî 
Savunma Bakanlığına veya Jandarma Genel 
Komutanlığına tahsisli lojmanların kanunla
rında gösterilen hak sahiplerine tahsis ve bu 
lojmanlardan çıkarılma bu kanun hükümle
rine göre düzenlenir. 

BAŞKAN - - Maddeyi kabul edenler.. Et
miyenler... 187 nci madde kabul edilmiştir. 

• l\ - Tahsis 
MADDE 188. — Yukardaki maddedeki 

lojmanların hak sahiplerine tahsisleri ile yüz-
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de nisbetleri aşağıdaki esaslar dâhilinde, Mil
lî Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca müşte
reken hazırlanacak bir yönetmelik ile düzen
lenir. 

a) Lojmanların tevziinde aşağıdaki esas
lara göre tanzim ve ilân edilecek puvantaj cet
velleri esastır. 

1. Müracaat tarihi, 
2. Muhassesat ilımülhaiberinde yazılı bak

makla mükellef olduğu ve yanında bulunan 
aile fertlerinin sayısı, 

3. Ailesinin hiçbir geliri olmıyanlar. 
4. Kıta hizmetinde bulunanlar, 
5. Daha önceki garnizonlarda lojmanlar

dan faydalanmamış bulunanlar ve faydalan
ma süresi az olanlar. 

b) Yönetmelikte tesbit edilecek makam ve 
komutanlıklara (a) fıkrasındaki sıraya bağlı 
olmıyarak lojman tahsis edilebilir. 

c) Kendisinin veya bakmakla mükellef 
olduğu aile fertlerinin lojmanın bulunduğu 
şehir ve kasabalarda meskeni veya lojman kira 
bedelinin iki misli veya fazla bir akaarı bulu
nanlar ile 6 ay ve daha fazla daimî görevle dış 
memleketlerde vazife alanlar lojmandan fay
dalanamazlar. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Söz alınmaz Sayın Kabadayı. 
önerge varsa madde hakkında o zaman rica ede
rim. Önerge yok. Efendim, bunun tümü üzerin
de konuşulmuştur Sayın Kabadayı. 

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 188 nci 
madde kabul edilmiştir. 

I I I - Lojmandan çıkma ve çıkarılma 
MADDE 189. — Emekliye ayrılanlar, istifa 

edip çekilenler, başka bir yere nakil ve atanan-
ler, her ne suretle olursa olsun Silâhlı Kuvvet
lerden ilişiği kesilenler, bir garnizondaki (b) fık
rası haricinde lojmanda devamlı olarak 4 yıl 
oturma müddetini dolduranlar, tahsis yapıldık
tan sonra 189 ncu maddenin (c) fıkrasında ya
zılı fertlerin mesken ve akaarı bulunduğu an
laşılanlar ve bunların ölümü halinde bu binalar
da oturmakta olan aileler iki ay içinde, bu ev
leri boşaltmaya mecburdurlar. Bu süre içinde bo-
şaltılmadıkları takdirde, başkaca bir tebligata 
lüzum kalmadan bu evler garnizon komutanı em
riyle bir hafta içinde zorla boşaltılır. Bu emre 

14 . 7 . 1965 O : 1 
karşı idari ve kazai merciler nezdinde itiraz, bu 
kararların icra ve infazını durduramaz. 

Yetkili merciler tarafından kendisine tahsis 
yapılmadan bu evleri işgal edenler hakkında, 
yukarıdaki hükümler uygulanır. 

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

B) Mülk konutu 
IV - Subay ve astsubaylar için mülk konutu 

MADDE 190. — Mülk konutu için ipotek 
kredisi, subay ve astsubayların da iştiraki su
retiyle, emekli aylıklarını ödemekle görevli ku
rum tarafından tesis edilecek fondan karşılanır. 

Bu madde hükümleri özel kanunlarla düzen
lenir. 

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

ONDÖRDÜNCÜ KISIM 

Taltifler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Savaş takdirnamesi 

I - Savaş takdirnamesi 

MADDE 191. — Savaş madalyasının veril
mesini gerektiren hallerin üstünde, başarılı sevk 
ve idare kabiliyeti veya görev icabı üstün kahra
manlık ve cesaret göstermek suretiyle muharebe
nin gidişini değiştirecek harb neticesine tesir 
eden hallerde, üst makamlarca müteselsilen tas
dik olunacak inhalar üzerine subay ve astsubay
lara savaş takdirnamesi verilir. 

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

a) İki defa 2 nci derecede savaş madalyası 
alanlar 

MADDE 192. — İki defa 2 nci derecede sa 
vaş madalyası ile taltif edilenlere, bir savaş tak
dirnamesi verilir. 

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

b) Takdirnamenin verilmesi 
MADDE 193. — Savaş, takdirnamesi, Silâhlı 

Kuvvetler Romtitafu toklifi üzerine Millî Savun
ma Bakanı ve Başbakanın müşterek karâriı&iufcoi 
ve Cumhurbaşkanının onayı ile verilir. Silâhlı 
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Kuvvetler Komutanının teklifine esas olacak in
halar, hiçbir makam tarafından iptal edilemez. 
Menfi mütalâası olanlar yazılı mütalâalarını ko
muta silsilesi ile Silâhlı Kuvvetler Komutanına 
gönderirler. 

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

İKİNCİ BÖLÜM 

Madalyalar 
I - Madalyaların çeşidi 

MADDE 194. — Silâhlı Kuvvetler mensup
ları ile Silâhlı Kuvvetlere yararlı hizmet yapan 
kişilere, savaşta ve barışta yaptıkları fedakârlık, 
gösterdikleri kahramanlık ve üstün başarılar 
karşılığında aşağıda yazılı madalyalar verilir. 

a) Savaş madalyası, 
b) Türk Silâhlı Kuvvetleri şeref madalyası, 
c) Türk Silâhlı Kuvvetleri övünç madalyası, 
d) Türk Silâhlı Kuvvetleri üstün hizmet ma

dalyası. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
a) Savaş madalyası 

MADDE 195. — Savaş madalyası iki derece
li olup, altındır. Türk Silâhlı Kuvvetlerinde sa
vaş takdirnamesi alanlara 1 nci derece savaş ma
dalyası verilir. 

Uluslararası hukukun meşru saydığı haller 
ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası andlaş-
malar gereğince yapılan savaşta, Türk ve Dost 
Silâhlı Kuvvetleri içinde ve dışında görev alan 
Türkiye'nin ve dostlarının düşmanı ile çarpış
mada başarılı sevk ve idaresi ile savaş kazanan 
veya bir savaşın kazanılmasını hazırlıyan veya 
kolaylaştıran veya düşmanla çarpışma halinde 
görev icaplarının üstünde kahramanlık ve cesa
ret gösteren, Türk ve yabancı uyruklu asker ki
şilere 2 nci derece savaş madalyası verilir. 

Savaş madalyası kişilere verildiği gibi, savaş
ta üstün derecede kahramanlık ve cesaret göste
ren birliklerin sancaklarına takılmak üzere de 
verilir. 

Savaş madalyası, Silâhlı Kuvvetler Komuta
nının uygun mütalâası ve Millî Savunma Baka
nının teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu Kararı 
ile tevcih olunur. Silâhlı Kuvvetler Komutanı 
veya görevlendireceği bir kişi tarafından birlik
lerin sancaklarına ve kişilere takılır. 
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BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

b) Şeref madalyası 
MADDE 196. — Türk Silâhlı Kuvvetleri şe

ref madalyası, altın ve gümüş olmak üzere iki 
derecelidir ve barışta kuvvet komutanları veya 
Jandarma Genel Komutanının teklifi üzerine 
Genelkurmay Başkanınca, savaşta Kuvvet Komu
tanları veya Jandarma Genel Komutanının tek
lifi üzerine Türk Silâhlı Kuvvetleri Komutanm-
ca tevcih edilir. 

Bu madalya, savaşta sevk ve idaresi ile sava
şın kazanılmasını hazırladığı ve kolaylaştırdığı 
halde başarısı savaş madalyası ile taltif edilemi-
yecek derecede olanlar ile savaşta ve barışta ha
yatı tehlikede bulunan kişileri ve birlikleri, ken
di hayatını tehlikeye koyarak kurtaran Türk ve 
yabancı uyruklu asker ve sivil kişilere verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 196 nci mad
de kabul edilmiştir. 

c) övünç madalyası 
MADDE 197. — Türk Silâhlı Kuvvetleri 

övünç, madalyası gümüş ve bronz olmak üzere iki 
derecelidir. Birinci derecesi savaşta, ikinci dere
cesi barışta verilir. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri övünç madalyası 
Kuvvet Komutanları veya Jandarma Genel Ko
mutanının teklifi üzerine savaşta Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Komutanı ve barışta Genelkurmay 
Başkanınca tevcih edilir. 

Bu madalya, savaşta veya barışta şehit olan 
veya görevi başında, görevin sebep ve tesirleri 
ile hayatını kaybeden asker kişilerin kanuni mi
rasçılarına verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 197 nci mad
de kabul edilmiştir. 

d) Üstün hizmet madalyası 
MADDE 198. — Türk Silâhlı Kuvvetleri 

üstün hizmet madalyası gümüş olup, tek derece
lidir. Kuvvet Komutanları veya Jandarma Ge
nel Komutanının teklifi üzerine Genelkurmay 
Başkanlığınca tevcih olunur. 

Bu madalya, Silâhlı Kuvvetlerin yükselmesi, 
güçlenmesi uğruna, askerî, idari, ilmî ve sair 
alanlarda üstün hizmetlerde bulunanlara, Silâh
lı Kuvvetlerde bir araç, gereç gibi keşifte bulu-
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nanlara veya elde bulunanların gelişmesi ve ev
riminde büyük başarılar kazananlara, yurt için
de ve yurt dışında Silâhlı Kuvvetlerin bütün 
alanlarındaki ealışıı alarmda emsalleriue nazaran 
çok üstün, derecede başarı gösteren, birliğin iti
barını yükselten ve ulusal menfaatlere yararlı 
olan ve eşitlerine ınzaran feragat ve fedakârlık
la çalışarak görevini üstün derecede" yapan as
ker kişilere verilir. Bu madalya Silâhlı Kuvvet
lerin gelişimi ve güçlenmesi için üstün derecede 
başarı gösteren Türk vatandaşı sivil ve yabancı 
uyruklu asker ve sivil kişilere de verilebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etnıiyenler... 198 ııci 
madde kabul edilmiştir. 

II - Diğer devletler tarafından verilen madalya 
ve nişanların takılması 

MADDE 199. — Diğer devletler tarafından 
Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup kişilere tev
cih edilen madalya ve nişanlar, Genelkurmay 
Başkanlığınca tescil edildikten sonra, dost dev
letlerin ulusal günlerinde elçilikler veya konso
losluklar tarafından yapılacak' davetlerde, yurt 
içinde ve dışında takılabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etnıiyenler... 199 ncu 
madde kabul edilmişti]'. 

I I I •• Madalya ve nişanların sahibinin ölümü 
halinde yapılacak işler 

'MADDE 200 — Bu kanun hükümlerine göre 
verilen madalyalarla, dost devletler tarafından 
asker kişilere verilen madalya ve nişanlar, sahip
lerinin ölümü halinde kanuni mirasçılarına geçer. 
Ancak, mirasçılar bu madalya ve nişanları taka-
mazlar. Madalya almaya hak kazanmış kişi ma
dalyayı almadan ölmüşse, madalya kanuni miras
çılarına verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etnıiyenler... 200 ncü mad
de kabul edilmiştir. 
IV - Birden fazla madalyaya hak kazananlar 

MADDE 201. — Aynı zamanda ve aynı yer
de yapılan görev ve hizmet bu kanunda yazılı 
madalyalardan birden fazlasına hak kazandırı-
yorsa yalnız en yüksek derecede olanı verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 201 nci 
madde kabul edilmiştir. | 
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V - Madalya ve nişanların mirasçılara intikali 

MADDE 202, — Madalya ve nişan alan ki
şilerin ölümleri halinde, bu madalya ve nişan
lar, kendileri tarafından mirasçılarından birine 
bırakılmamış ise, erkek çocuklardan ve en bü
yüklerinden başlamak üzere çocuklarına, çocuk
ları yoksa eşine, eşi de yoksa babasına, babası
nın hayatla, olmaması halinde annesine intikal 
eder. 

Yukarda sayılan mirasçıların yokluğu halin
de Medeni Kainin hükümlerine göre diğer mi
rasçılarına intikal eder. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
nıiyenler... 202 nci madde kabul edilmiştir. 

VI - Madalyaların tescili 
MADDE 203. — Bu kanun gereğince veri

len madalyalar, beratlarına dayanılarak Genel
kurmay Başkanlığınca tescil edilerek numara
lanırlar. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
nıiyenler... 203 ucü madde kabul edilmiştir. 

VII - İstiklâl Madalyası 
MADDE 204. — istiklâl Madalyası Kanunu 

ile ek ve değişikliklerindeki İstiklâl Madalyası
na ait hükümler saklıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
y en I er... Kabul edilmiştir. 

•ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ödüller 

I - ödül 

MADDİ] 205. — Silâhlı Kuvvetlerde (Jan
darma dâhil) subay, astsubay, erbaş ve erlerden 
eğitimde, atışta, uçuculukta., denizaltı, dalgıç ve 
kurbağa adam hizmetlerinde, bakımda, haritacı
lık hizmetlerinde, tabiî âfetlerde (yangın, dep
rem, su baskını gibi) üstün başarı gösterenlerle, 
yeni buluşlar yapan veya mevcut usullerde yeni
likler meydana getiren, meslekine ait eser ya
zan veya tercüme eden veya hayatını tehlikeye 
koyarak hizmet edip de madalya ile taltif edi
len kişiler, ödül verilmek suretiyle taltif edilir
ler. 

BAŞKAN — Komisyonun teklifini okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuzca kabul edilen tasarının 



M. Meclisi B : 145 
205 ııci maddesine aşağıdaki 2 nci f ıkranın ek
lenmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Amasya 

İsmail Sarıgöz 

Eklenecek 2 nci fıkra : 
Silâhlı Kuvvetlerde yabancı dil bilen perso

nelin miktarını çoğaltmak, subay ve astsubayla
r ın boş zamanlarını yarar l ı şekilde değerlendir
mek amaciylo Kuvvet Komutanlıklar ı ile Jan
darma Genel Komutanlığınca gerekli görülecek 
yerlerde açılacak yabancı dil kurs lar ında öğret
menlik yapan personel de ödül verilmek sure
tiyle taltif edilirler. 

B A Ş K A N — Önergeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi kabul buyurduğunuz önerge ile be
raber oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et -
miyenler... 205 nci madde kabul edilmiştir. 

[f - Madalya yapınınım gideı M-lr. düiU 

MADDE 200. — Bu kanımda yazılı madal
ya ve berat lar ın yapını giderleri Millî Savun
ma Bakanl ığ ı bütçesinden ödenir. Ödüllen' için 
de. Millî Savunma hakanl ığ ı ve .Jandarma Ge
nel Komutanl ığı bütçelerini1 bir fasıl konur. 

BAŞKAN — Maddeyi Kabul edenle,-.. Et-
miyenler.. Kabul, edilmiştir. 

I I I - Yönetmelik 
MADDE 207. — Bu kanun gereğince verile

cek madalyalar ın şekilleri, kayı t lar ı , nitelikle
ri, kurdelâ , rozet ve nişanların takı lacağı yer 
ve zamanları , kişiler ile birlik sancaklar ına ta
kıl ışlarında, kimlerin teklifi ve onayı ile verile
ceği ile ödüllerin miktarı ve ilgili diğer husus
lar Millî Savunma ve İçişleri Bakanlıklar ınca 
müştereken tanzim edilecek bir yönetmelikle 
tâyin ve tesbit olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında K< 
teklifi var, okutuyorum. 

ııısyonuı 

Millet Meclisi Başkanl ığına 
Komisyonumuzca kabul edilen 207 inci 

maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini. 
arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Amasya 

İsmail Snriü'öz 
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MADDE 207. — Bu kanun gereğince verile

cek madalya lar ın şekilleri kay ı t l an , nitelikle
ri, kurdele, rozet • ve nişanların takı lacağı yer 
ve zamanları , kişiler ve birlik sancaklar ına ve
riliş ve takıl ış usulleri , kimlerin teklifi ve ona
yı ile verileceği ve ödüllerin miktar ı ile ilgili 
diğer hususlar, Millî Sn a m m a ve İçişleri Ba
kanl ıklar ınca müştereken tanzim edilecek bir 
yön [melikle tayin ve tesbit olunur. 

BAŞKAN —- Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Etm iyeni er Kabul edil
miştir. Önergenin 207 nci madde olarak' metne 
alınmasını oyunuza, arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenlcr. Kabul edilmiştir. 

ON BEŞİ NCİ KISIM 

Geçici maddeler 

General ve amiral lerin hizmete devamları 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu k a n u n u n yürür 

lüğe girdiği t a r ih te general ve amiral rütbele
rinde bulunanlar , 50 nci maddede tesbit edilen 
rütbe oranları aş ı lmamak şart iyle bekleme sü
relerini doldurmuş olsalar dahi yaş hadler i mü-
saidolduğu t akd i rde hizmete devanı edebilirler. 

BAŞKAN — Geçici birinci maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenlcr. . . 
Kabul edilmiştir. 

İki yıl için 427;] sayılı Kanun ile Sicil 
Yönetmeliğinin uygulanması 

GEÇİCİ M A D D E 2. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği ta r ih i takimeden 30 Ağustos ile 
onu takibeden 30 Ağustosta bu kanunda yazılı 
bekleme sürelerini t amaml ıya rak terfi edecek
ler nakkmda 427.'} sayılı K a n u n a göre, çıkarıl
mış olan Subay Sicil Yönetmeliği hükümler i 
uygulanır . 

BAŞKAN --- Geçici ikiıu-i maddeyi oyunuza 
arz (d iyorum. Kabul edenler... Etmiyenlcr. . . 
Kabul edilmiştir. 

2 /3 nisbctitıde sicil mecburiyetinin 
aranmıyaeağı 

GEÇİCİ MADDE 3. ---- Bu kanuna göre 2 /3 
ııisbeıinde sicil teşekkü, edinceye kadar rütbe 
terfii için 44 m ü maddenin (!>) fıkrasında şar t 
aranmaz. 

Millet Meclis-' Başkanlığımı 
komisyonumuzca geçici 3 ncü madde ola

rak kabu l edilen Hükümet tasarısının «jccici 
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3 ric'i maddesindeki (fıkrasında) kelimesinin 
(fıkrasındaki) şeklinde düzeltilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Amasya 

İsmail Sarıgöz 

BAŞKAN — Geçici 3 neü maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmişti*1. 
Subayların yarbay ve albaylık bekleme süreleri 

GECİÇİ MADDE 4. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte yarbay olanlar için, ka
deme tarifine sapmak hükmü saklı s kalmak 
üzere, yarbaylık bekleme süresi 3 yıl, albaylık 
normal bekleme süresi 6 yıldır. 

4 yılını bitirmiş albaylara, albaylık 5 ve 
6 ncı kademe maaşı verilir. 

Bu kanım yürürlüğe girdiği tarihte albay 
olanlar için albaylık normal bekleme süresi 
6 yıldır. 

BAŞKAN — Geçici 4 neü maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kıdem sıraları 
GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanun hükümle

rine göre subay ve astsubayların nasıp ve eh
liyet dereceleri ve kıdem sıraları tesbit edilin
ceye kadar mevcut kıdem sıraları muhafaza 
olunur. 

BAŞKAN — Geçici 5 nci maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bayan subayların yeniden sınıflandırılacağı 

GEÇİCİ MADDE 8. — Halen Silâhlı Kuv
vetlerde görevli muharip sınıf kadın subaylar, 
yardımcı sınıflardan birine geçirilmek üzere 
yeniden sınıflandırılırlar. 

Uçucu kadın subaylar, uçuculuk kabiliyeti
ni muhafaza ettikleri müddetçe yeniden sınıf
landırılmazlar. 

BAŞKAN — Geçici 6 ncı maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yeıller... Kabul edilmiştir. 

Üsteğmen ve yüzbaşıların kıta hizmeti 
GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kanun yürürlü

ğe girdiği tarihte üsteğmen ve yüzbaşılık rüt
belerine ait kıta hizmetleri hakkında 4273 sa
yılı Kanun hükümleri uygulanır. 
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BAŞKAN — Geçici 7 nci maddeyi oylarını

za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
Emekliye sevk edilmiş Genelkurmay Başkan
ları ile diğer orgeneral ve oramirallerin hakları 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun bütün 
hükümleri yürürlüğe girdiği tarihten önce 
emekliye sevk edilmiş Generkurmay Başkanları 
ile diğer orgeneral ve oramiraller de 68 nci 
madde hükmünden istifade ettirilirler. 

BAŞKAN — Geçici 8 nci madde üzerinde 
komisyonun bir önergesi vardır, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Tasarının 68 nci maddesi metinden çıkarıl

dığı cihetle, bu maddenin tatbiki ile ilgili olan 
geçici 8 nci maddenin metinden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Amasya 

İsmail Sarıgöz 

BAŞKAN — Sayın Komisyon sözcüsü Sa
rıgöz maddenin metinden çıkarılmasını teklif 
etmektedir. Oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Madde 
metinden çıkarılmıştır. 

Kıdemler 
GEÇİCİ MADDE 8. — 4273 sayılı Kanun 

gereğince kendielrine tahsil, ihtisas, başasistan
lık gibi öğrenimden dolayı verilen kıdemler, bu 
kanunun malî hükmlcr dışındaki hükümleri
nin yürürlüğe girdiği tarihte, o tahsil ve ihti
saslara başlamış olanlara, mezkûr kanun hü
kümleri gereğince, usulüne uygun olarak veri
lir. 

BAŞKAN — Geçici 8 nci maddeyi oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edimliştir. 

İki yıl için 5802 sayılı Kanunun Uygulanacağı 
GEÇİCİ MADDE 9 — Bu kanunun yürür

lüğe girdiği tarihi takibeden 30 Ağustos ile 
onu takibeden 30 Ağustosta bu kanunda ya
zılı bekleme sürelerini tamamlıyarak terfi ede
cekler hakkında 5802 sayılı Kanun ile ek ve 
tadilleri ve o kanuna göre çıkarılmış olan Ast
subay Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Geçici 9 ncu maddeyi oyalrı-
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Nasıp tarihlerinin 30 Ağustosa götürülmesi 

GEÇİCİ MADDE 10. — Bu kanun yürürlü
ğe girdiği tarihte bulundukları rütbe nasıpları 
30 Ağustosa intılbak etmiyen astsubayların na
sıpları bir evvelki 30 Ağustos tarihine götürü
lür. Bu nasıp düzetmlesinden dolayı maaş far
kı verilmez. 

BAŞKAN — Geçici 10 ncu maddeyi oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(2/3) nisbetinde sicil mecburiyetinin aranmaya
cağı 

GEÇİCİ MADDE 11. — Bu kanuna göre 
(2/3) nisbetinde sici lteşekkül edinciye kadar 
terfi edecek astsubaylar için 94 neü maddenin 
(b) fıkrasındaki şart aranmaz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
SARIGÖZ (Amasya) — Maddedeki 94 rakamı 
93 olacak. 

BAŞKAN — Komisyon maddedeki 94 ra
kamı 93 olacak diyor. Bu tashihle birlikte ge
çici 11 nci maddeyi oyunuza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Askerî memurlar için geçici madde 
GEÇİCİ MADDE 12. — Silâhlı Kuvvetler

de halen askerî memur olarak bulunanlara, bu 
kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1455 
sayılı Kanun ile ek ve tadilleri uygulanmaz. 
Ancak, bunlara bu kanuna tabi olup bulunduk
ları sınıf unvanlarını muhafaza ederler. Hak
larında yaş hadleri ve diğer özlük hakları dâ
hil eşidi subaylar ile bu kanun hükümlerine 
göre işlem yapılır. 

BAŞKAN — Geçici 12 nci maddeyi oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabu etmli-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Erken bekleme müddetine tabi olanlar 
GEÇİCİ MADDE 13. — Bu kanunun yü

rürlüğe girdiği tarihte 4273 sayılı Kanunun 
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5611 sayılı Kanunla değişik 10 ncu maddesi 
gereğince erken bekleme sürelerine tabi rütbe
lerde bulunanlar için bir üst rütbeye yükselme
leri hakkında 4273 sayılı Kanunun ek ve tadil
leri hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. 

BAŞKAN — Geçici 13 ncü maddeyi oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Subay ve astsubayların kademe terfii intibak
ları 

GEÇİCİ MADDE 14. — Halen aynı rütbe
de bulunan ve bu rütbedeki kıdem süreleri 
farklı olan subay ve astsubayların kademe ter-
filerine intibaklarından rütbe içindeki her hiz
met yılı bir kademe olarak hesabedilir. 

BAŞKAN — Geçici 14 ncü maddeyi oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Maaş intibaklarında müktesep haklar 
GEÇİCİ MADDE 15. — Bu kanuna göre çı

karılacak tüzüğe göre, verilecek aylık tutar
ları, subay ve astsubayların rütbelerine göre 
kalmaları icabeden miktardan az olursa, aradaki 
fark kademe terfii suretiyle giderilinceye ka
dar ödenmeye devam olunur. 

BAŞKAN — Geçici 15 nci maddeyi oyunuza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Astsubayların rütbe intibakları 

GEÇİCİ MADDE 16. — Halen Silâhlı Kuv
vetlerde görevli astsubayların rütbe intibakları, 
kanunun malî hükümlerinin yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren aşağıdaki esaslara göre yapılır. 

Ancak, astsubaylar haiz oldukları rütbe un
vanlarına göre yapılacak intibakta, daha ast bir 
rütbenin unvanını alacak duruma düşerlerse, 
bunlar, haiz oldukları eski rütbe unvanlarını mu
hafaza ederler. 
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Kski rütbeler Yeni rütbeler 

1 _ 0 

Astsubay çavuş 
Astsubay üstçavuş, 
Astsubay başçavuş 
Astsubay kıdemli başçavuş 
Astsubay 1 ve 2 kademeli kıdemli 
başçavuş 

Astsubav 3 ve 4 kademeli başçavuş 

Astsubay çavuş 
Astsubay kıdemli çavuş 
Astsubay üstçavuş 
Astsubay kıdemli üstçavuş 

Astsubay başçavuş 

Astsubav kıdemli başçavuş 

BAŞKAN — Geçici 16 nci maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 
I - Orta - Doğu Âmme İdaresi' Enstitüsünü bi

tirenlere kıdem verilıniyeccği 

MAD.DE 208. — 7163 sayılı Türkiye ve Or
ta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü Teşkilât Ka
nununun 15 nci maddesi gereğince Enstitüde tah
sillerini başarı ile bitiren asker kişilere Enstitü
de geçirdikleri müddetten dolayı kıdem verile
mez. 

BAŞKAN — 208 net maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

11 - Yönetmeliklerin yürürlüğü 
MADDE 209. — Bu kanunda geçen yönetme

likler en geç, 1 Mart 1966 tarihinde yürürlüğe 
konulur. 

BAŞKAN — 209 ncu maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etini yenler... Kabul edil
miştir. 

Yürürlükten kaldırılan kanun ve 
kanun maddeleri 

111 - Yürürlükten kaldırılan kanunlar 
MADDİ] 210. — Aşağıda, yazılı kanunlar ve 

bunların ek ve tadilleri ile çeşitli kanunların bu 
kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

a) 19 Haziran 1942 gün ve 4278 sayılı Ka
nun ve ek ve tadilleri, 

b) 8 Haziran 1959 gün ve 7888 sayılı Ka
nun, 

c) 2 Temmuz 1951 gün ve 5802 sayılv Ka
nun, ek ve tadili eri, 

d) 1 Haziran 1929 gün ve 1493 sayılı Ka
nun, ve tadilleri, 

e) 25 Ekim 1963 gün ve 357 sayılı Askerî 
Hâkim ve Savcılar hakkındaki Kanunun bu ka
nuna muhalif olan hükümleri, 

f) 26 Ekim 1934 gün ve 2590 sayılı Kanu
nun bu kanuna muhalif hükümleri, 

g) 25 Mart 1953 gün ve 6077 sayılı Kanun, 
ek ve tadilleri, 

lı) 18 Mayıs 1929 gün ve 1455 sayılı Kanun, 
ek ve tadilleri, 

i) 6 Mayıs 1938 gün ve 2161 sayılı Kanun, 
ek ve tadilleri, 

j) 28 Mayıs 1928 gün ve 1281 sayılı Kanun, 
ek ve maddeleri, 

k) :15 Mayıs 1957 gün ve «1)66 sayılı Nakil 
ve Tâyin Kanunu, 

1) 20 Haziran 1927 gün ve 1 108 sayılı Maaş 
Kanunu ile ek ve tadillerinin bu kanuna aykırı 
hükümleri, 

m) 18 Nisan 1956 gün ve 6225 sayılı Kanun, 

n) 13 Temmuz 1956 gün ve 6801 sayılı Ka
nun ile ek ve tadilleri. 

BAŞKAN - 210 ncu maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etin.iyenl.er... Kabul 
edilmiştir. 

Efendim, komisyona verdiğimiz bir madde 
vardı, bekliyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
SARIGÖZ (Amasya) — Müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN -• 177 nci madde komisyona veril
mişti. Müzakereye alacak mıyız? Evet. 177 nci 
madde gelmiştir. Komisyon izah edecektir. 

Buyurun. 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 

SARIGÖZ (Amasya) — Muhterem arkadaşlar, 
tasarının 177 nci maddesine jandarma uzatmalı 
çavuş, uzman çavuş ve uzatmalı onbaşı tâbirleri
nin eklenmesi yolunda Sayın Fahir Girit]ioğlu 
tarafından A^erilen değiştirge önergesini incele
dik. Millet Meclisinde kabul edilen tasarının 1 nci 
maddesine göre jandarma uzatmalı çavuş ve on
başılarla, uzman çavuşlar bu kanunun şümulü dı
şında bırakılmış ve kendi özel kanunlarına tabi 
olacakları kabul edilmiştir. Esasen 4 sayılı cet
velde komisyonumuzun bir takrirle talcbettiği 
değişikliği Yüce Heyetiniz kabul etmekle bu hu
sus da kabul edilmiş ve kesinleşmiştir. 

Şimdi tasarıda değiştirilen husus kabul edi
lirse tekrar 4 sayılı cetvelde ayrıca bir değişiklik 
yapmak gerekeceği için bu husus en son Meclisi
mizce kabul edilen uzman jandarma çavuşu ve 
uzman çavuş kanunundaki hususlara da aykırı 
düşecektir. Şu hale göre teklifin kabulü tasarı
nın 1 nci maddesi ile çelişeceği gibi kanun tekni
ği bakımından aykırı olacaktır. 

Kaldı ki, jandarma uzatmalı onbaşı ve erlerin 
emeklilik hakları mevcuttur. 6981 sayılı Kanun
la bu hususlar tesbit edilmiştir. Ayrıca 5434 sa
yılı Emekli Sandığı Kanununda yazılı emeklilik 
ikramiyesini de ayrıca almaktadırlar. Yukarıda 
açıl kanan sebepler muvacehesinde önergeye işti
rakine imkânı görülmemiş ve maddenin metninde 
yazılı olduğu şekilde kabulünde ısrar edilmiştir. 
arz ederim. 

.BAŞKAN — Komisyon madde üzerinde ıs
rar etmektedir. 

Buyurun Sayın Giritlioğlu. 

FAHİR GİRİTLİOfJLU (Edirne) — JVk 
'".ıııhterem rakadaşlarım, komisyon yeni izaha
tında birinci maddeye dayanmaktadır. Filha
kika birinci madde şöyledir : «Bu kanun Türk 
Silâhlı Kuvvetlerine mensup subay, astsubay
larla Harb Okulu, fakülteler ve yüksek okul
larla astsubay smıf okullarında okuyan askerî 
öğrencilere uygulanır. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli diğer as
kerî ve sivil şahıslar kendi özel kanunlarına ta
bidirler.» Bu maddeye istinaden, emeklilikten 
istifade imkânı yoktur, demek isterler. Bu kanu
nun içerisinde buulnan dört sayılı cetvelde biz 
jandarma uzman çavuşlarını istifadelendirdik. 
Buna göre kanunun şümulü içerisine bir bakı-
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ma girmiş oldular. Filhakika 1 nci madde tama
men çıkartmış oluyor. Ama 4 ncü madde ile za
ten sokmuş oluyoruz. Aynı zamanda emekli
lik hükümleri bakımından sokmakta içtimai 
L'ayda vardır. Perakende hükümleri kaldırılmış 
olacağız, yeknesaklığı sağlamış bulunacağız. 
Komisyonun bahsetmiş bulunduğu, demin nu
marasından bahsettiği kanun öyle zannediyo
rum ki, mülgadır. Çünkü uzman jandarmalar 
hakkında bir kanun Meclisimizce kabu ledrldi. 
Bu kanun evvelki hükümleri kaldırmış bulun
maktadır. Ancak, mezkûr kanun kesinleşmedi, 
Cumhuriyet Senatosundadır. Bu vaziyet karsı
sında uzman çavuşlarla ilgili yeni bir hukukî 
statü yaratıyoruz, maaş bakımından ve emekli
lik bakımından.. Maaş bakımından onların le
hine olan hükümleri Uzman Çavuş Kanununda 
getirdik. Burada, «emekliliğe tabi olur» cümle
sini koymakla bu zümreden olan memurlarımı
zı, personelimizi daha çok teminat altına alaca
ğız-. Emekliliğin şekli, derecesi hususunda özel 
bir kanun koyabiliriz. Veya atıf suretiyle uz
man çavuşluk Kanununda bir ek madde halin
de orada bir hüküm konulabilir. 

Bendeniz şunu ifade etmek istiyorum : Mec
lis müzakereleri zamanında maalesef bunları 
emeklilik hakkına müstahak kılamadık. Şimdi 
Askerî Personel Kanununda da bunlara emek
lilik hükümleri dışarısında bırakıldığı takdir
de, özel kanunlarla emekliliklerinin kabul edil
mesi çok zorlaşmış olacaktır. Nitekim maaş 
hakkını eğitmenlere verdiğimiz halde, emeklilik
lerini sağlıyamadık, bir mağduriyet oldu. Aynı 
konu uzman çavuşlarımız için olmasın. Her 
ne kadar birinci maddeye aykırı ise de diğer 
maddelere aykırı değildir, uygundur. Bilfarz 
demin de arz ettiğim gibi dört sayılı cetvelde 
uzman çavuşlardan dahi bahis vardır. Tasarı
nın içindeki diğer maddelerde de bahis vardır. 
Şu halde uzman çavuşları kapsıyan bir kanun
dur. Emeklilik hükmünün de ithal edilmesini ve 
demin Meclisin tecelli eden reyine hürmeten ve 
ittıbaen maddenin ona göre tanzim edilmesini 
arz ederim. 

"BAŞKAN — Komisyon. 

GEÇİCİ' KOMİSYON SÖZCÜMÜ İSMAİL 
SARIGÖZ (Amasya) - Sayın Başkan, arkada
şımız emeklilik ikramiyesine taallûk eden 177 
nci madde hakkında önerge vermiştir. Halbuki 
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önergelerinin taallûk ettiği husus 176 ncı mad
dedir. 176 ncı madde Meclisimizce kabul edil
diği cihetle esasen önergenin nazarı itibara alın
masına imkân yoktur. Kaldı ki, bahsettikleri 
hususta, bu zevat özel kanunlariyle emeklilik 
işlemine tabidir ve emeklilik maaşı alacaklardır. 
Her hangi bir endişe bahis mevzuu değildir. 

BAŞKAN — Bu bakımdan katılmıyorlar ve 
eski maddede İsrar ediyorlar. 

Eski metni okuttuk. Fahir Giritlioğlu'nun 
başka bir talebi yok, söyliyeceğini söyledi. 
177 nci maddeyi oya sunacağım. 177 nci mad
deyi oylarınıza sunuyorum; kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

IV - Yürürlük 
MADDE 211. — Bu kanunun kıta tazminatı

na dair hükümleri kanunun yayımını takibeden 
ay başından itibaren, 

Diğer malî hükümleri kanunun yayımını ta
kibeden malî yıl başından itibaren, 

Malî hükümler dışındaki hükümleri, kanu
nun yayımını takibeden Eylül ayının 1 nci gü
nü yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 211 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum ; kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

V - Uygulama 
MADDE 212. — Bu kanunu Bakanlar Ku

rulu yürütür. 
BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının uygulamaya ait 212 nci maddesi

nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

Madde 212. — Bu kanunun tüzüklere ait 
hükümlerini Bakanlar Kurulu, diğer hükümle
rini Millî Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanları 
yürütür. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 

SARIGÖZ (Amasya) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor, önergeyi 

oylarınıza sunuyorum; kabul edenler... Kabul 
etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 
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GEÇİCİ KOMİSYON ADINA İLYAS KI

LIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, bâzı maddi 
hatalar var, müsaade ederseniz bunları düzelte
ceğiz. 149 ncu maddedeki «subaylar» kelimesi 
sonundan «1ar» kalkacak. 

BAŞKAN — Hele maddeyi oylıyalım da.. 
212 nci maddeyi kabul buyurduğunuz değişik
lik önergesiyle birlikte oyunuza sunuyorum; 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

KOMİSYON ADINA İLYAS KILIÇ (Sam
sun) — 149 ncu maddenin subaylar kelimesinin 
sonundaki «1ar» 129 ncu madde gereğince kal
dırılacaktır. 

171 nci maddenin birinci fıkrasındaki ikinci 
satırındaki topçu, istihkâm, piyade deyimi de 
piyade, topçu, istihkâm deyimi şeklinde ola
caktır. 

Geçici üçüncü maddenin kabul edilen Hükü
met tasarısının geçici üçüncü maddesinde fık
rasında kelimesinin fıkrasındaki şeklinde dü
zeltilmesi lâzımdır. Bunlara ait önergelerimiz 
de vardır. 

BAŞKAN — Onları buraya tekrar veriniz. 
Efendim, tasarının tümü üzerinde görüşme

lerimiz bitti. Tasarının lehinde pek çok arka
daşlarımız söz istemişlerdir. Sayın Şerafettin 
Konuray ilk söz almışlardır. («Cetveller oya su
nulmadı» sesleri) 

Efendim, komisyonun demin yerinden izah 
ettiği hususların düzeltilmesini oyunuza sunu
yorum. 

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

Sayın Konuray, tasarının lehinde kısaca. 
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Efendim, ar

kada cetveller var. 
BAŞKAN — Efendim, birlikte oyunuza su

nacağım. 

ŞERAFETTİN KONURAY (Erzurum) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; Türk 
Silâhlı Kuvvetleri personeline ait kanun tasa
rısının müzakerdsi bitmiş bulunmaktadır. Muh
terem arkadaşlarım, uzun yıllardan beri Silâhlı 
Kuvvetlerimizde böyle bir kanuna büyük ihti
yaç vardı. Bu kanun İkinci Koalisyon devre
sinden itibaren birkaç defa Millî Savunma Ko
misyonuna gelmiş ve tekrar Hükümete iade 
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edilmek suretiyle, İkinci Koalisyon devlinde 
tekâmülüne uğraşılmış ve bu Hükümet zama
nında çıkarılması mümkün olmuştur. Bu su
retle Silâhlı Kuvvetlerimizin her türlü ihtiyaç
larını karşılıyacak olan bu kanunun çıkışı Yük
sek Meclisimiz için de büyük bir muvaffakiyet 
addedilebilir arkadaşlarım. 

Tasarının esasları üç katagoride toplanabilir. 
BAŞKAN — Sayın Konuray, tümü üzerinde 

görüşmek üzere söz aldınız, lütfen o şekilde gö-
rüşünüz. 

ŞERAFETTlN KONURAY (Devamla) — 
Tasarının esasları mühimce kısîmlari'yle terfi
lerin liyakat esası üzerinden yapılması kıta 
hizmeti ve tazminatı almak üzere 3 kısmı ihti
va eder. Bunların tatbikatında yeni esaslar kon. 
muştur. Bu yeni esaslarla Silâhlı Kuvvetleri
mizde bu tasarının tatbikiyle muvaffakiyete 
ulaşılacağına ben inançlıyım. Çünkü tarihin de 
rinliklerine kadar uzanan Türk Silâhlı Kuvvet
leri Dünya tarihinin seyrini değiştiren bir 
kuvvettir. Bu bakımdan Dünyanın en çok sa
vaşan ordularından birisi olan, nesillere kuvvet 
•kaynağı olmuş zengin derslerle dolu şanlı bir 
tarihe sahibolan Silâhlı Kuvvetlerimiz bu ka
nunla bugünkü asnn daha mütekâmil bir saf
hasına ulaşacağına inanıyorum. Bu bakımdan 
kanunun lehinde oyumu kullanmak suretiyle 
kanunun Türk Silâhlı Kuvvetlerimize ve onun 
personeline başarılı olmasını dilerim. Bu kanu
nun malî hükümleri de oldukça kabarıktır ar
kadaşlarım. Bu bakımdan gelecek hükümetle
rin bunu iyi bir şekilde tatbik etmelerini de bu 
Meclisin çıkardığı bu kanunun iyi tatbiki bakı
mından dilerim. 

Kanunun Silâhlı Kuvvetlerimize ve milleti
mize uğurlu ve başarılı olmasını diler, hürmet
lerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu veya özel... 
Aleyhte. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Çok muhterem 
arkadaşlarım, Türk Silâhlı Kuvvetlerimiz 
için ayrı bir personel kanunu çıkarılması ge
rekli hale gelmiştir. Bu sebeple tasarının esası
na muhalefet etmek mümkün değildir. Bundan 
dolayı da bu safhaya ulaşmış olan tasarı için 
söylenebilecek söz sadece bu tasarının Silâh
lı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını dilemektir. 

Ancak, müzakereler bakımından tarih, ha-

14 . 7 . 1965 O : 1 
kikaten bizi acı bir istihza, ile seyretmiştir. 
Böyle bir kanunu Meclisin müzakere şekline 
tarihimizin istihza ile baktığını kabul etme
miz lâzımdır. Böyle bir müzakerenin kaç kişi 
ile yapıldığı üzerinde ayrıca durmak gerektir. 
Devlet Personel Kanununun tetkik eden geçi
ci komisyon tarafından paralel düşüncelerle 
Türk Silâhlı Kuvvetlerine aidolan kanunun da 
müzakeresi çok uygun bir düşünce olurdu. 
Bu olmamıştır. 

Ayrıca, burada maddeler konuşulurken 
her madde üzerinde arkadaşlarımızın konuşa
bilmek imkânı olmalıydı, bu da olmamıştır. 
Meclisin daha büyük bir çoğunluğunun bulun
duğu zamanda müzakere edilmesi istenirdi; bu 
da olmamıştır. 

Bendenizin bildiğime ve inandığıma göre 
bu türlü müzakere Türk Silâhlı Kuvvetleri
mizin şerefli mensuplarını rencide edecektir. 

BAŞKAN — Sayın Özal, bir dakikanızı ri
ca edeceğim. 

Kanunun bu şekilde müzakeresi Yüce Mec
lisin toptan ve ekseriyetle aldığı .karara göre
dir. 

İkincisi de, kanunların müzakeresi sırasın
da önerge verip değiştirme yapacak ilgili arka
daşlar müzakere edilirken bulunur. Bu her 
kanun için böyle olur. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Devamla) — Bendeniz bü
tün bunları bilerek fakat müzakerelerin tabiî 
olmıyan bir usul içerisinde cereyan ettiğini ve 
214 esas ve 17 geçici maddenin çok kısa bir sü
re içinde ve gerektiği kadar tartışılamadan 
bir neticeye bağlandığım ifade ediyorum. Ve 
bundan Türk Silâhlı Kuvvetleri mensuplarımı
zın rencide olacağı hakkındaki inacımı da be
raberce ifade ediyorum. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, sözlerimin 
bu kısmında bu tasarının bugünkü ulaştığı saf
hada Türk Silâhlı Kuvvetlerine hayırlı olması 
temennisini tekrar ediyor ve tasarının isteni
len şekle gelebilmesi hususunda da Yüce Sena
tonun göstereceği titizliğe ümidimizi bağlamış 
bulunuyoruz. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Lehinde, aleyhinde iki arka
daşımız konuşmuş bulunmaktadırlar. Sayın Kı
lıç siz söz mü istiyorsunuz ? 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Evet, Komis
yon adına. 
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BAŞKAN -•- Komisyon adına söz veremem. I 

Kabadayı arkadaşımız vazgeçerlerse, oyunuzu 
ihsas bakımından si/e söz verebilirim. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Vazgeç
tim. 

BAŞKAN — Komisyon adına söz veremiye-
ceğim, Kalbadayı arkadaşımız sözünden vaz geçi
yor, siz buyurun. Rey ihsası. 

İLYA8 KILIÇ (Samsun) — Muhterem ar
kadaşlarım, Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel ka
nunu tasarısının hazırlanmasında ımalûmu âlimiz 
Ibütün hiyerarşi kademel erinden geçirilmek su
retiyle buraya getirilmiş ve Komisyonda enine 
boyuna lâzım olduğu şekilde tetkik edilmiş ve 
ıSllâhilı. Kuvvetlere faydalı olacağı inancı ile 
Yüksek Meclise sevk edilmiştir. Bu .sevk esnasın-
dalk'i bâzı noksanlıklar Yüksek Meclisin müdaha
leleriyle düzeltilmjiş ve son haliyle Silâhlı Kuv
vetlerin özlediği bir kanun tasarısı olmuştur. 
Komisyon olarak elbette ki, bu kanunun bütün 
noksanlardan âr.i olduğunu iddia etmiyoruz. An
cak bugün için en tekamül etmiş bir şekilde ol
duğuna inamyoraz. Bundan sonraki tatbikat nok
sanları da elbette ki, zamanla düzeltilecektir. 

Ancak bu tasarıda bir iki noksanımız vardır. 
Bunlar da teknik sınıf olarak isimlendirdiğimiz 
ınuihalbereilerin, istihkâmların ulaştırma ve ordu 
donatımın alay ve yukarı birlikleri bulunmadığı 
için buradaki arkadaşlarımız kıta tazminatı ba
kımından mağduriyetlerimi önlemek için yaiptı-
ğımız,-.teklifte... 

BAŞKAN — Sayın Kılıç oyunuzun ihsası j 
Ibakımından... 

İLYAS KILIÇ (Devamla) — Şimdi bu ka
nunu bu haliyle normal, özlenen, beklenen Türk 
iSilâhlı Kuvvetlerinin Personel Kanunu olduğu
na inancım olduğu için. müspet oy vereceğimi 
ısaygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, tasarının leh ve aley
hinde arkadaşlarımız konuştular. Sayın Bakan 
'oylama bittikten sonra zatı âlinize söz vereceğini. 
Tasarımın tümü açık oylarınıza sunulacaktır. Yu
varlaklar sıralar arasında gczdiriLecektir. Yu
varlaklar sıralar arasında gezdirilirken bir mad
delik Millî Müdafaa Komisyonunu ilgilendiren 
bir teklifi müzakere edeceğiz. 

1.4. — Cumhuriyet Senatosu Sinop İîycsi 
Suphi Batur, 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetle
ri tçhizmet Kanununun 43 ncü maddesinin 
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2 nci fıkrasına (a) fıkrası olmak üzere yeni bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Mil
lî Savunma Komisyonu raporu (2/816) (S. Sa
yısı: 943) 

BAŞKAN — Teklifin tümü üzerinde söz is-
ti'yen var mı'? Buyurun Sayın ({iritlioğlu. 

FAHİR (İİRİTLİOĞLU (Edirne) — Pek 
.muhterem arkadaşlarım, geç vakit olmasına rağ
men bu bir maddelik kanun teklifinden konuş-
ımaktan kendimi alamadım. Spor hayatımızın de
ğerli simalarından ve millî formayı şerefle dış 
memleketlerde temsil eden değeni i Sinop Sena
törü Sayın Suphi Batur bir hususta sporculuk 
âlemimize hizmet eden başarıya ulaşmıştır. Ba
şarısı 1 nci safhada mevıznulbalhistir. 2 nci safha
ya konu intikal 'Ctımiştir, şöyle ki; mevcut kanun 
teklifi dalha önce Sadrettin Oanıga tarafından 
Mecliise getirilım'iş bulunmaktaydı. İçihizmet Ka
nununun verdiği hizmetlerin dışında olarak ta
tili. günlerlinde ve izinli bulundukları zamanlar
da, askerlerin kend'i kulüplerinde sporla iştigal
leri Sadrettin Çanga arkadaşımız tarafından ta-
ilelb edilmişti... 

BAŞKAN — Bir dakikanızı istirham edece
ğim Sayın Giritlioğlu. 

Türk Silâhlı Kuvvetler Personel Kanununum 
açık oylamasına oyunu vermıiyen arkadaşımız 
var mı? Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Devamla) — Bu 
teklif o zaman reddedildi. (lereJkco olarak da, İç
ihizmet Kanununun icalbett'irdiği şekilde inzibat 
sağlanamaz, bu bakımdan sporculara ayrı bir 
özel muamele yapılması doğru değildir, den
mişti. 

Sayım Snplhi Batur'un teklifinin birinci saf
hasındaki başarı odur ki, Komisyonda konunun 
hakikaten İçihizmet Kanununun gerektirdiği hiz
metleri aksatmıyaeak bir konu olduğunu müda
faa edebil mistir. Komisyon teklifi kahul etmiş
tir. izinli oldukları zaman veyahut da hafta ta
tillerinde askerlerin ilgili kulüplerinde faaliyet-
3erde bulunmaları derpiş edilmektedir. Şimdiki 
tatbikatta böyle bir kulübe giden b'ir askerin ora
da oynaması yasaktır, inzibat erleri bilfarz bu 
şekilde spor sahasında faaliyette bulunan asker 
kişiyi, sporcuyu dışarıya çıkarmaktadır. Kanun, 
onun serbestçe oynamasını sağlıyacak hüküm ge
tirmektedir. Kanaatim odur k'i, İehizımeit Kanu
nunun hükümleri aksamı yaeağı gibi aslında spor-
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eu olan bu gençlerimizin de hafta tatillerinde 
kendi spor faaliyetlerini yapmak gibi hem ken
di bedenî eğitimlerini sağlamış dlacak, hem de 
spor âlemimize faydalar sağlamış olacağız. Tek
lifin yüksek oylarınızda kabulünü bilhassa İstir
ham >ederim. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti-
yen?.. Yok. Maddelere geçilmesini oyunuza sunu
yorum... Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilimiiştür. 

ivedilik teklifi vardır, ivedilik teklifini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

211 ısayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri îçhizmet 
Kanununun 43 noü maddesinin 2 nci fıkrasına 

ek kanun teklifi 

MADDE 1. — 211 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri tejlıizmet Kanununun 43 ncü maddesinin 
2 nci fıkrasına aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Profesyonel sporcular hafta ve resmî tatil 
günleri ile izinli bulundukları zaman sivil ku
lüplerde her çeşit müsabaka ve antremanHara 
katılırlar.» 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok... 

GEOİOÎ KOMÎSYON SÖZCÜSÜ ÎLYAS 
KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, Komisyon 
yok siz maddeyi kabul ettiriyorsunuz. Biz Millî 
Savunma Komis3 ı̂o,nu değiliz. Biz Karma Komis
yonum. Bizim Komisyonumuz... 

BAŞKAN — Anlaşıldı efendim, söylediniz. 
Ben Komisyon arıyorum. 

Milî Savunma Komisyonu yok. Millî Savun
ma Komisyonu bulunmadığı için bu teklifin mü
zakeresini bırakmış oluyoruz. 

Umumi hayata müessir âfetler dolayısdyle 
alınacak tedbirler ve yapılacak yardımlara dair 
kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kındaki oylaımaya (238) arkadaşımız katılmış 
(236) kabul, (2) çekinser oy kullanılmış ve böy
lece tasarı Meclisimiziee kabul edilmiştir. 

Halk Bankası ve Halik Sandıkları hakkındaki 
Kanunun 6854 sayılı Kanunla değiştirilen birin
ci maddesiyle ikinci maddesinin (A) fıkrasının 
değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının oy
lamasına (241) arkadaşımız katılmış, (238) ka
bul (3) çekimser, oy çıkmıştır. Böylece tasarı Mec
lisimizce kabul edilmiştir. 

1965 yılı bütçe Kanununa bağlı cetvellerin 
Diyanet işleri Başkanlığı kısmında değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun tasarısının oylaması
na (96) arkadaşımız katılmış (94) kabul, (2) çe
kinser oy çıkmıştır. Gereken nisap temin edile
mediği için gelecek Birleşimde tekrarlanacak
tır. 

1965 yılı bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve 
(A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun teklifinin oylamasına (85) 
arkadaşıımız katılmış, (84) kalbul, bir çekinser 
oy çıkmıştır. Gereken nisap temin edilemediğin
den gelecek Birleşimde tekrarlanacaktır. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
açık oylamasına (21) arkadaşımız katılmış, (21) 
kabul oyu çıkmıştır, gerekli nisap temin edile
mediğinden oylama gelecek Birleşimde tekrar
lanacaktır. 

15 Temmuz 1965 Perşembe günü saat 14,30 da 
toplanacak olan T. B. M. M. nıin toplantısını mü-
taakıp toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati 20,10 

. . . . > » . . >o< ....... 
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Umumi hayata müessir âfetler dolayisiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair kanu 
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki kanun 

tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 

-

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğiu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Ahmet Savrun 
İbrahim Telaki 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
AFYON KARAHÎSAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Güter 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Kararı 
ismail Sarıgöz 

ANKARA 
ismail Rüştü Ato»*« 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Bülent Ecevit 
Muhlis Ete 
ismail Gence 
ibrahim Imirzalıoğlu 
ihsan Köknel 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 

Üye •ayım 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katümıyanlar 

Açık üyelikler 

150 
: J200 

490 
0 
4 

235 
45 

[Kabul edenler] 
Ilyas Seçkin 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdullah Kemâl Yörük 

ANTALYA 
thsan Ataöv 
Elasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydın çer 
Melâhat Gediik 
Reşat özarda 
r»met Sezgrin 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 

Sadrettin Çanga 
ibrahim öktam 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Refet Sezijfin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
ismail Ertan 
İbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
tlhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Naei Güray 
Ömer Farufc Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şeııyurt 

ESKİŞEHİR 
tbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Mi zam ettin Erkmen 
tbrahim Etem Kılıç-
oğlu 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Ankan 
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Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 
ihsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Bayka/m 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Hatip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Göka< 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyanşan 
Abdurrahman Yazgan 

İZMİR 
Osman Sabri Ada] 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Ş^ref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Şinasd Osma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
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İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
İsmail Hakkı Yılanlı -
oğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Ali Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yasır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdeımir 
Halil öamen 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gürkan 
thsan Kabadayı 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Cahit Yılan az 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kese» 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
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Mehmet Delikaya 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Şevket Ra§it Hatipoğ' 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hüjmd Bay dur 
Cevdet Oskay 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ref et Aksoy 
Orhan Naim Hazinedaı 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Arif Hükmet Güner 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bay ar 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Fevzi Geveci 

[Çekinserler] 

ADANA 
Kemal Sanibrahimoğlu 

YOZGAT 
Celâl Sungu* 

Hâmit Kiper 
tlyas Kılıç 

SİİRT 
Cevdet Aydın 

SİNOP 
Mahmut Alieanoğhi 
Mustafa Kaptan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Alttay 
Cevad Odyakmaz 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Mehmet Kazova 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Nazmi ökten 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoglu 

URFA 
Kemal Badıllı 
Celâl Öncel 

UŞAK 
Ali Rıaa Akbıyıkoğlu 

VAN 
Muslih Görentaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Feyzi Fırat 
VTehımet Ali Pestile* 
Yusuf Ziya Yücebdlgin 

[Oya kafohnıyanlar] 
ADANA 

Yusuf Aktimur 

Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Oral 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 

Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Bâlri 
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Veli Başaran 
Meluııet Turgut (B.) 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman (B.) 
Osmıan Bölükbaşı 
Fuat Börekçi (İ.) 
Mustafa Kemal Erko 
van 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Eteni Ağva 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Emmağaoğifu 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan (B.) 
Ahmet Aydın Bolaik 
Kaya Bulut -
(lökhan Evliyaoğlu 
Ahmet thsan Kırımlı 

BİNGÖL 
M. Sıddık Âydar 
rialit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Ekrem Paıksoy 
İsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Şefik inan 
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ÇANKIRI 

Rahmi inceler 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
ihsan Tombuş 

DENIZLI 
Sinan Bosna 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehınus Aralan 
Yusuf Azizoğlu (I.) 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu (B.) 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen (1. Ü.) 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrcm Müftügil 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Can'bolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin İneeoğlu (İ.) 
Mithat San (B.) 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğb 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip İnal (B.) 
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İÇEL 

Mehmet Ali Ardan 
Burhan Bozdoğan (I.) 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Ömer Zekâi Dorman 
(B.) 
Saadet Evren 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Vahyi özarar 
İlhami San car 
tsmail Hakkı Tekine] 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarh 
Mâlik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
İhsan G ursan (B.) 
Ziya Hanhan 
S. a i m Kayganı 
Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmoğlu 
Lcbit Yurdoğlu 

KARS 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural (İ.) 
liıza Yalçın 

* KASTAMONU 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Erig 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
İrfan Baran (B.) 
Kadirean Kaflı 
Ömer Kart 
R-üştü özal 
Faruk Sükan (B.) 

Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Sadrettin Tosbi (t.) 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat (1.) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten 
Yakup Kadri Karaos 
manoğlu 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Turan Şahin 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy (B.) 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Muslihittin Gürer 
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SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kânıran Evliyaoğlu 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Süreyya uner 
Hayrettin özgen 
Adil Ya§a 

SİNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
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tbrahim Oöker 
Rahmi Günay 
Sabati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkây 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 

[Açık iı 

Aydın 1 
Çanakkale 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 

İsparta 1 
İstanbul 1 
tzmir 2 

14 . 7 . 1965 0 : 1 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener ' 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URPA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 

yetikler] 

Kastamonu 1 
Kocaeli 1 
Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 2 

_» 
Yekûn 15 

Sabri Kılıç 
UŞAK 

İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 

1 (B.) 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Ramiz Karakaşoğlu 

»>«« 
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Halk Bankası ve Halk sandıkları hakkındaki Kanunun 6854 sayılı Kanunla değiştirilen 
maddesi ile ikinci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısına 

oyların sonucu 

birinci 
verilen 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçieğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
AFYON KARAHISAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar ' 
Nihat Berkkan 
Bülent Ecevıt 
Muhlis Ete 
ismail Gence 
ibrahim îmirzalıoğlu 
ihsan Köknel 
Emin Paksüt 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 24 4 

Kabul edenler : 238 
Reddedenler : 0 

Çefeinserler : 3 
Oya katılmıyaıüar : / g 4 

Açık üyelikler : 4 5 

[Kabul edenler] 
Zühtü Pehlivanlı 
Ilyas Seçkin 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdüilhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su . 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 

Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
ibrahim öktem 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
ismail Ertan 
ibrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 

GİRESUN 
Ali Cüeeoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Naim Tirali 

GUMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Saki Zorlu 
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İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 
Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Sahabettin Orhon 
Naci öfctem 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyanşan 
Abdurrahman Yazgan 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Şinasi Osma 
Kadri Özek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Sim ökteoı 
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KASTAMONU 

Fethi Doğançay 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Ali Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altnğ 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Hâl dan Kısayol 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kmauta 
Fakih özfakih 
Fakih özlem 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Mehmet Delikaya 

14 . 7 . 1965 0 : 1 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Şevket Rasit Hatip-
oğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Refet Aksoy 
Orhan Naim Hazinedar 
Sadi Pehlivanoğln 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Ekrem Ali can 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Fevzi Geveci 

Hâmit Kiper 
llyas Kılıç 

SÜRT 
Cevdet Aydın 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Cevad Odyakmaz 
Mahmut Vural 

KIRKLARELİ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Mehmet Kazova 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Nazmi öktem 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Kemal Badıllı • 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Feyzi Fırat 
Mehmet Ali Pestile! 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

BURSA 
İsmail Yılmaz 

[Çehinserler] 
KASTAMONU 

İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 
YOZGAT 

Celâl Sungur 
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[Oya kattlmıyanlar] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Oral 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Mehmet Turgut (B.) 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Hüseyin Ataman (B.) 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi (t.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Etem Ağva 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan (B.) 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BtTLÎS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 

Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Ekrem Paknoy 

ÇANAKKALE 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
thsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Eecai Iskenderoğlu (B.) 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen (I. Ü.) 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Seyfi öztiirk (B.) 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğüs 

Hüseyin lucioğlu (1.) 
Mithat San (B.) 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip inal (B.) 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Ömer Zekâi Dorman 
(B.) 
Saadet Evren 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
tlhami Sancar 
ismail Hakkı Tekinel 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Malik Yolaç 
Zeki Zerrçn 

İZMİR 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
ihsan Gürsan (B.) 
Ziya Haııhan 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmoğlu 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural (I.) 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
irfan Baran (B.) 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Rüştü özal 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat (İ.) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten 
Yakup Kadri Karaos-
m an oğlu 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Turan Şahin 
tlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy (B.) 
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Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Bunhan Akdağ 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert, 
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Kârnran Evliyaoğlu 
Hüseyin Özalp 
Osman Şn hinoğlu 

SÜRT 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Giinay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

[Açık il 
Aydın 1 
Çanakkale 1 
Krzurum 1 
Hatay 3 
İsparta 1 
istanbul 1 
izmir 2 

14 . 7 . 1965 0 i 1 
TEKİRDAĞ 

Fethi 'Mahramlı 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Koeamemi 
Reşit önder 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 

yetikler] 
Kastamonu 1 
Kocaeli 1 
Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 2 

Yekûn 15 

Atalay Akan 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
ibrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
(B.) 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

"•**•*& -•**-. iti»--
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1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerin Diyanet işleri Başkanlığı kısmında değişiklik yapıl

ması hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 
(Yeter sayı yoktur.) 

ADANA 
Hasan Aksay 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinçer 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 

ANKARA 
Raif Aybar 
İsmail Gence 
ihsan Köknel 
Ferhat Nuri Yıldırım 

AYDIN 41ı A 1/XX1 

Hülmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR AJ XX 1 1 lı l \ J » l Kf AXV 

Ahmet ihsan Kırımlı 
BİLECİK 

Sadi Binay 
BURDUR 

Mehmet özbey 
BURSA 

Hikmet Akalın 
Sadrettin Çanga 
ibrahim öktem 
Mustafa Tayyar 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

üye sayısı 4 50 
Oy verenler : o 6 

Kabul edenler 94 
Reddedenler : 
Çekinserler % 

Oya katılmıyanlar 330 
Açık üyelikler //y 

[Kabul edenler] 
ÇORUM 

Hilmi incesulu 
DENİZLİ 

ismail Ertan 
DİYARBAKIR 

Alp Doğan Şen 
EDİRNE 

tlhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Naci Güray 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 

GİRESUN 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Saki Zorlu 

İÇEL 
thsan önal 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
FaJhrettin Kerim Gökaj 
Coşkun Kırca 

Hilmi Oben 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Lâtif Akiizüm 
Hasan Erdoğan 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
ismail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

KONYA 

Selçuk Aytan 
Ahmet Gürkan 
ihsan Kabadayı 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özlen 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
ismet inönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

MARAŞ 
Kemalî Bayazıt 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 

MUŞ 
Sami öztürk 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 

ORDU 
Refet Aksoy 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 

SİVAS 
Adil Altay 
Cevad Odyakmaz 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Nazmi ökten 
Ali Rıza Uzuner 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
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[Çekinserler] 

ADANA 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

I Oya katılmtyanlar] 
ADANA 

Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut (B.) 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
tsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman (B.) 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi (t.) 
Bülent Ecevit 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 

ibrahim Imirzalıoğlu 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Enıin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı (I.Ü.) 
Ilyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Abdtilhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Eteni Ağva 
thsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan (B.) 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fenni îslimyeli 
Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLÜ 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Ahmet Türkel 
ismail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
ibrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
kdnan Aral 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu (î.) 
Hilmi Güldoğan 

Reeai Iskenderoğlu (B.) 
Vefik Pirdnçcioğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen (İ. Ü.) 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Cevat Dursunoğlu 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemaloılar 
Seyfi öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu (t.) 
Mithat San (B.) 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kıhçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 

Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 
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HAKKÂRİ 

Ahmet Zeydan 
HATAY 

Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abduilah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip İnal (B.) 

İÇEL 
Mazhar Arı kan 
Mehmet Ali Aralan 
Burhan Bozdoğan (t.) 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altınoğhı 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
(B.) 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
İlhami Sancar 
Selim Sarper 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

ÎZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
İhsan Gürsan (B.) 

Ziya lîanhan 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural (İ.) 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
ihsan Şeref Dura 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 

Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
İrfan Baran (B.) 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 

Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat (j.) 
H. Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Yakup Kadri Karaos 
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Valıap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 

Adnan Akarca 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 
ti han Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Ata Bodur 

Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Pııad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 

Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
tlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 

Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Gün ay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 
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TEKİRDAĞ 

Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener j 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

TUNOELÎ I 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URPA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı j 

[Açık ü\ 
Aydın 1 
Çanakkale 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 
İsparta 1 
İstanbul 1 
İzmir 2 
Kastamonu 1 

Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanl) 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş (1. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 

İsmail Hakkı Akdoğan 
(B.) 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pe&tilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

yelikler] 
1 Kocaeli 

Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 
2 

Yekûn 15 
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1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkın

daki kanun teklifine verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yok.) 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 

ANKARA 
Raif Aybar 
İsmail Gence 
ihsan Köknel 
Ferhat Nuri Yıldırım 

AYDIN 
Melâhst Gedik 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Ahmet ihsan Kırımlı 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Sadrettin Çanga 
ibrahim öktem 
Mustafa Tayyar 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 

DENİZLİ 
ismail Ertan 

Üye sayısı : 45 0 
Oy verenler : 85 

Kabul edenler : 84 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : / 
Oya katılmıyanlar : 85 0 

Açık üyelikler : 15 

[Kabul edenler] 
DİYARBAKIR 

Alp Doğan Şen 
EDİRNE 

tlhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ERZURUM 
Nihat Diler 

Gıyasettin Karaca 
ESKİŞEHİR 

Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 

GİRESUN 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Saki Zorlu 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
Fahrettin Kerim Gök ay 
Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Sahabettin Orhon 
Naci Öktem 
Vahyi özarar 

İZMİR 

Mehmet Ali Ay taş 
Şeref Bakşık 
Kadri özek 

Mustafa Uyar 
KARS 

Lâtif Aküzüm 
KASTAMONU 

Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
ismail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âh Özkan 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gürkan 
ihsan Kabadayı 
Abdtissamet Kuzucu 
Fakih özlen 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
ismet inönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 

MUŞ 
Sami öztürk 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 

ORDU 
Refet Aksoy 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 

SİVAS 
Adil Altay 
Cevad Odyakmaz 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Nazmı ökten 
Ali Rıza Uzuner 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
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[Çekinser] 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 

[Oya katılmtyanlar] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cahit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
tbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur BâM 
Veld Başaran 
Hasan Dinçer (B.) 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut (B.) 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem Özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
îsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman (B.) 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi (î.) 
Bülent Ecevit 
Mustafa Kemal Erko-
van 

Muhlis Ete 
tbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
tbrahim îmirzalıoğlu 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı (î. Ü.) 
tlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Abdülhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
thsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Vazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Yi h fi t Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğhı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan (B.) 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oglu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fenni îslimyeli 
Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLÜ 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 
Kâmil tnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Ahmet Türkel 
tsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Burhat Arat 
Süreyya Endik 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
Necmi öktem 
thsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
tbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslaaı 
Yusuf Azizoğlu (î.) 
Hilmi Güldoğan 
Recai tskenderoğlu (B.) 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen (t. Ü.) 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Cevat Dursunoğlu 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Seyfi Öztürk (B.) 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen -,, 
Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin tncioğlu (t.) 
Mithat San (B.) 
Süleyman Ünlü 
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GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkin en 
I. Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

OÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Beıeketoğlu 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip İnal (B.) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan (t.) 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 
ihsan önal 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
TaJhsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
(B.) 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
İlhami Sancar 
Selim Sarper 
İsmail Haıkkı Tefeinel 
Hüsamettin Tiyangan 
Reşit Ülker 
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Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Mâlik Yolaç 
Zeki Zeren 

tZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
İhsan Gür san (B.) 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Necip MirkeJâmoğlv 
Şinasi Oaıma 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural ( t ) 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Fethi Doğan pay 
İhsan Şeref Dura 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Süreyya Sofuoğlu 

KONTA. 

Kemal Ataman 
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İrfan Baran (B.) 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat ( t ) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatiboğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Nıımanoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topal oğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Muslihittin Gûrer 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
tlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan ' 
Haşim Tan 
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SİVAS 

Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Haataoğlu 
Ahmet Kangal 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 

Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak 
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TOKAT 

H. Ali Dizman 
Zeyyat Koeamemİ 
Sabahattin Baybura 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 

Ali Şakir Ağanoğlu 
Elkrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 
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TUNCELİ 

Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Erogan 
Bekir Sami Karahanh 
Sabri Kılıç 
Celâl Öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç, 

VAN 
*hsan Bedirhanoğlu 
Muslih Göreritaş (1. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
(B.) 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur (1.) 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müf tüoğlu 
Mehmet Ali Pestilei 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

[Açık üyelikler] 
Aydın 
Çanakkale 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 
Kastamonu 

2 
1 

Kocaeli 
alanjsa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 

1 
1 
1 
1 
2 

15 

)>&<{ 
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M. Meclisi B : 145 14 . 7 . 1965 O : 1 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka nunu tasarısına verilen oyların ayırımı 

(Yeter sayı yoktur.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler ; 2 4 

Kabul edenler : 2 4 
Reddedenler : o 

Çekin&erler : o 
Oya katılmıyanlar : 444 

Açık üyelikler : {5 

[Kabul edenler] 
ANKARA 

Muhlis Ete 
AYDIN 

Hilmi Aydmçer 
EDİRNE 

Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Şerafettin Konuray 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

ÎZMIR 
Şeref Bakşık 

KARS 
Necmettin Akan 

KASTAMONU 

İhsan Şeref Dura 
AH özdikmenli 

KAYSERİ 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KONYA 
îhsan Kabadayı 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Oavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Yavrun 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbey 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer (B.) 
Şevki Güler 

Mehmet Turgut (B.) 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem Özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
tsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman (B.) 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi (t.) 
Bülent Ecevit 
Mustafa Kemal Erko-
van 
tsmail Gence 

[Oya katılmıyanlar] 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim Imirzalıoğlu 
îhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı (İ. ü) 
îlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
thsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 
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KÜTAHYA 

Ahmet Bozbay 

SİNOP 
Haşini Tan 

TRABZON 
Nazmi ökten 

ZONGULDAK 
Yusuf Ziya Yicebilgin 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan (B.) 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî tslimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 



BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BÎTLÎS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğhı 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir s 

Kâmil tnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Ekrem Paksoy 
(Vvelet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhat Arat 
Şefik tnan 
Refet Sezerin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
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Mehmet Çobanoğlu 
ismail Ertan 
ibrahim Kocatürk 
Hüdai O rai 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu (B.) 
Vefik Pirinecioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
( t Ü.) 
flhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrera Müftü gil 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cem alçılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi Öztürk (B.) 
Celâl ettin Üzer 
Aziz Zeytino£lu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu (t.) 
Kudret Mavitan 
Mithat San (B.) 
Süleyman Ünlü 
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GİRESUN 

Ali Cüceoğlu 
Mustafa K«mal Çilesiı 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 
Naim. Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsdn Bereketoğln 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip İnal (B.) 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan (t.) 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 
thsan önal 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
(B.) 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Falhrettin Kerim Gökaj 
Muhiddin Güven 

Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
llhami Sancar 
Selim Sarper 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyansan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Mâlik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 

Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
ihsan Gürsan (B.) 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihad Kürsad 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 

Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural (t.) 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 

Fethi Doğançay 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
ismail Hakkı Yılanlıoğlu 



KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Ftyzioğlu 
Mehmet Göker 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
îrfan Baran (B.) 
Ahmet Gürkan 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin (Bşk.V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükaıı (B.) 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat (î.) 
İsmet inönü 
Halit Ziya Özkan 
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MANİSA 

Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatip-
oğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy (B.) 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
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Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata T opal oğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat' Yalçın 

. SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
Tlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaplan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 

Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan üztrafc 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

T3ABZON 

Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmıurdereli 

TUNCELİ 

Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 

Osman Ağan 
Atalay Ak*n 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 

Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 

ihsan Bedirhanoğlu 
Müslih Görentaş (t. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 
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YOZGAT 
tsmail Hakkı Akdoğan 
(B.) 
tsmet Kapısız 

M. Meclisi B : 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (İ.) 
Veli Uyar 
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ZONGULDAK 

Ahmet Fuat Ak 
Kenan Bsengin 

Aydın 
Çanakkale 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
istanbul 
izmir 
Kastamonu 

[Açık üyelikler] 
Kocaeli 
Manasa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müf tüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 

1 
i 
1 
1 

Yekûn 15 

»0<t 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
146. BİRLEŞİM 

14 . 7 . 1965 Çarşamba 

Saat : 

I 
A BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - ÎKINCÎ DEFA OTA KONULACAK İŞLER 

X I . — Umumi hayata müessir âfetler do-
layısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardım
lara dair Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı (1/706) (S. Sayısı : 
865) 

X 2. — Halk Bankası ve Halk Sandıkları 
hakkındaki Kanunun 6854 sayılı Kanunla de
ğiştirilen birinci maddesi ile ikinci maddesinin 
(A) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı (1/715) (S. Sayısı : 990) 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, Bi

lecik ili İnönü bucağının Eskişehir iline bağlan
ması sebebine dair içişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/780) 

2. — İzmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, Rum Ortodoks Patriği Athenagoras'm dış 
memleketlere seyahate çıktığından ve Papa ile 
temaslarda ve müzakerelerde bulunduğundan 
haberdar olunup olunmadığına dair İçişleri ve 
Dışişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/824) 

3. — İzmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, İzmir'den. Çeşme ilçesine giden turistik as
falt yolun yarım kalan TnuTtiTnıın en kısa zaman
da yapılması için ne düşünüldüğüne dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/871) 

4. — İzmir Milletvekili Osman Sabri Adal'-
in, tamirin Çeşme ilçesi Unca plajlarında Tu
rizm Bankası tarafından yapımına başlanan ote
lin en kısa zamanda bitirilmesi re işler duruma 
getirilmesi için ne düşünüldüğüne dair Turizm 
ve Tanıtına Bakanından sözlü sorusu (6/872) 

5. — izmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, Çeşme Limanında yıllarca önce inşasına baş
lanan ve yarım kalmış olan iskelenin en kısa 
zamanda bitirilmesi için ne düşünüldüğüne dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/873) 

6. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Erbaa ve Taşova ilçelerini birbirine bağlı-
yan Kaleboğazı köprüsünün ne zaman tamir 
edileceğine dair, Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/882) 

7. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Almus ortaokulunun, 1964 yılı içinde, hiz
mete açılıp açılmıyacağına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/907) 

8. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
nın, Atatürk'ün resimlerinin posta pullarından 
kaldırılması sebebine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/920) 

9. — Edirne Milletvekili İlhamı Ertemin, 
ayçiçeğinin maliyetinden aşağı fiyatla satılması
na soya yağı ithalinin sebebolup olmadığına da
ir Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/926) 

10. — Edirne Milletvekili llhami Ertemin, 
Toprak Mahsulleri Ofisinin, Edirne ilinde çok 
düşük fiyatla buğday alımı yaptığı hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/927) 

11. — Edirne Milletvekili llhami Ertem'in, 
Keşan'ın Altıntaş köyü ile Malkara'nın Teber-
rut ve Davuteli köyleri arasındaki sınır anlaş
mazlığını halleden kararnamenin uygulanmama
sı sebebine dair içişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/928) 

12. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
ortaokulu bitirme sınavlarında bir dersten sınıf
ta kalan kaç öğrenci bulunduğuna dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/934) 

13. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
gece üniversiteleri ve gece yüksek okulları 
açılması hakkındaki plânın neden kurulamadığı-



na dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/938) 

14. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Adapazarı Belediye Meclisince, bâzı mahalle, 
bulvar ve caddelerin, 27 Mayıs Devriminden 
sonra konan adlarının değiştirildiği hakkındaki 
neşriyatın doğru olup olmadığına dair Adalet 
ve içişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/943) 

15. — Edirne Milletvekili İlhami Ertem'in, 
1961 - 1962 yılında Cahit özden'e 170 bin li
raya kiraya verilen Enez dalyanlarının kirası
nın sene sonunda 17 bin liraya düşürülmesi se
bebine dair, Maliye Bakanından sözlü sorusu 
(6/945) 

16. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Ekim 
ve Kasım 1964 aylan içinde kaç tren kazası ol
duğuna dair Ulaştırma Bakanından sözlü soru
su. (6/993) 

17. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
yabancı memleketlere işçi gönderilmesi işinde, 
bütün muamelelerin açık bir şekilde ilân edil
mesi gibi bir usul konulmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/994) 

18. — Edirne Milletvekili İlhami Ertem'in, 
vilâyetçe işten el çektirilen, Havsa ilçesinin 
Abaylar köyü muhtarının, bu işle ilgili, müra
caat ve dilekçelerine cevap verilmediği hakkın
daki söylentilerin doğru olup olmadığına dair 
içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/1000) 

19. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
mn, Turhal ilçesinin Pazar bucağına bağlı 
Gendigelen köyünün 5 Km. mesafelik yolunun 
yapımına başlanmaması sebebine dair Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/1011) 

20. — Edirne Milletvekili İlhami Ertem'in, 
Edirne'nin ova yollarının, rampalarla, Devlet 
yoluna bağlanmasının hangi teşkilâtın görevi 
olduğuna dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu. (6/1013) 

21. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'm, aşırı sol cereyanlarla mücadelede bu
günkü mevzuatın yeterli olup olmadığına dair 
Adalet ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/1016) 

22. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'ın, Türkiye öğretmen Dernekleri Millî Fe
derasyonunun siyasetle uğraştığı iddiası karşı-
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| smda Bakanlığın harekete geçip geçmediğine 

dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/1017) 

23. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Aydın'm Köşk nahiyesinin Batısından ak
makta olan Köşk Çayının ıslahının biran ev
vel ele alınması üzerinde ne düşünüldüğüne 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/1027) 

24. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Türkiye'de mevcut borsaların ıslahı konusunda 
bir tedbir alınmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/1044) 

25. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Yüksek İslâm Enstitüsünün kuruluş gayesinin 
ne olduğuna dair Millî Eğitim Bakanından sos
lu sorusu (6/1045) 

26. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Menderes Havzasının en verimli topraklarından 
olan Söke ovasının ıslahı için 1965 yılında alı
nacak tedbirlerin neler olacağına dair Köy İşle
ri ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/1071) 

27. — Konya Milletvekili Fakih özlen'in, 
Devletin gizli olması gereken bilgilerini Son Ha
vadis Gazetesine veren sorumlular hakkında her 
hangi bir işlem yapılıp yapılmadığına dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/1072) 

28. — Hatay Milletvekili Sırrı Hocaoğlu'-
nım, Millî Emniyet raporlarının istiyen herkese, 
yayınlanmak üzere verilip verilmiyeceğine dair 
Başlnkandan sözlü sorusu (6/1073) 

29. — Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğ-
du'nun, Erzincan Zelzelesinden harabolan şehir 
ve köylerin iman ve Fay hattı dışına çıkarıl
maları için alınacak tedbirlerin neler olduğuna 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/1074) 

30. — Ankara Milletvekili Burhan Apay-
dın'ın, Başbakanın hangi maksat ve gaye tah
tında ve ne gibi fayda sağlamak düşüncesiyle 
geziye çıktığına ve Başbakan Vekiline dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/1075) 

31. — Mardin Milletvekili Seyfi Güneştan'ın, 
Mardin'in Mityat ilçesinde bir lise veya sanat 
okulu açılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 

I (6/1076) 



— 3 
32. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

İzmir Adalet Gazetesinin 14 . 6 . 1965 tarihli ve 
159 numaralı sayısında yayınlanan yazıların 
38 sayılı Kanuna aykırı olup olmadığına dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/1077) 

33. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
genellikle turistlere satılan her çeşit ziynet ve 
hediyelik eşya üzerine ayar ve damga konul
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Sanayi 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/1078) 

34. — Ankara Milletvekili Burhan Apay-
dm'ın, bu ayın yirmidördünde Cezayir'de topla
nacak Asya - Afrika Devletleri Konferansına iş
tirak edildiği takdirde, zirve toplantısında 
Türkiye'nin kim tarafından temsil edileceğine 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/1079) 

35. — Adana Milletvekili Ahmet Karamüf-
tüoğlu'nun, Karaisalı ilçesinin Karsantı buca
ğına bir sulh mahkemesi teşkilâtı kurulmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Adalet Baka
nından sözlü sorusu (6/1080) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
1. — Senirkent kazasının Yassıviran köyü 

halkından Mehmetoğlu Emine'den doğma 1322 
doğumlu Ahmet Ateş'in mahkûm olduğu cezası
nın affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komis
yonu raporu (1/512) (S. Sayısı : 1005) [Dağıt
ma tarihi : 12 .6.1965] 

2. — Rize ilinin Canlıhemşin kazası, Mu
rat köyünden Ahmetoğlu Hatice'den doğma 
1932 doğumlu Mustafa Demirci'nin bakiye ce
zasının affı hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/790) (S. Sayısı: 1006) 
[Dağıtma tarihi: 12 .6.1965] 

X 3. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/805) (S. Sayısı : 1031) [Dağıtma tarihi : 
28.6 .1965] 

X 4. — Askerî Tıp Fakültesi kurulması hak
kında kanun tasarısı ve Geçici Komisyon rapo
ru (1/866) (S. Sayısı : 1082) [Dağıtma tarihi : 
29 . 6 . 1965] 

5. — Erzurum Milletvekili Cevat Dursun-
oğlu ile Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, Kur

tuluş Savaşında aldığı yara dolayısiyde halen 
malûl bulunan Yedek Süvari Yüzbaşısı İsken
der Kırmacı'ya vatani hizmet tertibinden maaş 
bağlanması hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları. (2/802) (S. Sa
yısı : 1042) [Dağıtma tarihi: 7 . 7 . 1965] 

6. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi 
Âli Aksoy'un, Amasya - Gümüşhacıköy ilçesi Ha-
cıyahya mahaMesi 92/5 hanede mukim Musta-
faoğlu 1314 doğumlu Ali Rıza Alıcı'ya vatani 
hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân Komisyonları 
raporları (2/557) (S. Sayısı: 1043) [Dağıtma ta
rihi: 8.7.1965] 

7. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer ve 
107 arkadaşının, 262 sayılı Kanuna geçici madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/287) (S. Sayısı : 1010) [Dağıtma tarihi : 
15 . 6 .1965] 

X 8. — Deniz iş kanunu tasarısı ile İzmir 
Milletvekili Saim Kaygan ve 11 arkadaşının, 
Deniz iş kanunu teklifi ve Geçici Komisyon ra
poru (1/562, 2/314) (S. Sayısı : 1029) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 6 .1965] 

X 9. — İş kanunu tasarısı ile Bolu Millet
vekili Kâmil İnal ve 10 arkadaşının, malûlle
rin işe yerleştirilmeleri hakkında kanun teklifi 
ve Geçici Komisyon raporu. (1/693, 2/623) (S. 
Sayısı: 1030) [Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1965] 

X 10. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ve 6 arkadaşının, gecekonduların düzenlenmesi 
hakkında, Konya Milletvekili İhsan Kabadayı 
ile Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün, Gece
konduların ıslah, tasfiye ve önlenmesi hakkın
da ve İstanbul Milletvekili Vahyi özarar ve 
3 arkadaşının, 6785 sayılı İmar Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun teklif
leri ve (Seçici Komisyon raporu (2/605, 2/620, 
2/411) (S. Sayısı : 930) [Dağıtma tarihi : 
31.3.1965] 

11. — Niğde Milletvekili Oğuzdemir Tüzün'-
ün 2197 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin yü
rürlükten kaldırılmasına ve Aksaray'ın tekrar 
il haline getirilmesine dair kanun teklifi ve 
İçişleri ve Plân komisyonları raporları (2/697) 
(S. Sayısı : 985) [Dağıtma tarihi : 1 . 6 . 1965] 



12. — Devlet Hava Meydanları işletmesi Ge
nel Müdürlüğü uçucu personeline verilecek uçuş 
tazminatı hakkında kanun tasarısı ve Ulaştırma 
ve Plân komisyonları raporlan (1/718) (S. Sa* 
yısı : 1004) [Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1965] 

13. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım 
Bakanflığı kısmında değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Tarım ve Plân komis
yonları raporlan (1/782) (S. Sayısı : 1001) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 6 .1965] 

14. — Köy enstitüleri ile ilköğretmen okul
larının birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 
5 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları (1/717) (S. Sayısı : 1017) 
[Dağıtma tarihi : 17 . 6 .1965] 

15. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, 5434 sayıiı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa muvakkat bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporlan (2/477) (S. Sayısı : 385) 
[Dağıtma tarihi : 9.9.1963] 

16. — Bolu Milletvekili Fuat Ümit ve 4 ar
kadaşı ile Artvin Milletvekili Saffet Eminağa-
oğlu ve Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 
Devlet hizmetlerinde iken lise veya lise mua
dili meslekî bir okuldan sonra bir yüksek okul 
veya fakülteden mezun olanlar ile yine memu
riyetleri sırasında akademik derece alanlara 
yahut ikinci bir yüksek tahsili ikmal edenlere 
bir derece kıdem verilmesi halandaki kanun 
teklifleri ve Amasya milletvekilleri Nevzat 
Şener ve İsmail Sangöz'ün, memurların tahsil 
müessesesinde talebe olmıyaeaklanna dair 4007 
sayılı Kanun ile bu kanunun birinci maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki 4214 sayılı Kanu
nun yürürlükten kaldmlmasına dair 183 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifi ile Bolu Milletvekili 
Kâmil Inal'ın, 3656 ve 3659 sayılı kanunlann 
şümulü dâhilinde vazife görmekte iken mükte
sep barem derecesini değiştirecek bir üst tahsil 
yapanların terfi ve kıdemleri hakkındaki ka
nun teklifi ve Maliye, Millî Eğitim ve Plân ko-
misyonlan raporları (2/91, 2/93, 2/104, 2/464) 
(S. Sayısı : 451) [Dağıtma tarihi : 20.9.1963] 
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X 17. — Adana Milletvekili Kemal Sanib-

rahimoğlu ve iki arkadaşının, Ziraat alet ve 
makinalan ile kimyevi gübre ve ilâçların it
halât ve memlekette satışının münhasıran Tür
kiye Zirai Donatım Kurumu tarafından yapıl
masına ve bu maddelerin Gümrük Vergisi, re
sim ve harçlardan muafiyetine dair kanun tek
lifi ile Geçici Komisyon raporu (2/731) (S. Sa
yısı : 784) [Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1964] 

18. — Ordu Milletvekili Ferda Güley ve 
Edirne Milletvekili Nazmi Özoğul'un, 657 sa
yılı Harita Müdürü Umumiyesi Kanununun 
8 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
3 ncü bir geçici madde eklenmesi hakkında ka
nun teklifi ve Millî Eğitim ve Millî Savunma 
komisyonları raporlan (2/515) (S. Sayısı : 740) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 7 .1964] 

19. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 
29 arkadaşının, Maliye Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkında 5 . 6 . 1936 tarihli ve 
2996 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis-
yonlan raporlan (2/859) (S. Sayısı : 1011) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 6 ,1965] 

20. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal 
ve 13 arkadaşının, Dışişleri Bakanlığı kuruluş 
Kanununa bir ek ve bir geçici madde eklenme
sine dair kanun teklifi ve Dışişleri ve Plân ko-
misyonlan raporlan (2/864) (S. Sayısı : 1021) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 6 .1965] 

21. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi 
Suphi Batur, 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetle
ri Içhizmet Kanununun 43 ncü maddesinin 
2 nci fıkrasına (a) fıkrası olmak üzere yeni bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Mil
lî Savunma Komisyonu raporu (2/816) (S. Sa
yısı : 943 [Dağıtma tarihi : 26.4.1965] 

22. — Kars Milletvekili Hasan Erdoğan ve 
6 arkadaşının, 506 sayılı Kanunun 118 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Çalışma ve Plân 
komisyonlan raporlan (2/846) (S. Sayısı : 
1041) [Dağıtma tarihi : 7.7.1965] 
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X 23. — Tarım kredi kooperatifleri Kanu

nuna bazı maddelerin eklenmesine ve bu kanu
nun bir maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 
536) 

24. — Ordu ikramiyesi Kanununa bir mad
de eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Ma
liye, İçişleri, Millî Savunma ve Plân komisyon
ları raporları (1/487) (S. Sayısı : 1014) [Da
ğıtma tarihi : 17.6.1965] 

25. — Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 2 
No.lu Askerî Mahkemesince mahkûm edilen 67 

eski Kara Harbokulu öğrencisinin affı hakkın
da kanun tasarısı (1/859) (S. Sayısı : 1035) 
[Dağıtma tarihi : 2.7.1965] 

IV 
A • HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B • BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

>>©<< 

(145 ndl Birleşim) 



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

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi İdare Âmirlerinin 1965 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve ( A / 3 ) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon 

Başkanlıkları tezkereleri (2 /879, 2 /881) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu 8. Sayısı : 670) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 13 .7 .1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 5439 - 2/183 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

İ L G İ : 10.7.1965 gün ve 2/881 - 2/879-58 sayılı yazınıza karşılıktır : 
1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hak

kındaki kanun teklifinin Karma Bütçe Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu 
•Genel Kurulunun 13.7.1965 tarihli 116 ncı Birleşiminde değişerek kabul edilmiş, dosya ilişikte su
nulmuştur. 

Saygılarımla. 
Enver Aka 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not: 
Açık oy neticesi: 115 
Kabul : 109 
Red : 1 
Çekimser : 5 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 
Usas No. : 2/881, 2/879 13 . 7 . 1965 

C. S. 2/183 
Karar No. : 59 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosunda görüşülerek Komisyonumuza yeniden havale edilmiş bulunan «Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi idare Âmirlerinin 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) ve 
(A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması halkkmdaki kanun teklifi» üzerinde Cumhuriyet 
Senatosunun yaptığı değişiklik incelendi ve görüşüldü: 

045 
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Cumhuriyet Senatosu mezkûr aktarmaların Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosuna mütedair 

olması ve bu harcamaların Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlarınca yapılmakta 
bulunması dolayısiyle kanun teklifinin yürütme maddesini bu tarzda değiştirmiştir. 

Değişiklik Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
C4enel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 

Ankara 
M. Vlusoy 

Bursa 
A. Türkel 

Diyarbakır 
/ / . Güldoğan 

leel 
C. T. Okyayuz 

Konya 
II. C. Yılmaz 

Sözcü 
Rize 

E. Y. Akçal 

Ankara 
M. Ete 

Çanakkale 
Ş. İnan 

Erzincan 
/ / . Atabeyli 

IstanJbul 
M. E. Adak 

Maraş 
E. Kaplan 

Kâtip 
Nevşehir 

A. B. Numanoğlu 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

Çorum 
A. Çetin 

(îiresun 
/. E. Kıhçoğlu 

istanbul 
M. Güven 

Tabiî Üye 
S. Küçük 

Ankara 
1. Seçkin 

Bilecik 
§. Binay 

Denizli 
C. Akyar 

Gümıüşane 
N. Küçüker 

Kayseri 
/ / . Dikeçligil 

Trabzon 
E. Dikmen 

!>&<İ 

M. Meclisi (S. Sayısı : L045) 



Toplantı : 4 M Î L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 1044 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağh cetvellerin Diyanet İşleri Başkanlığı 
kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısına dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ile Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Karma Bütçe Komisyonu raporu 

(Millet Meclisi 1/875; Cumhuriyet Senatosu 1/574) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sajnsı : 665) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 8.7. 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayt: 5365 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

İlgi: 3 . 7 . 1965 gün ve 1/875-56 sayılı yazınıza kargılıktır: 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerin Diyanet İşleri Başkanlığı kısmında değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısının Karma Bütçe Komisyonunca kabul edilen metni, Cumhuriyet Sena
tosu Genel Kurulunun 8 . 7 . 1965 tarihli 113 ncü birleşiminde değişerek kabul edilmiş, dosya ili
şikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 

Not : 

Enver Aka 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy netken : (117.) 

Kabul 
Bet 
Çekinser 

114 
1 
2 

Bu tasarı Genel Kurulun 7 . 7 . 1965, 8 . 7 . 1965 tsrffiH İli T© 118 THJÖ HrleşhnlerÎDde görü
şülmüştür. 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Karma Bütçe Komisyonu 9.7. 1965 
Esas No. : C. Senatosu 1/574 

M. Meclisi 1/875 
Karar No. : 57 

Millet Meclisi Yüksek Baskanhgıaa 

Cumhuriyet Senatosunda değiştirildiği için Komisyonumuza tekrar gönderilen «1965 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerin Diyanet İşleri Başkanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkın-
4&14 kanun tasarısı» peniden incelendi *ve ^ör&şüldü : 



Cumhuriyet Senatosu mezkûr kanunun 6 ncı yürürlük maddesi «Bu kanun 15 . 8 . 1965 tarihin
de yürürlüğe girer.» şeklinde değiştirmiştir. 

Diyanet işleri Başkanlığı Teşkilât Kanununun yürürlüğe gireceği 15 . 8 . 1965 tarihine müte
nazır olarak yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

t. Sezgin 

Artvin 
S. 0. Avcı 

tmzada bulunamadı 

Bursa 
A. Türkel 

Erzincan 
H. Atabeyli 

tmzada bulunamadı 

Kayseri 
H, Dikeçligil 

Bu kanun Sözcüsü 
Rize 

E. Y. Akçal 

Aydın 
0. Apaydın 

Çanakkale 
Ş. inan 

tmzada bulunamadı 

Giresun 
î. E. Kılıçoğlu 

Maraş 
E. Kaplan 

Tabiî Üye 
8. Küçük 

C. 

Ankara 
M. Ete 

Bilecik 
Ş. Binay 

Denizli 
C. Akyar 

tçel 
T. Okyayuz 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

tmzada bulunamadı 

Çorum 
A. Çetin 

Ankara 
M. Ulusoy 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

Gümüşane 
N. Küçüker 

istanbul 
M. Güven 

Trabzon 
E. Dikmen 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Karma Bütçe Komisyonunun kabul ettiği metin 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerin Diyanet İşleri Başkanlığı kısmında, değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Cumhuriyet Senatosunca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Cumhuriyet Senatosunca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Cumhuriyet Senatosunca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Cumhuriyet Senatosunca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Cumhuriyet Senatosunca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun 15 Ağustos 1965 tarihinde yürürlüğe girer. 

(Cumhuriyot Senatosunca bu maddede yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir.) 

MADDE 7. — Cumhuriyet Senatosunca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarıya bağlı 1, 2, 3, 4 ve 5 sayılı cetveller Cumhuriyet Senatosunca aynen kabul edilmiştir. 

M, Meclisi ( S. Sayısı : 1044 ) 



Dönem : 1 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 

Kars Milletvekili Hasan Erdoğan ve 6 arkadaşının, 506 sayılı Ka
nunun 118 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal, Çalışma ve Plân komisyonları raporları (2 /846) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

506 sayılı Kanunun 118 nci maddesinin değiştirilmesi isteğimize dair kanun teklifimizi ilişik 
olarak arz ediyoruz. 

5 . 5 . 1965 

Hakkâri Afyon K. 
A. Zeydan II. N. Baki 

Sakarya 
Dr. N. Bayat 

GEREKÇE 

506-sayılı Kanunun 118 nci maddesi Büyük Millet Meclisinde kabul edilen ve sadece birinci 
pragrafmı ihtiva eden ilk şeklinden sonra, Cumhuriyet Senatosunun Sosyal İşler Komisyonu ve 
Geçici Karma Komisyonunda ayrı ayrı değişikliğe uğrıyarak son şeklini almıştır. Maddenin ta
dili için yeni bir tasarı hazırlamamıza sebep, halen yürürlükte olan bu son şeklin uygulamada 
büyük müşküller doğurmuş olmasıdır. 

Şöyleki : 

118 nci maddede hekimin çalışması muayene adedi ile sınırlanmış ve poliklinik dışındaki çalış
maların hangi esaslara göre hesaplanacağı açık olarak belirtilmemiştir. Bu sebeple bu madde ile 
ilgili olarak Çalışma Bakanlığınca hazırlanan tüzükte yataklı tesis çalışmalarının niteliği ve 
âzami haddi yer almamıştır. 

Ayrıca, poliklinikler için kanunda en üst sayı olarak belirtilen 10 000 muayene gereksiz bir 
kesinlik taşımaktadır. Bu ifadeye göre yılın 10 ncu ayında 10 000 muayeneyi dolduran polikli
nik hekiminin, çalışmalarını durdurup yıl sonuna kadar tatile girmesi gerekmektedir. Bu hal ise 
sağlık tesisleri çalışmalarında düzensizliğe yol akacağı gibi, hekim mesaisinin ziyan edilmesi ve 
hastaya yeteri kadar zaman ayırma payesinin ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir. Zira 
böyle bir imkân kurum hekimini, 10 000 muayeneyi kısa zamanda doldurmak için normalin üstünde 
poliklinik çalışması yapmaya teşvik edecektir. 

tş kapasitesi rakamlarla ifade edilirken, bu is hacminin haftada kaç saatlik mesai içinde olaca
ğı belirtilmemiştir. Yurdumuzda hekim mesaisi genellikle haftada 35 saat olarak uygulanmakta
dır. Sosyal hizmetteki hekimin yurt gerçekleri göz önüne alınarak tam mesai ile çalıştırılması, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığınca öngörülmektedir. Ve iki Bakanlığın 
hekimin tam mesai ile çalışacağını ifade eden ayrı ayrı kanun tasarıları mevcuttur. Tam mesai 
halinde halen yürürlükte olan 506 sayılı Kanunun 118 nci maddesi hükümlerine göre iş kapasitesin
de bir değişiklik olmıyacaktır. 

Kurum hekiminin fazla çalışma halinde aylığına ek olarak maddi tatmini düşünülmüş ve bu 
ödeme fazla çalışma primi olarak ifade edilmiştir. Hekimin çalışmasına kesin sınırlar koymanın 
sakıncaları dikkate alındığı takdirde, belirli sayıları geçen rakamların primle değerlendirilmesinin 
de bâzı sakıncaları ortaya çıkmıştır. Hekimin fazla muayene arzusu ile sigortalıya gereğinden 
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Kars Samsun 
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İsparta Denizli 
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az vakit ayırmaya teşvik edilmesi bu sakıncalardan biridir. En önemli sakınca ise hekim çalışma
sının özelliğinden ortaya çıkar. Günlük mesaisi içinde 40 - 50 poliklinik muayenesi yapan hekim 
ile, günlük mesaisini bir hasta ile meşgul olmak zorunda kalarak dolduran hekim arasında işgücü 
bakımından hiçbir fark yoktur. Hastalıklar ve belirtileri standart ölçüler içinde olamıyacağına 
göre, hekim çalışması da bu gibi ölçüler içine giremiyecektir. Mutlaka hekimin âzami iş kapasi
tesinin tayini gerekiyorsa, yapılacak en âdil kriter, branş özelliklerini dikkate alan bir puanla
ma sistemi olacaktır. Vak'alara göre tesbit edilecek puanlama sisteminin yeri ise, kanunlar değil 
tüzükler olabilir. 

118 nci madde de yataklı tesislerim fa'zl.a çalışma primlerimi ne şekilde alacağı ve kanun met
ninin son cümlesıimdedi «tazminat» keliımeısıinin ne ifade ettiği açık olarak ıbelirtilımemiştir. B'i 
sebeplıo Kanunun uygulanması yataklı tesis hekimleri külüme, hekimler arasında bir farklılık yara
tılmasına sebobivet vermiştir. 

Maddenin Cumhuriyet Senatosu Geçici Karma Komisyonundaki mük az er el eni «ırasında 
prim ve tazmin aftan istifade ettirilecek personel araisımda Kurum eczacıları da kabul edilmiş, fa
kat, lâboratuvar uzmandan taıbini içine eczacıların da «girdiği mülâhazası ile redaksiyonda eczacı 
kelim-esi yer almamıştır. Kanunun kalbulündem sonra hazırlanan tüzüğe, kanunda açıkça belir
tilmediği gerekçesi ile eczacılar dahil edlileımemis ve Kanmıa Komisyon müzakereleri esmasında za
bıt 'tuıtuilmıadığından. gerçeğin ık'batı mümkün olamamıştır. 

Aymca Hekimin iş hacmimin artması dolayısı ile hemşire, ebe ve sağlık imemurlarınm da iş 
hacimlinin aırtacağı ve bu param elin de ek bir ödeme ile çalışmağa teşvik edilmesi düşünülmemi§-
tir. Haıyat standardının yükselm-esini istemekte bekim kadar ıha'klı olanı bu ıclem-aaılar, Kanunun 
uygularım ası ile huzursuz bir çalışma dönemine girmişlerdir. 

Teklif edilen tasarı yukarıdaki engelleri ortadan kaldırrcı mahiyettedir, önledikle belirtmek 
gerekir ki «bu hükümlerin yerli Teşkilât Kanunudur» iddiası sanıldığı kadar haklı değildir. 
Sosyal Sigortalar Kanunu sağlık: müesseselerinin İş kacımimi üç dört katına çıkaracak hükümleri 
getirirken, ıbu iş 'ha om imin ne şekilde karşılanacağını belirten hükümleri do iberaıber getirmelidir 
Şayet Kurumun Teşkilât Kanunu 506 sayılı Kanunla beralber veya daha önce tadil 'edilse idi, bu 
mtecburiıyet olmayabilirdi. Halen Kurumıca hazırlanan Teşkilât Kanunu tadil tasarısı, diğer bâzı 
hükümler snbebiyle 'gecikmiş ve ihenüz Büyük Millet Meclisine sevkedilmek için gerekli formali
teleri daihi ikm;al 'edilmemiştir. Bu durumda 506 sayılı Kanunun 118 mci maddeisinii gerektiği şekil
de değiştirerek kanun uygulamımalsında doğaıcaıkgüçlüklerin ortadan kaldınlmaısı zarureti açıkçı 
anlaşılmaktadır. 

Tadil tarcarıısı aşağıdaki 'hükümleri getiraıektedir. 
Kuramun hekim, dis. hekimi, eczacı ve diğer sağlık (hizmetleri uzmanlarının muesaai saatten, 

haftada 45 saat olarak belirtilımlştir. 
Bu mesai içinde adı geçen personelin branşlara ve görevin özelliğine göre azamî iş kapasite-

l'erinı'n tayini tüzüğe bırakılmıştır. 
Tanı mcısai ile çalıştırılacak hekim, diş hekimi, eczacı ve 'diğer sağlık: hizmetleri uzmanlannın 

ye teri i bir tazminatla maddî tatminleri öngöriilmıüştür. Fazla mesai ile çalışma hallinde çoğunluk
la serbest çalışma düzeninden vazgeçecek olan va meslekleri bakımımdan büyük sorumluluk taşı
yan ıbu personelin yeter d'erecede maddî tatmini, esasen birkaç yıldanberi kamu oyunda benimsen
miş bir düşüncedir. Halen yurt dışında çalışan 4 000 e yakın hekimin yurda dönmesi de ancak 
böyle bir formülle mümkün olaıbilecektir. Bu halde daıhıi yurdumuzun ek olarak ihtiyaç duyaeağı 
15 000 bekimin yetişmesi de meslekim çok cazip hale getirilmesi ile 'gerçekleş'ebi'lir. 

Tadil teklifimizde yardımcı sağlık personelinin de maddî tatminûme ye>r verilmiştir. Hekim yar
dımcısı olan 'bu eleman]ara da yurdmmuızda büyük ihtiyaç varıdır, ve sayılan yurt ihtiyacına 
oranla çok düşüktür. Bâzı bâtıl inançlar hemşirelik 'meslekimin tatpulammıasınıa sebebiyet vererek, 
sağlık tesislerinin çok büyük ihtiyaç duyduğu bu 'Cİemamlamn yeteri kadar yetişmesini' önllemııiştit. 
Bu dunumun tek ihal çaresi Ibu mesleklerin: hayat standardını yükselterek cazip İhale 'getirmektir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 1041) 
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Bu sayede yardımcı sağlı'k petfsonıeİi olarak kalitesiz "eleman kuManma zorunluluğu dia ortadan 
kalkacaktır. insan hayâtına önem veren bir memlekette yardımcı sağlık personelinin kalitesine 
önem vermenin de ibir zaruret olduğu açuktır. 

Nöbet ve acil çalkalar için ihaflen yürürlükteki hüküm aynen muhafaza edilmiş ve tabiatı ile 
yardımcı sağlık personelinin de bu haklan kabul edilmiştir. 

Tazminatta m,alhruım'liye't 'esası üzerine kaideme ler konuknuışjtuır,. Kanunun eskiye efe o'lanaik getir-
diğü yenilik fazla .mesai ve fa,zla iş olduğuna ve bu fazlalık hekim, diş hekimi, eczacı ve diğer sağ
lık hizmetleri uzrnanlları için aynı derecede bulu:-duğuna göre lailacaikları taamin.atında aynı dere
cede olması adil bir uygulama 'olacaktır. Ancak çalıştıkları bölgelerin mahrani'iyet derecelerine 
göre tazminatta farklıllık oLmaısi çok yerindedir. Aksi halde Ihekimler'in yine bâzı bölgelerde grup
laşmağa meyletmesi önlenemiyeeektir. 

2 nci maddede : Kanunun uygulammaisı için gerekli tüzüğün haızırlanlmalsı ve formaliteLerlln 
îkmali amacıyla, yürürlüğe girdiği tarihten itiıha ren üç aylık 'bir süre tanınmışıtır. 

3 ncü madde yürürlük maddesidir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal 24 . 6 . 1965 

Yardım Komisyonu 
Esas No. : 2/846 
Karar No.: 16 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınızca 11 . 5 . 1965 gün ve 2/846 sayı ile Komisyonumuza havale buyurulan Kars 
Milletvekili Hasan Erdoğan ve 6 arkadaşının, 506 sayılı Kanunun 118 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifi; Komisyonumuzun 20 .5.1965 tarihinde çoğunluk sağlıyamamış olması 
ve ancak 9 . 6 . 1965 tarihinde Çalışma Bakanlığının ımümessilinin bulunmaması ve bâzı sorula
rın cevapsız kalması dolayısiyle Çalışma Bakanlığı Müsteşarının 23 . 6 . 1965 tarihli toplantıda 
hazır bulunmasını teminen tezkere yazılmasına karar vermiş ve 23.6.1965 tarihli toplantıda Çalış
ma Bakanlığı Müsteşarının da katılmasiyle Sosyal Sigortalar Kurumu, Maliye, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlıkları temsilcilerinin huzuriyle ve teklif sahipleri de hazır oldukları halde teklif 
konuşulmuş ve aşağıdaki karara varılmıştır: 

Kanun teklifinin tümü üzerindeki konuşmalar müspet cereyan etmiş ve kanun teklifinin baş
lığı aynen kabul edilmiş, 118 nci madde üzerinde kanuna vuzuh vermek için «Hekim ofmıyan 
sağlık hizmetleri uzmanları tâbiri» yerine «Tabip, diş tabibi, eczacı, biyolog, kimyager, kimya 
lisansiye, kimya mühendisi ve veterinerler» tâbiri kullanılmış ve «Hariçte serbest olarak sanat ve 
mesleklerini icra etmemeyi ve başka müesseselerde maaşlı veya ücretli sözleşmeli olarak görev 
almamayı» âmir bulunan bir hüküm ilâvesinden başka sağlık personelinden hemşire, ebe, labo
rant ve benzeri görevlilerine de yapılması istenilen tazminat ise kabul edilmemiş ve maddenin 
sonunda teklifte yalnız Çalışma Bakanlığınca hazırlanması istenilen tüzüğün Çalışma ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca müştereken yapılması uygun görülmüştür. 

2 nci ve 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S . Sayısı : 1041) 
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Havalesi gereğince Çalışma Komisyonuna tevdi buyufulmaık üzere Yüksek Başkanlığa suftulur. 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Komisyonu Başkanı 

İstanbul 
Z. Zeren 

Sözcü 
Eskişehir 

/ . Cemalcilar 
İsparta 

A. 1. Balım 
Konya 

8. 8. Yücesoy 

Uşak 
Personel mevzuatında 

söz hakkım muhfuzdur. 
/ . Bulanalp 

Konya 
Tüzüğün yapılmasında Maliye ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlıklarının müdahalesini uy
gun bulmam. 40 senelik teamülde böyledir. Tü
zükleri daima alâkalı Bakanlık yapar. Fultaym 
kanunu buna bir emsal olamaz kanaatinde 

olduğumdan bu noktaya muhalifim. 
K. Ataman 

Çalışma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Çalışma Komisyonu 
Esas No. : 2/846 

Karar No. : 8 

30 . 6 . 1965 

Yüksek Başkanlığa 

Kars Milletvekili Hasan Erdoğan ve 6 arkadaşının, 506 sayılı Kanunun 118 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ilgili Bakanlıklar temsilcilerininde iştirakleri ile Komisyonumuzda 
görüşüldü. 

Komisyonumuzun müzakerelerine Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonunca hazırlanan rapor 
ve metin esas alınmış ve Hükümet temsilcilerinin verdikleri tamamlayıcı malûmat neticesinde mez
kûr komisyon metninin Komisyonumuzca da aynen kabulüne karar verilmiştir. 

Kanun teklifinin Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi de Komisyonumuzca ayrı
ca karar altına alınmıştır. 

Havelesi gereğince Plân • Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Y. Sözcü 
* İzmir 
Ş. Bakşik 

Ordu 
Ş. Pehlivanoğlu 

mzada bulunamadı 

Kâtip 
Zonguldak 

M. A. Pestilci 

Samsun 
F. Ceylan 

İzmir 
S. Kaygan 

İmzada bulunamadı 
Zonguldak 

R. Karakaşoğlu 
İmzada bulunamadı 

İzmir 
K. özek 

Zonguldak 
8. T. Müftüoğlu 

M. Meclisi ( & Sayısı : İÛ4İ) 
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MVlet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No : 2/846 
Karar No : 93 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

5.7. 1965 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş bu'unan «Kars Milletvekili Hasan Erdoğan ve 6 arkadaşımın 506 
sayılı Kanunun 118 nci maddesLıin değiştirilmesine dair kanun teklifi» ilgili Hükümet temsilcileri
nin de iştirakiyle incelendi ve görüşüldü : 

Kanun teklifi; 506 sayılı Sosyal Sigortalar kanununun «tedavinin kurum hekimlerince ya
pılacağı» na dair 118 nci maddesinin değiştirilmesi derpiş olunmaktadır. 

Tafsilâtı gerekçesinde mufassalan belirtildiği üzere teklifdeki değiştirme tatbikatta çıkan işi 
ve hizmeti aksatan mahzurların telâfisine matuftur. 

Bu sebeple teklif uygun gö ülmüş, Sağlık ve Sosyal Yardım Komiyonunun yaptığı yerinde de
ğişiklikleri muhtevi metin müzakereye esas alınarak kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere Yüksek Baş: 
kanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 
Ankara 
1£ Ete 

Çanakkale 
Ş, İnan 

Kars 
K. Okyay: 

Başkan V: 
Gümüşane 

N> K'ûçüker 
Aydın 

0. Apaydin 

Diyarbakır 
H. Güldoğan 

İmzada bulunamadı 
Maraş 

E. Kaplan 
İmzada bulunamadı 

Sözcü 
Sakarya 

N. Bayar 
Balıkesir 

A. A. Bolak 

Erzincan 
H. Atabeyli 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Ankara, 
/. Seçkin 

Bilecik 
Ş. Binay 

imzada bulunamadı 
Erzurum 

AL Şenyurt 

M. Meclisi ( S. Sayısı.: 1Û4İ) 



Kars Milletvekili Hasan Erdoğan ve 
6 arkadaşının teklifi 

506 saydı Kanunun 118 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 17 . 7 . 1964 tarih ve 506 sa
yılı Kanunun 118 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

v Hastalık ve analık yardımlarından yararla
nacak olanlar Kurumca tesbit edilecek belge
lerle Kuruma bağlı sağlık müesseselerine veya 
Kurum hekimlerine başvurarak muayene ve te
davi olurlar. 

Kurumun hekim, diş hekimi ve eczacıları ile 
hekim olmıyan sağlık hizmetleri uzmanlarının 
mesaisi haftada 45 saattir. Kurumun hekim, diş 
hekimi, eczacı ve diğer sağlık hizmetleri uzman
larına bu mesaileri karşılığında, aylıklarına ek 
olarak en yüksek barem derecesi tutarını geç
memek üzere aylık tazminat ödenir. 

Kurum sağlık tesislerinde görevli olup yu-
kardaki mesai ile yükümlü hemşire, ebe, labo
rant ve benzeri görevlilerine de aylıklarına ek 
olarak kendi tahsillerine ait baremlerinin en 
yüksek derecesi tutarını geçmemek üzere aylık 
tazminat ödenir. 

Yukardaki paragraflarda belirtilen persone
lin nöbetleri, mesai dışındaki âcil vakat mua
yene ve müdahaleleri de ayrı bir tazminatla de
ğerlendirilir. 

Kurum hekimlerinin, eczacı ve diğer sağlık 
hizmetleri uzmanlarının âzami çalışma yüküm
lülükleri, mahrumiyet bölgelerine göre kademe-
lendirilecek aylık tazminat miktarları ve âcil 
vakalarla nöbet tazminatı miktarları Çalışma 
Bakanlığınca hazırlanacak bir tüzükte belirtilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden 
üç ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Mali
ye ve Çalışma Bakanlıkları yürütür. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonunun 
değiştirişi 

506 sayılı Kanunun 118 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 17 . 7 . 1964 tarih ve 506 sa
yılı Kanunun 118 nci maddesi asağıdald şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 118. — Hastalık ve analık yardımla
rından yararlanacak olanlar Kurumca tesbit 
edilecek belgelerle Kuruma bağlı sağlık müessese
lerine veya Kurum hekimlerine başvurarak mua
yene ve tedavi olurlar. 

Kurum sağlık hizmetlerinde çalıştırılacak ta
bip, diş tabibi, eczacı, biyolog, kimyager, kimya 
lisansiye, kimya mühendisi ve veterinerlerden ha
riçte serbest olarak sanat ve mesleklerini icra et
memeyi resmî ve özel her hangi bir müessesede 
maaşlı ücretli veya sözleşmeli olarak görev alma
mayı ve Kurumun mesai saatlerine tabi olmayı 
kabul edenlere 7244 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desinin 2 nci fıkrası hükmüne tabi olmaksızın ay
lıklarına ek olarak ve ayda 2 500 lirayı geçmemek 
üzere bir tazminat verilir. 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen personelden âcil 
vakalar için, mesai saati dışında sağlık tesisine ça
ğırılanlarla nöbet tutanlara, ödenecek tazminat
larla uygulanacak esas şekil ve nisbetler bir tü
zükle belirtilir. Bu tüzüğü Çalışma Bakanlığı 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı müştere
ken hazırlar. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren üç ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Maliye 
ve Çalışma Bakanları yürütür. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 1041) 
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Çalışma Komisyonunun değiştirişi 

506 sayılı Kanunun 118 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi 

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

Madde 118. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ko
misyonunca hazırlanan metin Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun değiştirişi 

506 sayılı Kanunun 118 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ko
misyonunun değiştirişinin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ko
misyonunca hazırlanan metnin 2 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. -
kabul edilmiştir. 

Teklifin 2 nci maddesi aynen 

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

)><m<i 
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Donem : 1 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı t 

Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer ve 107 arkadaşının, 262 sayılı Ka
nuna geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Savunma, 

Maliye ve Plân komsiyonları raporları (2/287) 

MHet Meclisi Başkanlığına 

262 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifimiz gerekçesiyle birlikte tak» 
dim edilmiştir. 

Gereğine delâletlerinizi saygılarımızla rica ederiz. 

Aydın Mv. 
H. Aydinçer 

Burdur 
M. özbey 
Kayseri 
B. Yazır 

Niğde 
A. Eren 
Manisa 

E. Okçu 
Manisa 

8. Çağlar 
îzmir 

8. Kaygan 
Aydm 

R. özarda 
Kayseri Senatörü 

H. Dikeçligil 
Afyon 

M. Turgut 
Konya 

8. 8. Yücesoy 
Marag 

K. Bağcıoğlu 
'Bilecik 

0. Tuğrul 
Hakkâri Senatörü 

A. Türkoğlu 
Amasya 

/. Sarıgöz 
îzmir Senatörü 

/. Birand 
Balıkesir 

G. Evliyao&lu 
Artvin Senatörü 

F. Alpaslan 

Kocaeli Mv. 
H. Ktsayol 
Bursa Mv. 
M. Tayyar 
Kars Mv. 
S. Atalay 

îzmir 
Ş. Osma 

îzmir 
M. A. Aytaç 

Manisa 
İV. Yenişehirlioğlu 

îzmir 
A. N. Erdem 

îzmir 
Ş. Akkan 

Kastamonu 
/. H. Yilanlıoğtu 

izmir 
K. özek 
Kayseri 

V. A. Özkan 
Amasya 
N-. Şener 
Çorum 

/. Tombuş 
Konya 

/. Kabadayı 
Kütahya 
R. Kıray 

İstanbul Senatörü 
ö. Şahingiray 

Sakarya 
H. Tezkan 

Bolu 
R. Artkan 

Kayseri Mv. 
H. Gümüşpala 

Balıkesir 
8. Koç 
Giresun 

M. Çilesiz 
Adana 

Y. Aktimur 
Denizli 

M. Çobanoğlu 
îzmir 

M. Döşemeci 
İstanbul 

R. T. Burak 
İsparta 

M. Gülcügü 
Samsun 
/. Kılıç 

Muğla Senatörü 
H. Menteşoğlu 
Maraş Senatörü 

C. Aksu 
îçel Senatörü 
C. Odyakmaz 

Maraş 
A. Karakuçuk 

Aydın Senatörü 
F. Turhangü 

Gaziantep 
K, Mavitan 

Yozgat 
M. Kepir 
Gümüşane 

H. Bayramoğlu 
Tunceli 
F. Ülkü 

Edirne Mv. 
N. Özoğul 
Antalya 
ö. Eken 
Erzurum 

Ş. Konuray 
Manisa Senatörü 

0. Süersan 
îzmir Senatörü 

H. Onat 
Denizli 

R. Şenel 
Adana 

/. Tekin 
Denizli Senatörü 

M. E. Burul 
Muğla Senatörü 

M. Akarca 
Trabzon Senatörü 

Y. Demirdağ 
Urfa 

K. Eroğan 
Konya 

A. Gürkan 
İstanbul Senatörü 

R. öztürkçine 
İstanbul 
H. Oben 
Ankara 

H. Ataman 
Yozgat Senatörü 

S.. Artukmaç 
Sivas Senatörü 

ff. Söylemezoğlu 
İçel 

y. Dermana 

010 
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Kayseri 

M. Göker 
Kırşeihir 

H. özmen 
Niğde 

ö. Tüzün 
İstanbul 

İV. öktem 
Çorum 

M. Dündar 
Balıkesir 

C. Kanpulat 
îzmir Senatörü 
N. özerdendi 

Balıkesir Senatörü 
H. Â. Türker 

Konya 
A. Araş 

Ankara 
N. Berkkan 

Erzurum 
N. Diler 
Yozgat 

/. Kapısız 
İstanbul 

Z. AlUnoğlu 
Samsun Senatörü 

C. Tokgöz 
İstanbul 

M. Güven 
Muğla 

A. Akarca 
Eskişehir 

E. G. Sakarya 
Zonguldak 

B. Karakaşoğlu 

İçel 
8. Kutlay 
Kütahya 
8. Tosbi 
Antalya 

N. Kerimoğlu 
Aydın 

0. Apaydın 
Ağrı 

K. özcan 
Balıkesir Senatörü 

E. Aka :' 
Samsun Senatörü 

C. Bulak 
Bursa 

B. C. Zağra 
Zonguldak 
A. F. Ak 

Ankara 
fi. Etker 

Niğde 
H. Özalp 
Antalya 
M. özer 
Artvin 
S. Ava 
Ankara 

Z. Pehlivanlı 
Maraş Senatörü 

C. Aksu 
Artvin 
N. Ata 
Konya 

H. C. Yümcm 
Trabzon 

E. Dikmen 
Kars 

B. Vural 

262 »ayılı Kanuna geçici madde eklenmesine dair kanon gerekçesi 

262 sayılı Kanunun ordudaki subaylara tatbik edilip 42 sayılı Kanunla emekliye ayrılmış, olan 
subaylara tatbik edilmemesi aşağıdaki mahzurları ve adaletsizliği meydana getirmiştir. 

1. 29 Temmuz 1960 tarihinde meriyete giren 42 sayılı Kanun bütün subaylara 5 senelik süre 
İçerisinde aynı hakkı tanımıştır. Aynı kanunla emekliye sevk edilen rütbe ve maaş dereceleri birbi
rinin aynı olan subaylardan Ağustos 1960 ta emekli olanlar ile 262 sayılı Kanunun meriyete girmesi
ni takiben emekliye ayrılanlar arasında, emekli ikramiyesi ve maaş bakımından bariz farklar mey
dana gelmiştir. 

2. 262 sayılı Kanunun hazırlanması, ilgili Bakanlıkça daha 1958 yılında ele alınmış ve o tarihte 
orduda bulunan telrmil subaylara tatbik edilmek üzere Bakanlıkça uygun görülmüş ve fakat Meclise 
şevki gecikmiş bulunmaktadır. Bu arada 27 Mayıs 1960 İhtilâlini takiben 42 sayılı Kanun 262 sayılı 
Kanundan evvel çıkarılması yüzünden bir kısım subayların mağduriyetini intacetmiştir. 

3. Hiçbir kusuru olmadan, orduda kalan arkadaşları kadar feragat ve fedakârlıkla memleketi
mize hizmet etmiş olan aynı hak sahibi ve şartları haiz emsalleri arasında bir farkın meydana geti
rilmesinin doğru olmıyacağı; adalet ve hukuk prensipleriyle bağdaşamıyacağı anormal bir tatbikat 
meydana getirmiştir. r -J 

4. 42 sayılı Kanunla emekliye ayrılmış olanlardan Devlet hizmetinde memuriyet kabul etmiş olan
ların, 262 sayılı Kanunla emekli olan emsallerinin maaş derecelerine eşit olabilmesi ve aynı emekli
lik maaşını hak etmesi için enaz daha 5 sene hizmet mecburiyetindedir. (3 sene 262 sayılı Kanun
la tanınan hak için, 2 senede aynı maaşta beklemek için.) 

5. 42 sayılı Kanunun tanıdığı haklar, bu kanunun neşri tarihinde orduda bulunan tekmil subay
lara şâmil ve emeklilikte eşitlik sağlıyan bir kanun olmasına rağmen aynı sene içerisinde çıkarılmış 
olan 262 sayılı Kanun, 42 sayılı Kanunun şümulüne giren subaylar arasında imtiyazlı bir zümrenin 
meydana getirilmesine ve dolayısiyle 42 sayılı Kanunun o tarihe mevcut subaylar arasında değişik 
bir tatbikatının zuhuruna sebebolmuştur. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 1010 ) 



6. 42 sayılı Kanunla vaktinden evvel emekliye sevk edilen çok genç ve memleket hizmetinde ve
rimli bir çalışma çağında olan muazzam bir subay kütlesinin yeni Anayasa muvacehesinde durumları 
tezekkür edildiğinde; bu eşitliğin sağlanması, orduya dönüş isteğinde bulunanların miktarını çok 
azaltmış olacaktır. 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 12 . 12 . 1964 

Karar No. : 4 
Esas No. : 2/287 

Yüksek Başkanlığa 

Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer ve 107 arkadaşının, 262 sayılı Kanuna geçici madde eklen
mesine dair kanun teklifi ilgili Millî Savunma ve Maliye bakanlıkları ve T. C. Emekli Sandığı 
temsilcilerinin de iştirakleri ile komisyonumuzda görüşüldü. 

Komisyonumuz heyeti umumiyesi itibariyle kanun teklifinin lehinde olmakla beraber; 
1. Kanun teklifinin başlığı, kanun tekniği bakımından düzeltilerek değiştirilmiştir. 
2. Kanun teklifi gerekçesinin 6 neı maddesi yerine (yapılmış bir haksızlığı büyük ölçüde dü

zeltmiş olmak ve aynı işleme göre eşitlik sağlamak düşüncesi) tercih edilmiştir. 
3. Kanun teklifi metninde bulunmıyan albay ve tuğgenerallerin açıkça mevcut bir haksızlık

ları geçici beşinci maddeye bir cümle ilâvesi ile giderilmiştir. 
4. Kanun teklifinin münhasıran 42 ve 262 sayılı kanunların yarattığı bir emeklilik aylığı 

statüsü farkını gidermek amaciyle hazırlandığı ve bu sebeple emekli olduktan sonra yeniden 
Devlet sektöründe görev almış veya almamış olmanın farklarına ve ayrıntılarına teşmil edilmeme
sine komisyonumuz uygun bulduğundan kanun teklifi metninin geçici üçüncü maddesinin birinci 
fıkrası kaldırılmıştır. 

5. Mevcut 42 sayılı Kanunda eskiden mevcut 4 geçici madde sebebiyle teklif metninin geçici 
madde sayıları 5, 6, 7 olarak değiştirilmiştir. 

Diğer maddeler aynen ve oy birliğiyle kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Erzurum 

Ş. Konuray 
Aydın 

IJ. Aydmçer 
îçel 

Y. Dermancı 
tmzada bulunamadı. 

îzmir 
Ş. Akkan 

Sözcü 
Niğde 

A. Eren 
Balıkesir 
S. Koç 
îstanbul 

M. R. Bertan 

îzmir 
K. özek 

Kâtip 
Kocaeli 

H. Kısayol 
Edirne 

N. özoğul 
îstanbul 
İT. Oben 

Kars 
S. öktem 

Amasya 
/. Sarıgöz 
Giresun 

M. K. Çilesiz 
izmir 

M. A. Aytaş 

Kastamonu 
/. H. Yüanltoğlu 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 103,0 ) 
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Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 19 . 4 . Î963 
Esas No. : 2/287 
Karar No. : 81 

Yüksek Başkanlığa 

Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer ve 107 arkadaşının, 262 sayılı Kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair, Millî Savunma Komisyonundan muhavvcl kanun teklifi; Millî Savunma ve Ma
liye Bakanlıkları ve T. C. Emekli Sandığı temsilcileriyle teklif sahiplerinin iştirakiyle Komisyonu
muzda tetkik ve müzakere edildi : 

Kanun teklifi ile; 42 sayılı Kanuna göre emekliye ayrılmış olan subay ve askerî memurlara bağ
lanmış olan emekli aylıklarının 262 sayılı Kanunla yükseltilen derece aylıklarına göre düzeltilmesi 
ve yine 42 sayılı Kanunla emekliye ayrılmış olup, emeklilik hakkı tanınan sektörde vazife almış 
bulunanların halen almakta oldukları aylıklarında bu kanunun neşrinden itibaren 262 sayılı Ka
nunla yükseltilen derece aylıklarına çıkarılması ve bu kanuna göre yeniden tahsis edilecek emekli 
maaşları ve ikramiye farkları hususunda evvelki zamanlar için bir talepte bulunulamıyacağı der
piş olunmaktadır. 

42 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi bu kanuna müsteniden emekliye ayrılmış olanlara bağlanan 
emekli aylıklariyle bu kanundan 6 ay sonra 1 . 3 . 1961 tarihinde yürülüğe giren 262 sayılı Ka
nunla yükseltilen rütbe aylıkları üzerinden bağlanan emekli aylıkları arasında filhakika bir 
fark doğmuştur. 

Ancak; bu nevi farklar, yalnız 42 sayılı Kanunla 262 sayılı Kanun arasında değil, memleketimiz
de emeklilik müessesesinin kabul edildiği tarihten beri devam edip gelmektedir. Çünkü; emekli
lik, dul ve yetim aylıkları iktisabedilen (tahsise esas) son aylığa ve hizmet müddetine göre tâyin 
edilen bir haktır. Fiilen iktisabedilmiyen ve emekli keseneği ödenmiyen bir aylığın; emekli aylığı 
tahsisine esas tutulması mümkün değildir. 

Nitekim bugüne kadar rütbelere ve memuriyet unvanlarına mütaallik dereceler muhtelif zaman
larda barem teşkilât ve terfi kanunlariyle değiştirilmiş ve fakat yapılan bu derece ve dedişiklik-
leri o tarihten evvel eski dereceler üzerinden bağlanmış emekli dul ve yetim aylıklarına sirayet 
ettirilmemiştir. 

Bu itibarla teklif; halihazırda adedi yüz yetmişbeş bini mütecaviz emekli, dul ve yetim ara
sından beş bin kadarının emeklilik intibakını istihdaf etmekte olduğundan gerek prensibe aykırı
lığı ve gerekse umumi mahiyet taşımaması bakımlarından uygun mütalâa edilmeyip Komisyonu
muzca reddedilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Bolu 
Söz hakkım mahfuzdur. 

K.lnal 
Sivas 

R. Çeltikli 

Maliye Komisyonu Başkanı Sözcü 
Gümüşane Erzurum Aydın 

JV. Küçüker G. Karaca N. Müren 

Kocaeli Ordu 
C Babaç 0. N. Hazinedar 

M. Meclisi (& Sayısı : İÖİO ) 
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Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 11 . 6 * 1935 

E*w Jfo. : 2/387 
Karar Jfo. : 77 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan, «Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer ve 107 arkadaşı
nın 262 sayılı Kanuna geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi» ilgili Hükümet temsilcileri
nin de iştirakiyle incelendi ve, görüşüldü : 

Kanun teklifinde 2 Ağustos 1960 tarihli ve 42 sayılı Kanunla emekliye ayrılanlara, bilâhara 
çıkan kanunla tanınan hakların da verilmesi derpiş olunmaktadır. 

Filhakika; 42 sayılı Kanunda tekmil ordu mensuplarına 5 sene içinde emekliliklerini işeyebile
cekleri, her şahsın bu kanunla getirilmiş haklardan müsavi şekilde istifade edeceği belirtilmiş 
idi. Bunun üzerine 4479 aded subay emekliye ayrılmıştır. 

Fakat; 6 ay sonra 262 sayılı Kanunla ordu mensuplarına bâzı haklar daha tanınmıştır. 262 sa
yılı Kanunun kabulünden sonra emekliye ayrılanlar hem 42 sayılı Kanundan ve hem de 262 sayılı 
Kanundan istifade etmişlerdir. Bu suretle aynı statüdeki subayların emeklilik durumlarında 
farklılık doğmuştur. 

42 sayılı Kanunun vadettiği eşitlik prensibine ve ordunun isteği gençleştirme ihtiyacına uya
rak emekliye ayrılanların hüsnüniyetle kabullendikleri bu durumun, bilâhara aynı seviyedeki ar
kadaşlarına tanıdığı şekle ircaını âdil bir hareket tarzı sayan komisyonumuz kanun teklifini ye
rinde görmüştür. 

42 sayılı Kanunla tanınan malî haklar aynı kanun gereğince Hazine tarafından karşılanmıştır. 
Bu kanunla istenen farklarda 42 sayılı Kanunun esbabı mucibesine istinaden yine Hazine tarafın
dan ödenecektir. Bu sebeple Emekli Sandığına malî bir külfetin olmıyacağına da Komisyonumuz 
dikkat etmiştir. 

Kanun tekniği yönünden, en kısa şekliyle gayeyi temin edebilmesi bakımından kanun metni 
Komisyonumuzda yeniden hazırlanmıştır. Yürürlüğe giriş tarihi Emekli Sandığının üç aylıkları 
ödeme günleri ve bu kanunun muhtemel yürürlüğe girebileceği zaman göz önüne alınarak 
1.4.1966 olarak değiştirilmiştir. 

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

Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 
Aydın 

0. Apaydın 

Diyarbakır 
H. Oüldoğan 

Mardin 
E. K. Aylar 

Sözcü 
Sakarya 

N. Bayat 
Balıkesir 

A. A. Boldk 

Erzincan 
H. Atabeyli 

Mardin 
Ş. Aysan 

Kâtip 
Nevşehir 

A. B. Numanoğlu 
Bursa 

A. Türkel 

istanbul 
'M. Güven 

Eize 
E. Y. Akçal 

tmzada .bulunamadı 

Ankara 
M. Ete 

Çanakkale 
§. inan 

imzada bulunamadı 
izmir 

İV. Kiirşad 
Trabzon 

A. Ş. Ağanoğlu 

Trabzon 
E. Dikmen 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 1010 ) 
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Aydın Milletvekili Hilmi Ay

dınger ve 107 arkadaşının 
teklifi 

262 sayılı Kanuna 3 geçici mad
di eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 262 sayılı Ka
nuna aşağıdaki 3 geçici madde 
eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 262 
sayılı Kanun ile subay ve askerî 
memurlara tanınan bir derece 
yükselme hakkından, bu kanu
nun neşrinden evvel 42 sayılı 
Kanun gereğince emekliye ay
rılmış subay ve askerî memurlar 
ile bunların dul ve yetimleri de 
faydalanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu 
gibilerin emeklilik maaşları, 
emekli oldukları tarihte orduda 
kalan emsallerine 262 sayılı Ka
nunla tanınan maaş derecesi 
üzerinden hesaplanır. 

5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 41 nci madde
sindeki şartlar aranmaz. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 42 sa
yılı Kanunla emekliye ayrılmış 
olup emeklilik hakkı tanınan 
sektörlerde vazife almış bulu
nanların bugün almakta olduk
ları maaşları, bu kanunun neş-

Millî Savunma Komisyonunun 
değiştirişi 

5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununa ek 2 . 8 . 1960 
tarih ve 42 sayılı Kanuna ye
niden 3 geçici madde eklenmesi 

hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı 
T. C. Emekli Sandığı Kanunu
na ek 2 . 8 . 1960 tarih ve 42 sa
yılı Kanuna aşağıdaki 3 geçici 
madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — 262 
sayılı Kanun ile subay ve askerî 
memurlara tanınan bir derece ' 
yükselme hakkından, 262 sayılı i 
Kanunun neşrinden evvel 42 i 
sayılı Kanun gereğince emekli- i 
ye ayrılmış subay ve askerî me- j 
murlar ile bunlann dul ve ye- ! 
timleri de faydalanır. j 

Bunlardan albay ve tuğ- ; 
general rütbesinde olanlardan j 
20 Ağustos 1960 tarihine ka
dar yükselme şartlarını ta-
mamlıyanlar 30 Ağustos 1960 
tarihinden itibaren bir üst rüt
beye yükseltilirler ve bunlar 
hakkında 4273 sayılı Kanunun 
9 ncu maddesi uygulanamaz. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu 
gibilerin emeklilik maaşları, 
emekli oldukları tarihte ordu
da kalan emsallerine 262 sayılı 
Kanunla tanınan maaş derecesi 
üzerinden hesaplanır ve bunlar 
hakkında 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun 
41 nci maddesindeki şartlar 
aranmaz. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu 
kanuna göre yeniden tahsis edi
lecek emekli maaşlarına istina
den hak sahipleri geçmiş za
manlara ait ikramiye ve maaş 

L Meclisi ( S. Sayısı.: 1010 ) 

Bütçe Plân Komisyonunun 
değiştirişi 

5434 sayılı Kanuna ek 2.8.1960 
gün ve 42 sayılı Kanuna geçici 
bir madde eklenmesi hakkında 

kanun teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı 
Kanuna ek 2 . 8 . 1960 gün ve 
42 sayılı Kanuna aşağıda yazılı 
geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Subay 
ve askerî memurlardan 27.2.1961 
tarihinden önce, bu kanuna gö
re çeşitli sebeplerle emekliye 
ayrılmış bulunanlarla ölenlerin 
dul ve yetimlerine bağlanmış 
olan aylıklar, aynı rütbedeki 
emsallerinin 24 . 2 . 1961 gün ve 
262 sayılı Kanunda yazılı dere
ce tutarları esas alınmak sure
tiyle yeniden bağlanarak öde
nir. 

Geçmiş yıllara ait aylık ve ik 
ramiye farkı ödenmez. 
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Aydın Mületvelrili Hilmi Aydın-
çer ve 107 arkadaşının teklifi 

rinden itibaren yukarıda geçi
ci 1 nci maddede kendilerine ta
nınan maaş derecelerine yüksel
tilir. Bu yükselmenin başlangı
cı 42 sayılı Kanunun yürürlüğe 
giriş tarihidir. 

Bu kanuna göre yeniden tah
sis edilecek emekli maaşlarına 
istinaden hak sahipleri kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten ev
velki zamanlara ait ikramiye ve 
maaş farkları hususunda bir ta
lepte bulunamazlar. 

MADDE 2. — Bu kanun neş
ri tarihinden itibaren yürürlü
ğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini uygulamaya Ba
kanlar Kurulu yetkilidir. 

Millî Suvunma Komisyonunun 
değiştirişi 

farkları hususunda bir hak id
diasında bulunamazlar. 

MADDE 2. -
yımı tarihinde 
rer. 

Bu kanun ya-
yürürlüğe gi<-

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yü

rütür. 

Bütçe Plân Komisyonunun 
değiştirişi 

MADDE 2. — Bu kanun 
1 . 4 . 1966 tarihinde yürürlü
ğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

»»•« 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 1010) 
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Dfevkt «Mamurları kajmnu tasarısına 4aJr C«rhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Geçici Komisyon raporu (Mîllet Meclisi 1/723; Cumhuriyet 

Senatosu İ/5$?> 
P i l : Q*Bfth*riy<tf 8eaato*u $. feyıi} : 664) 

Q3çici Komisyon raporu 

Mffîtt Meclisi 
Geçici Komisyon 13 . 7 . 1965 
Esas No : 1/723 

Karar No : 5 
Yöteıek la-ıto^ğfk 

Peylet Memurları Kanunu tasarısını incelemekle görevli Oeçiei Komisyonumıız, Gnmh'ıtriyet Se
natosunca bu tasarı üzerinde yapılan değişiklikleri molivernk aşağıdaki hnsüslar-ı kararlaştırmıştır. 

t. — Tasarının 13 ncü maddesinde Cumhuriyet Somt^u tarafından. Kurumun sron^ hükümlerine 
»öre sorumlu personele rücuunu mecburi mahivet^n rı^-rarak takdirî hale getirir s>k'in^eki fKu
rumun genel hükümlere göre sorumdu personele -'ieu hakkı saklıdır) tarzındaki değişikliğini Ko
misyonumuz uygun bularak katılmaktadır. 

2. —Tasarının 25 nci maddes;ndıc Cumhuriyet ^n^to-sunda yapılan d Eşiklikle memurlara is* 
nat ve iftirada bulunanlar hpikkmda yetkili1 erin r,-'mhıHvet Savcılığında k?mu dâvamı a*t*wnsmi 
İsteme hususu takdirî olmaktan çıkarılarak zorun'*ı hale getirilmektedir. Komisyonumuz bu değişik
liğe de katılmaktadır. "'•*'-

3. — Komisyonumuz tasarının 33 ncü madde-'n İP Cnmhn«ivpt Senatosunda î \ W adileri «oh 
fıkrayı, memurların bulunduk1 an yerlerden başka <-p"İprde keyfî olarak çalıştırılmasını önliyen ve 
mamura teminat veren hükmü uvgun bularak kamışt ır . . .. -

4. — Komisyonumuz Cumhurivet Senatosunda * w n r n 3.") nei maddinin bir:n<>î fıkrasındaki 
«çahgtırîlaeaktır» kelimesinin «çalıştırılacak» şeklini? değiştirilmesini baskı hatasını düzeltme mahiye-
tin d s görerek ııygun bulmuştur. 

5. Komisvonumuz, tasarının 36 ncı maddesin1'* ha.<?kı hatası n11^nk rmıhıiıır» Crm^u^ot RPm-
tomnda konulan «sınıfların tesisi» matlaibı ile m.^ l^n'n bir ve ik'iH fıV™lfirnda ÎWpf- Personel 
Dairesine kurumların ve meslekî birliklerin görüş'erinin yazılı olarak verilmesini sağlıyan «yazılı» 
kelimelerinin ilâvesini kabul etmiştir. 

6. — Kornişonumuz, tasarının 44 ncü maddesi ide yazılı en yüksek emeklilik yaşının Cumhuriye; 
Sen-atO";und:a ?0 ten 65 e indirilmesine katılmıştır. 

7. —Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunda ta«rarınm 53 n?\ madle matlabı o'ınk kabul 
edilen «atM memurluğa atanmak» ve birinci fıkra lakı temelli kelimesi yerine «asli» kelimelerini 
uygun bulmuştur. 

8. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunda kabul edilen yabancı dev"etler veva milletlerarası 
resmî ve özel teşekküllerde çalışacak mamurların dönülerinde bu hizmetlerindeki kıdemler'nin in
tibaklarını sağlıyan 77 nci madde metnini ihtiyaca ^e zaruretlere uvrun bularak benimsemiştir. 

9. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunun 7S nci maddesi birinci satırındaki «temellb yeri
ne kabul edilen «asli» kelimesi değişikliğini ve (a^ bendindeki yarışma sınavı veya seçme sonunda 
dış memleketlere gönderilme •esftgııı feftbî^ ©den değişikliği uygun bulmuştur. 



10. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunla tasarının 83 ncü maddesinin sön satırındaki 
baskı hatası olarak yazılan seneler kelimesinin «süreler» olarak değiştirilmesini uygun bulmuştur. 

11. — Komisyonumuz, tasarımın 84 ncü maddecinin birinci fıkrasında Cumhuriyet Senatosunda 
baskı hatasının düzeltilmesi maksadı ile (Devlet memurluğu görenlerin) ibaresini (Devlet memurlu
ğuna girenlerin) şeklinde değiştirilmesini uygun bulmuştur. 

12. — Komisyonumuzca, Cumhuriyet Senatosunda tasarının 92 nci maddesinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri veya dışardan Bakanlığa atananların seçilememe veya yasama görevlerinin 
sona ermesi dolayısiyle yeniden memuriyete dönmeleri halinde iktiaabettikleri derece üzerinden memu
riyet kadrolanndaki açıklara öncelikle atanmalarına dair olan değişiklik kabul edilmiştir. 

13. — Komisyonumuz, tasarının 93 ncü maddesinin birinci fıkrasında Cumhuriyet Senatosunda 
ilâve edilen ve bu kanundan başka diğer kanunlara tabi kurumlar personelini de ihtiva eden geniş
letmeyi kabul etmiştir. 

14. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunda 154 ncü maddeye eklenen son fıkrayı mahiyeti 
itibariyle uygun bulmuştur. 

15. — Cumhuriyet Senatosunun tasarının 156 n^ı maddesinde yaptığı değişiklikle dış memleketle
re gönderilecek memurlara uygulanacak katsayı he^bmda kesintiler arasında Kefalet Sandığı ke
sintilerini hariç bırakmıştır. Komisyonumuz bu değişikliğe katılmıştır. 

16. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunda tasarının 159 ncu maddesi matlabında ve birin
ci fıkrasındaki temelli kelimesi yerine «aslî» kelimesi konulmasını uygun bulmuştur. 

17. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunda tasarının 165 nci maddesinin birinci fıkrasında 
«temelli» kelimesi yerine «aslî» kelimesinin konulmasını uygun bulmuştur. 

18. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunda tasarının 203 nci maddesinde yapılan değişik
likle çocuk zammı yardımı verilemiyecek çocuklar arasından evlât edinilmiş çocukların çıkarılmasını 
ve onlar için de çocuk yardımı verilmesini kabul etmiştir. 

19. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunda 209 ncu maddede yapılan değişiklikle yurt dı
şında tedavisi gerekli memurların tesbiti için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının teşkil edeceği 
yerlerdeki tam teşekküllü hastanelerin raporunun kabul edilmesi usulünü uygun bulmuş, değişikliği 
benimsemiştir. 

20. — Komisyonumuz, tasarının 210 ncu maddesinin son satırındaki «Devlet Personel Dairesin
de» kelimesinin Cumhuriyet Senatosunda «Devlet Personel Dairesince» olarak baskı tashihi yolun
daki değişikliğini kabul etmiştir. 

21. — Komisyonumuz, tasarının 227 nci maddesinin (d) bendi bir sayılı paragrafındaki 7 üyeyi 
Cumhuriyet Senatosunun 8 üye olarak değiştirişini pariter komisyonların tarzı teşekkülüne uygun 
olması itibariyle kabul etmiştir. 

22. — Komisyonumuz, tasarının 229 ncu maddecinin son satırındaki 11 üyenin Cumhuriyet Sena
tosunda 12 üye olarak değiştirmesini pariter komisyonların tarzı teşekkülüne uygun olması itibariyle 
kabul etmiştir. 

23. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunda yeniden kabul edilen Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin aylık ödenekleri ve yollukları hakkındaki bir sayılı Kanunu değiştiren 236 nci 
maddesini kabul etmiştir. 

24. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunda tasarının geçici 5 nci maddesinin beşinci ben
dinde yapılan değişiklikle ödeneklerden ancak 7 . 9 . 1964 tarihine kadar çıkmış kanunlara göre 
kabul edilenlerin müktesep hak olacağına dair oian görüşüne katılmış ve uygun bulmuştur. 

25. — Komisyonumuz, tasarının geçici 9 ncu maddesinde emekliliğe sevk kararını iptal ettiren
lere açıkta kaldıkları sfürenin dörtte üçünün kıdemlerine eklenmesine dair hükmün Cumhuriyet Se
natosunda tamamına iblâğını sağlıyan değiştirmeyi uygun bulmuştur. 

26. — Komisyonumuz, tasarıya Cumhuriyet S3natosunda yeniden ilâve olunan ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyelerinin ödenek ve aylıkları hakkındaki geçici 24 ncü maddeyi aynen kaıbul 
etmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 977 ye 1 nci ek) 
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27. — Komisyonumuz; Cumhuriyet Senatosunda, Millet Meclisinin 236 ncı madde numarasının 

237 olarak ve maddenin (a) bendindeki 237 madde numarasının 238 olarak değiştirilmesini uygun 
bulmuştur. 

28. —- Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunda, Millet Meclisinin 237 nci madde numarasını 
238 olarak ve maddenin metnindeki 108 nciden sonra 154 ncü, 234 ncüden sonra 236 ncı, geçici 
23 ncüden sonra ve geçici 24 ncü rakam ve ibarelerinin eklenmesini uygun bulmuştur. 

29. — Komisyonumuz,, Cumhuriyet Senatosunda, Millet Meclisinin 238 nci madde numarasını 
239 olarak değiştirmesini uygun bulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı 
İstanbul 

F. K. Gökay 

Afyon Karahİsar 
A. Yûmaz 

Çanakkale 
A. N. Akay 

imzada bulunamadı 

Erzurum 
G. Karaca 

İzmir 
M. Döşemeci 

İmzada bulunamadı 

Mardin 
M. A. Arıkan 

Trabzon 
JB. Dikm$n 

Bu Rapor Sözcüsü 
İstanbul 

R. T. Burak 

Artvin 
N. Ata 

İmzada bulunamadı 

Çanakkale 
R. Sezgin 

Eskişehir 
E. 0. Sakarya 

İmzada bulunamadı 

Kayseri 
M. Sağlam 

Nevşehir 
R. F. Aka 

KAtip 
Çorum 

. F. Küreli 
İmzada bulunamadı 

Balıkesir 
C. Kanpulat 

İmzada bulunamadı 

Çorum 
A. Güler 

Gümüşane 
N. Küçüker 

Kırklareli 
A. Eriş 

imzada bulunamadı 

Ordu 
A» Bodur 

Trabzon 
S. Güven 

İmzada bulunamadı 

Adana * 
M.Geçioğlu 

Bitlis 
M. Okumu§ 

Diyarbakır 
A. Aral 

İmzada bulunamadı 

İstanbul 
V. özarar 

Manisa 
Y. Yakut 

İmzada bulunamadı 

Ordu 
§. Pehlivanoğlu 

Zonguldak 
M. A. PestOci 

M. Meclisi ( SL Sayısı : 977 ye 1 nci ek) 
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MİLI/HT M-BCLÎSÎMN l£ABUk ETTİĞİ METİN 

Devlet memurları kanunu tasarısı 

Hişiterin' ftflrmlfkbarı zararlar : 
MADDE İ3". — Kişiler, kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan 

ötürü, Bu görevleri yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili kürüm aleyhine dâva açarlar. Ku
rum, genel hükümlere göre sorumlu personele rücu eder. 

îsnat ve iftiralara karşı koruma : 

MADDE $8. — Devlet memurları hakkındaki ihbar ve |ikâyetler, garaz veya ml<&*rfet haka
ret içiriy ü^urıMa bir suç isnadı suretiyle yapıldığı ve sörttştur'mâ veya yargılarfliöin ta&i dlduğu 
kanuni işlem sonucunda bu isntt sabit olmadığı takdirde, merkezde bu memurun en büyük âmiri, 
illerde valiter> isnatta bulunanlar hakkında kamu dâvası açılmasını Cumhuriyet Savcılığından isti-
yebilirler. - , . : ' . 

Kadroların tesbiti : 

MADDE 33. -^ Bu kanuna tabi kurumlarda, Devlet kamu hizmetlerinin gerekttirdiği bütün gö
revler için- görev yerleri belirtilerek kadrolar tesbit olunur.. 

Sözleşmeli personel ile yevmiyeli personelin kadroları, kadro cetvellerinde sdyıları belji edilerek 
alacakları ücretlerin en az ve en çok hadleri gös'erümek suretiyle tesbit olunur. 

Bu kurumlarda kadrolar dışında hiçbir kimse çalıştırılamaz. 

S ı n ı f l a r m t i & s i : '.'•:':'': 

.MAÖİ3I3. 36..— Başbakanlık Devlet Personel Dairesi, Maliye Bakanlığı ve .ilgili .kurumların 
görüşlerini de alarak yönetici ve icracı sınıfla ı ilo büro sınıflarını, 5 . 1 . İÖÖ1 tarihli ve 224 sa
yılı Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkın laki Kanun gereğince sağlık hizmetlerinin sos
yalleştirilmesi için gereken sınıfları ve müşterek yetişme nitelikleri olan bilimsel teknik, meslekî 
ve diğer sınıf lan tesis eder. " 

Başbakanlık Devlet Personel Dairesi bu sınıfladın tüzüklerini Maliye Bakanlığı ve ilgili ku
rumların ve Devlet personel sendikaları veya mes^e's birliklerinin, federasyonlarının veya konfede
rasyonlarının görüşlerini de alarak hazırlar ve Bakanlar Kuruluna sunar. 

Bu sınıf tüzüklerinde : 
a) Bu kanundaki, 
b) Genel kadro kanunundaki, ilgili hükümlerin her sınıf için özellik taşıyan hususları belir

tilir. 
Meslekî ihtisasla ilgili idari kadrolara meslek*, teknik ve bilimsel sınıflardan ve yönetici sı

nıftan atama yapılır. Yönetici sınıfa, imti^a^ln üniversite ve yüksek okul mezunları alınır. 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Teşkilâ mda görevli memurlar için sınıflar tesis olunur. 

Çalışma yaş hadleri : 

MADDE 44. — Hizmetin özelliğine göre, her sınıfta ve gerekiyorsa her derecede, Devlet memur
larının yaş haddi ile zorunlu olarak emekliye çıkarılacakları yaşlar, sınıf tüzüklerinde gösterilir. 

- Bu suretle Devlet memuru 45 yaşından evvel emekliye çıkarılamaz, 70 yaşından sonra çalıştırıla
maz. 

M. Meclisi ( S-Sayısı : 977 y e l nei 6k ; 
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CUMHURİYET SE^A«QSeNUN.KAKEL'BfKrIĞÎ METlN 

Devlet memurları kanunu tasarısı 

Kişilerin uğradıklardı za.a.lar ; 
MADDE 13. — Kişiler, kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan 

ötürü, &u görevleri yerine getiren personel aleyh no değil, ilgili kurum aleyhine dâva açarlar. Ku
rumun, genel hükümlere göre sorumlu personele rücu hakkı saklıdır. 

îsnat ve iftiralara karşı koruma : 

MASOE 2 5 . — Devlet ^nem-urları hakkındaki ihbar ve şikâyetler, garaz veya mücerret haka
ret için, uydurma bir suç isnadı suretiyle -yapıldı j ı ve soruşturma veya yargılamanın tabi olduğu 
kanuni işlem sonucunda &u isnat sabit olmadığı tak4irde, merkezde bu memurun en büyük âmiri, 
iflerde valiler, isnatta bulunanlar hakkında kamu dâvası açılmasını Cumhuriyet Savcılığından is
terler. 

Kadroların tesbiti: 

. MÂ'DD'E '88. — Bu kanuna tabi kurumlarda, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği =bütün gö
revler için görev yerleri belirtilerek kadrolar tesbit olunur. 

Sözleşmeli personel ile yevmiyeli personelin kadroları, kadro cetvellerinde sayıları belli edi
lerek alacakları ücretlerin en az ve en çok hadleri gösterilmek suretiyle tesbit olunur. 

Bu kurumlarda kadrolar dışında hiçbir kimse çalıştırılamaz. 
Genel kadro kanunu ile görev yerleri belirtilerek tesbit olunan kadrolara atanan memurlar 

başka bir yerde çalıştırılamazlar. 

Sınıfların tesisi: 

MADDE 36. — Başbakanlık Devlet Personel Dairesi, Maliye Bakanlığı ve ilgili kurumlaçı ya
zılı görüşlerini de alarak yönetici ve icracı sınıfları ile büro sınıflarını, 5 . 1 . 1961 tarihli ve 224 
«ayık Saflık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkındaki Kanun gereğince .sağlık haşmetlerinin sos
yalleştirilmesi için gereken «ımfları ve müşterek yetişme nitelikleri olan -bilimsel 4eknik, meslekî ve 
diğer sınıfları tesis eder. 

Başbakanlık Devlet Personel Dairesi bu-suuüâ'm tüzüklerini Maliye ^Bakanlığı ve ilgili kurum
ların ve Devlet personel sendikaları veya meslek birliklerinin, -federasyonlarının veya îkonfoperas
yonlarının yazılı görüşlerini de alarak hazırlar ve Bakanlar Kuruluna sunar. 

Bu sınıf tüzüklerinde : 
a) Bu kanundaki, 
b) Genel katteo 'kanunundaki, ilgili hükümler'n her sınıf için özellik taşıyan thu&uslara thelirtilir. 
|»te$lekî ihtisarla ilgili idari kadrolara meslekî, teknik ve bilimsel .sınıflardan ve yönetici »sınıf-

tgn Mama yapılır. Yönetici sınıfa, imtihanla üniversite ve yüksek okul mezunları alınır. 
Cumhuriyet Senatosu ve Mjllet Meclisi Teşkilâtında görevli memurlar için sınıf jar tesis plunjir' 

Çalışma yaş hadleri: 

MA*Bja$;£4.^.Jüzraetin özeliğine göre, ,her ,s}nı4;ta..fyc gerekiyorsa,her flececede., ..peylet .me
murlarının yaş haddi ile zorunlu olarak emekliye çıkarılacakları yaşlar, sınıf tüzüklerinde göste
rilir. 

Bu suretle Devlet memuru 45 yaşından evvel emekliye çıkarılamaz, 65 yaşından sonra çalıştırı
lamaz. 

M..Meclisi;, r(fS. Şayjş ^^77 y e ^ e i e k p 



Millet Meclisinin kabul ettiği mtün 

Temelli atanma: 

MADDE 58. — Adaylık süresini doldurmuş ve olumlu eicil almış ve smıf tüzüklerinde belirtilen 
usul ve şartlara uygun olarak, ilgili kurumların değerlendirme kurullarınca basanlan tesbit edil
miş bulunanlar atamaya yetkili âmirin onayı ile temelli Devlet memuru olarak atanırlar. 

Ancak sınıf tüzüğünde adaylık süresi sonunda yeterlik sınavı konulmuş \ olunanların bu sınan 
da kâzanmalan şarttır. 

Yabancı bir Devlet veya teşekkülde hizmet alma: 

MADDE 77. — Ya!bancı bir Devlet hizmetinde veya milletlerarası resmî ve özel teşekküllerde iken 
di istekleriyle görev alacak Devlet memurlarına, ilgili bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu ka
rarı ile beş yıla kadar görevden aynlma müsaadesi verilebilir. Bu süre gerektiğinde Bakanlar Ku
rulu kararı ile uzatılabilir, Bu maddeye göre görevden .ayrılmak için memurun çalışacağı hizmetin, mil
lî menfaatler bakımından gerekli veya o teşekkülün kamu hizmetine yararlı bir teşekkül olması şarttır. 

Yukarıdaki fıkraya göre görevden aynlan memurlann emeklilik hakları saklı kalmak üzere kadro-
lan ile ilişikleri kesilir. 

Ayrılma sırasındaki yükümlülükleri saklıdır. Bu gibiler dönüşlerinde, sınıflan içinde bıraktıktan 
derecede boş kadro varsa bu kadroya, yoksa, ilk açılacak kadroya atanırlar. 

Bilgilerini artırmak üzere dı$ memleketlere gönderilme: 

MADDE 78. — Mesleklerine ait öğrenimi bitirerek Devlet memurluğuna alınmış ve temelli memur 
olarak atanmış olanlardan mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak 
veya staj yapmak üzere dış memleketlere : 

a) Kurumlarınca gönderilmeleri faydalı görülenlere, 
b) Dış burslara dayanılarak gönderilenlere, 
İki yıla kadar ayrılma müsaadesi verilebilir. 
Gerekirse bu süre en çok bir kat uzatılabilir. 

Muvazzaf askerliğe ayrılan memurların terhislerinde kademe ve derece intibakları: 

MADDE 83. — Tüzüklerinde belirtilen belli sınıflarda çalışan Devlet memurlarının muvazzaf 
askerlikte geçen hizmet süreleri, terhislerinden sonra kurumlanna dönmelerinde derece ve kademele
rine intibak işlemi yapılırken memurlukta geçen seneler gibi hesaplanır. 

Derece yükseltilmesinde, açık kadro bulunması ve sınıfının tüzüğünde yarışma sınavı konulmuş 
olması halinde açılacak yarışma sınavında başarı gösterilmesi şarttır. 

Ancak sınıf tüzüğünde "bâzı derecelerde fiilen çalışılması şartının bulunduğu hallerde, asker* 
likte geçen sürelerin hesabı, fiilen çalışılması gereken sürenin bitiminden sonra hesabedilir. 

M. Meclisi (S , Sayısı : 977 y« 1 noi ek) 
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Aslî memurluğa atanma: 

MADDE 58. — Adaylık süresini doldurmuş ve olumlu sicil almış ve sınıf tüzüklerinde belirtilen 
usul ve şartlara uygun olarak, ilgili kurumların değerlendirme kurullarınca başarıları tesbit edil
miş bulunanlar atamaya yetkili âmirin onayı ile aslî Devlet memuru olarak atanırlar. 

Ancak sınıf tüzüğünde adaylık süresi sonunda yeterlik sınavı konulmuş bulunanların bu sınavı 
da kazanmaları şarttır. 

Yabancı bir Devlet veya teşekkülde hizmet alma: 

MADDE 77. — Adları Bakanlar Kurulu kararı ile tesbit olunacak yabancı devletlerle resmî ve
ya özel milletlerarası teşekküllerde kurumlarının muvafakatiyle görev alacak Devlet memurlarına, 
ilgili Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile beş yıla kadar görevden ayrılma müsa
adesi verilebilir. Bu süre gerektiğinde Bakanlar Kurulu kararı ile uzatılabilir. 

Yukarıdaki fıkraya göre görevden ayrılan memurların, emeklilik hakları saklı kalmak üzere, kad
roları ile ilişikleri kesilir. 

Bu kimselerin eski kurumlarına dönmek istemeleri halinde, yabancı Devlet veya milletlerarası te
şekkülde geçirdikleri hizmet süresi: 

a) Kademe ilerlemesinde, 
b) Derece yükselmesinde üst derecede kadro açıldığında ve sınıflarının tüzüğünde yarışma sına

vı veya yarışma ve yeterlik seçmesi konulmuş olması halinde açılacak sınav veya seçmede başarı gös
termeleri şartiyle yükseldikleri derecenin kademelerinde hesabedilir. 

Ancak sınıf tüzüğünde bâzı derecelerde fiilen çalışılması şartının bulunduğu hallerde, bu sürele
rin hesabı, fiilen çalışılması gereken sürenin bitiminden sonra hesabedilir. 

Ancak sınıf tüzüğünde bâzı derecelerde fiilen çalışılması şartının bulunduğu hallerde bu sürelerin 
hesabı fiilen çalışılması gereken sürenin bitiminden sonra hesabedilir. 

Bilgilerini artırmak üzere dış memleketlere gönderilme: 

MADDE 78. — Mesleklerine ait öğrenimi bitirerek Devlet memurluğuna alınmış ve asli memur 
olarak atanmış olanlardan mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak 
veya staj yapmak üzere dış memleketlere : 

a) Kurumlarınca açılacak seçme veya yarışma sınavlarında başarı gösterenlere, 
b) Dış burslara dayanılarak gönderilenlere, 
iki yıla kadar ayrılma müsaadesi verilebilir. 
Gerekirse bu süre en çok bir kat uzatılabilir. 

Muvazzaf askerUğe ayrılan memurların terhislerinde kademe ve derece intibakları : 

MADDE 83. — Tüzüklerinde belirtilen belli sınıflarda çalışan Devlet memurlarının muvazzaf 
askerlikte geçen hizmet süreleri, terhislerinden sonra kurumlarına dönmelerinde derece ve kade
melerine intibak işlemi yapılırken memurlukta geçen süreler gibi hesaplanır. 

Derece yükseltilmesinde, açık kadro bulunması ve sınıfının tüzüğünde yarışma sınavı konul
muş olması halinde açılacak yarışma sınavında ıbaşarı gösterilmesi şarttır. 

Ancak sınıf tüzüğünde bâzı derecelerde fiilen çalışılması şartının bulunduğu hallerde, asker
likte geçen sürelerin hesabı, fiilen çalışılması gereken sürenin bitiminden sonra hesabedilir. 

M. Meclis* (S. Sayısı : 977 ye 1 nci ek) 
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Muvazzaf askerliğini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna girenlerim, kademe w derece intibak
ları : 

MADDE 84. — Askerlikte muvazzaf hizmetlerini yaparak Devlet memurluğunu görenlerin mu
vazzaf askerlik süreleri, kaideme ilerlemesi ve derece yükseltilmesinde «sağıdaki "şekihüe hesabedilir. 

A) Kademe ilerlemesinde; atama sarasında, 
B) Derece yükselmelerinde üst derecede kadro açıldığında ve sınıflarının tüzüğünde yatışma 

sınavı konulmuş olması halinde açılacak yarışma sınavında başarı göstermeleri şartiyle yükseldikle
ri derecenin kademelerinde, 
hesabedilir. 

Ancak sınıf tüzüğünde bâzı derecelerde fiilen çalışılması şartının bulunduğu hallerde, askerlikte 
geçen sürelerin hesabı, fiilen çalışılması gereken kürenin bitiminden sonra hesabedilir. 

Devlet memurluğundan çekilenlerin yeniden at ıımalan : 

MADDE 92. — ©evlet memurluğundan kendi ' î-viyle çoki'mek suretiyleayrıl ıp 1-60 Numaralı 
Devlet Personel Dairesi kutulması haklcnd:ıkl K n :,nun 4 ncü maddesi kapsam: içinde bulunan ku
rumlarda çalışmamış olanlardan ve sınıf tüzüğün '~> vazıh nitelikleri taşıyanlardftn, tekrar ayrıldı
ğı sınıfın ayrıldığı derecesine dönmek isti - ^nler boş kadro bulucnm*k f#rtı ile •ayrıldıkları 
tarihte almakta o'dukları aylık derecesine eşit bir derecenin kademesine atâfiirlar ve o dereceye ait 
kademe aylığını alırlar. 

Devlet memuru iken milletvekilliği veya Cumhuriyet Senatosu üyeliğine "seçilenlerdien -tekrar 
seçilmiyenler veya milletvekili veya Cumhuriyet Senatosu üyeleri veya d1§aiPd#ft &tafft%n ka.k&nİBr-
-dan Devlet memurluğuna dönmek isstiyenler ayrıl Arkları memuriyet »fcadrotenöâaM &çiklaf*a ön
celikle atanırlar. 

Yasama görevlerinde geçen süre, kademe ilerlemesinde ve derece yükselmelerinde, sınıf tüzük
leri şartlarına uyularak sayılır. 

Yasama görevi sona ermiş olanlar tekrar bir m ~murluk kadrosuna atanıncaya .kadar ayrıldık
ları memurluk kadrosunun aylığını ve özlük haklarını 91 nci madde hükmüne göre alırlar. 

Emeklilerin yeniden hizmete alınması : 

MADDE 93. — Bu kanuna tabı kurumlardan kendi istek1 eri ile emekli olup-sınıf tüzüğünde ya
zılı nitel'.kleri taşımakta bulunanlar, kanunun 92 nei maddesi hükümlerine, göre bu kurumlarda 
boş kadro bulunmak, seçme veya sınav şartlarına uyulmak suretiyle yeniden Devlet memurlu
ğuna alınabilirler. 

Katsayı : 

MADDE 154. — Genel bütçede, her yıl, bu kanuna tabi kurumların sinıf tüzüklerinde tesbit 
edilmiş gösterge rakamlariyle belirtilen aylıkların eylemli ödeme rakamlarına çevrilmesi için bir 
tek katsayı uygulanır. 

Bu katsayı memleketin ekonomik gelişmesi, genel .geçim şartları ve Devletin malî imkânları .göz 
önünde bulundurulmak suretiyle tesbit olunur. 

AT; Meclisi.: ^ S . Sayı/sı L:977 ye4-nM ekf) 
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Muvazzaf askerliğini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna girenlerin kademe ve derece inti
bakları : 

MADDE 84. — Askerlikte muvazzaf hizmetlerini yaparak Devlet memurluğunu görenlerin mu
vazzaf askerlik süreleri, kademe ilerlemesi ve derece yükseltilmesinde aşağıdaki şekilde he^abedi-
lir, 

A) Kademe ilerlemesinde, atama sırasında, 
B) Derece yükselmelerinde üst derecede kadro açıldığında ve sınıflarının tüzüğünde yarışma 

sınavı konulmuş olması halinde açılacak yarışma sınavında- başarı göstermeleri şartiyle yükseldik
leri derecenin kademelerinde, 
hejabedilir. 

Ancak sınıf tüzüğünde bâzı derecelerde fiilen çalışılması şartının bulunduğu hallerde asker
likte geçen sürelerin hesabı, fiilen çalışılması ge reken sürenin bitiminden sonra hesahedilir. 

Devlet memurluğundan çekilenlerin yeniden atanmaları i , • 

MADDE 92. — Devlet memurluğundan kendi isteği ile çekilmek suretiyle ayrılıp 160 numaralı 
Devlet Personel Dairesi Kuıulması hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesi kapsamı içinde bulunan ku
rumlarda çalışmamış olanlardan ve sınıf tüzüğün dj yazılı nitelıkeri taşıyanlardan, tekrar ayrıldığı 
sınıfın ayrıldığı derecesine dönmek istiyenler boş kadro 'bulunmak şartiyle ayrıldıkları tarihte al
makta oldukları aylık derecesine eşit bir derece nin kademesine atanırlar ve o dereceye ait kademe 
aylığını alırlar. 

Maaşlı, ücretli, yevmiyeli, sözleşmeli Devlet hizmetlerinde iken Cumhuriyet Senatosu üyeliği 
veya Milet vekilliğine seçilenlerden tekrar seci lemiyenler veya Seçim Kanunu icabı olarak istifa 
edip Cumhuriyet Senatosu üyeliği veya Milletvekilliğine seçilemiyenlerden veya yasama görevi 
sona erenlerden veya Cumhuriyet Senatosu üyelerinden veya Miietvkillerhıden veya dışarıdan 
atanan Bakanlardan Devlet Memurluğuna dönmek istiyenler, iktisabettikleri memuriyet kadrola-
rındaki açıklara öncelikle atanırlar. 

Yasama görevlerinde geçen süre, kademe ilerle meninde ve derece yükselmelerinde, sınıf tüzük
leri şartlarına uyularak sayılır. 

Yasama görevi sona ermiş olanlar tekrar bir memurluk kadrosuna atanıncaya kadar iktisa
bettikleri memurluk kadrosunun aylığını ve özlük haklarını 91 nci madde hükmüne göre alırlar. 

Emeklilerin yeniden hizmete alınması : 

MADDE 93. — Bu kanuna tabi kurumlarla diler kanunlara tabi kurumlardan kendi istekleri ile 
emekli olup sınıf tüzüğünde yazılı nitelikleri taşı makta bulunanlar, kanunun 92 nci maddesi hü
kümlerine, göre, bu kurumlarda boş kadro bulunmak, seçme veya sınav şartlarına uyulmak sure
tiyle yeniden Devlet memurluğuna alınabilirler. 

Katsayı : 

MADDE 154. -r—Genel bütçede, her yıl, bu kanuna tabi kurumların s'nıf tüzüklerinde tesbit 
edilmiş gösterge rakamlariyle belirtilen aylıkların eylemli ödeme rakamlarına çevrilmesi için bir 
•tek katsayı uygulanır. 

Bu katsayı memleketin ekonomik gelişmesi, genel geçini şartları ve Devletin malî imkânları 
•göîs ömünde bulundurulmak suretiyle tesbit olunur. 

^Katsayı -değişimi, aylaklarda artış veya eksiliş sayılmaz. 

M M-eeiisi: (S.-Sayısı i 977 ye avnfcj de) 
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Yurt dışında aylıklar : 

MADDE 156. — Kurumların yurt dışı kuruluşlarına dâhil kadrolarında görev alan Devlet me
murlarının aylıkları, 155 nci maddeye göre tesbit edilen aylık, tutarından, alınacak vergi ve kanun
lar gereğince yapılacak bütün kesintiler indirildikten sonra ikalan kısmın, Dışişleri ve Maliye bakan
lıklarının birlikte teklifi ve Başbakanlık Devlet Personel Heyetinin istişari kanarı üzerine, Ba
kanlar Kurulu tarafından tesbit edilecek katsayı ile çarpılmasından hâsıl olacak miktar üzerinden 
ödenir. Asıl aylığın ödeme miktarı ile katsayılı tutarı arasındaki fark, her tülü vergiden müs
tesnadır. 

Adaylık süresi sonunda temelli memurların alacakları aylıklar : 

MADDE 159. — Adaylık süresi sonunda bu kanun hükümleri dairesinde temelli memur olarak 
aitananlar sınıf tüzüğünde : 

A) Adaylığın derece olarak tesbit edildiği hallerde üst derecenin ilk kademe göstergesine 
tekabül eden aylığını, 

B) Adaylığın derece olarak tesbit edilmediği hallerde aynı derece içinde bir ileri kademe gös
tergesine tekabül eden aylığı alırlar. 

Atanmada aylığa hak kazanma : 

MADDE 165. — B i r göreve veya temelli memur olarak atananlar, göreve başladıkları gün
den itibaren aylığa hak kazanırlar. 

Bu suretle göreve başlamada ilk aylık, gün hesabiyle ay sonunda ödenir. 

Çocuk için aile yardımı ödeneği verilmiyecek haller : 

MADDE 206. — Aşağıdaki hallerde çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmez: 
1. Evlenen çoculdar, 
2. Evlât edinilmiş çocuklar, 
3. 19 yaşını dolduran çocuklar. 

(19 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocuklarına 25 yaşını dolduruncaya ve yüksek Öğrenim 
yapmakta bulunan erkek çoculdar için 25 yaşını geçmemek üzere öğrenimlerini bitirinceye kadar 
ve çalışamıyacak derecede malûllükleri resmî sağlık kurulu raporu ile tesbit edilenler için süresiz 
olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.) 

4. Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her. ne şekilde 
olursa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar (öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar 
hariç), 

5. Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar. 

Tedavi yardımı : 

MADDE 209. — Devlet memurları ile eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve ço
cuklarının yurt içinde veya yurt dışında hastalanmaları halinde evlerinde veya resmî veya özel sağ
lık kurumlarında ayakta veya yatarak tedavilerine, bulundukları yerdeki resmî tabip raporu 
(Yurt dışında mahallî usule göre) lüzum gösterilenlerin tedavi ve yol giderleri ödenir. 

Devlet memurlarının yurt içinde tedavileri mümkün olmadığı tam teşekküllü Devlet hastanesi 
raporu ile tesbit ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tesdik edilmiş olması halinde tedavi» 
leri için yurt dışına gönderilir. Bu memurların yol ve tedavi giderleri kurumlarınca ödenir. 

M. Meclisi (S . Sayısı : 977 ye 1 nci ek) 
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Yurt dışında aylıklar: 

MADDE 156. — Kurumların yurt dışı kuruluşlarına dâhil kadrolarında görev alan Devlet me
murlarının aylıkları, 155 nci maddeye göre tesbit edilen aylık tutarından, alınacak vergi ve kanun
lar gereğince yapılacak bütün kesintiler indirildikten sonra kefalet sandığı kesintileri (hariç kalan 
kısmın, Dışişleri ve Maliye bakanlıklarının birlikte teklifi ve Başbakanlık Devlet Personel Heye
tinin istişari kararı üzerine, Bakanlar Kurulu tarafından tesbit edilecek katsayı ile çarpılmasın
dan hâsıl olacak miktar üzerinden ödenir. Asıl aylığın ödeme miktarı ile katsayılı tutarı arasın
daki fark, her türlü vergiden müstesnadır. 

Adaylık süresi sonunda asli memurların alacakları aylıklar : 

MADDE 159. — Adaylık süresi sonunda bu kanun hükümleri dairesinde asli memur olarak 
atananlar smıf, tüzüğünde : 

A) Adaylığın derece olarak tesbit edildiği hallerde üst derecenin ilk kademe göstergesine 
tekabül eden aylığını, 

B) Adaylığın derece olarak tesbit edilmediği hallerde aynı esrece içinde bir ileri kademe gös
tergesine tekabül eden aylığı alırlar. 

Atanmada aylığa hak kazanma : 

MADDE 165. — Bir göreve aday veya asli memur olarak atananlar, göreve başladıkları gün-
den itibaren aylığa hak kazanırlar. 

Bu suretle göreve başlamada ilk aylık, gün hesabiyle ay sonunda ödenir. 

Çocuk için aile yardımı ödeneği verümiyecek haller : 

MADDE 206. — Aşağıdaki hallerde çocuklar için aile yardımı ödeneği yerilmez: 
1. Evlenen çocuklar, 
2. 19 yaşını dolduran çocuklar, 

(19 yaşını bitirdiği halde* evlenmemiş kız çocuklarına 25 yaşını dolduruncaya ve yüksek öğrenim 
yapmakta bulunan erkek çocuklar için 25 yaşını geçmemek üzere öğrenimlerini bitirinceye kadar 
ve çalışamıyacak derecede malûllükleri resmî sağlık kurulu raporu ile tesbit edilenler için süresiz 
olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.) 

3. Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olur
sa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar (öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar ha
riç), • . 

4. Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar. 

Tedavi yardımı : 

MADDE 209. — Devlet memurları ile eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve ço
cuklarının yurt içinde veya yurt dışında hastalanmaları halinde evlerinde veya resmî veya özel sağ
lık kurumlarında ayakta veya yatarak tedavilerine, bulunduklan yerdeki resmî tabip raporu 
(Yurt dışında mahallî usule göre) lüzum gösterilenlerin tedavi ve yol giderleri ödenir. 

Devlet memurlarının yurt içinde tedavileri mümkün olmadığı; Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığının lüzum gördüğü ve yetkili kıldığı tara teşekküllü Devlet hastaneleri sağlık kurullarının 
raporu ile tesbit ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tasdik edilmiş olması halinde; teda
vileri için yurt dışına gönderilir. Bu memurların yol ve tedavi giderleri kurumlarınca ödenir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 977 ye 1 nci ek) 



- 1 2 -
Millat .Meclisinin kabul ettiği metin 

Cenaze masrafları : 

MADDE 210. — Devlet n^munrlarının ölümleri halinde cenaze giderleri kurumlarınca ödenir 
Yurt dışında sürekli veya geçici görevle bulunan Devlet memurlarından ölenlerle sürekli gö
revlerde bulunanların eş ve bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve çocuklarından ölenlerin &-
jaazelerindn yurda getirilmesi için zaruri giderler kurumlarınca ödenir. 

Yukarıdaki ve bu madde bükümleri Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarıma mii-
talâaları aluomak suretiyle Başbakanlık Devlet Personel Dairesince hazırlanacak yönetmeljiğe garp 
uygulanır. 

Kamu personeli yüksek kurulu : 

MADDE 227. — Genel nitelikteki konular ba personeli yüksek kurulu» adını alır. Kamu per-
olan merkezî görüşme ve danışma organı «Kamukınımdan bütün kamu persineli için kurulacak 
san'eli yüksek kurulu şu üyelerden kurulur : 

A) İdare temsilcileri : 
1. Devlet Personel Heyeti Başkanı, üyeleri ve Devlet Personel Dairesi Genel Sekreteri; 
2. Bakanlar Kurulunca seçilecek 5 Bakanlık müsteşarı; 
3. Kamu iktisadi Teşebbüsleri Genel müdürleri aracından Bakanlar Kurulunca üç yıl sürey

le görevlendirilecek bir genel müdür; 
4. Belediye başkanları arasından Igislori BA '.anlığınca bir belediye seçimleri dönendi boyun

ca görevlendirilecek bir belediye başkanı. 
B) Kamu personeli .temsileileri : 
İlgili personel sendikalarının ve meslek birliklerinin en yüksek yetkili organları tarafından 

kendi tüzükleri gereğince üç yıl süreyle seçilmek 
üzere; 

1. Devlet memurlarım temsil edecek yedi üye; 
2. Kamu İktisadi Teşebbüsleri memullarım tcms'l edecok üç üye; 
3. Belediyeler memurlarını temsil edecek iki üye; 
4. Özel idareler memurlarını temsil edecek bir üye. 

Devlet Memurları Yüksek Kurulu : 

MADDE 229. -~— 'Bütün Devlet memurları için kurulacak olan -merkezî göaröşme ve danışma or
ganı ««Devlet Memurları Yüksek Kurulu» adını alır. Devlet Memurları Yüfeaek KUBUIU SŞU üyelerden 
kurulur : 

A) İdare temsilcileri : 
1. Devlet Personel Heyeti Başkanı, üyeleri vs Devlet Personel Dairesi Genel Sekreteri, 
2. Bakanlar Kurulunca seçilecek 5 bakanlık müsteşarı. 
B) Devlet memurları temsilcileri : *" 
Devlet memurları sendikalarını veya meslek b'rliklerinm, veya Devlet personeli teşekküllerinin 

rçn yüksek yetkili organlarınca, kendi tüzüklerine göre, Devlet Memurları Kanununa tabi kendi üye
leri arasından ve çeşitli sınıfların hakkaniyetle temsili esasına uyarak üç yıl süneyle seçilecek en-
bir üye. 

MvM«cUsii ^Ş .^ay^ ı :< 977 ye tî ,nçi ek) 
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Cenaze masrafları : 

MADDE 210. — Devlet memurlarının ölümleri halinde cenaze giderleri kurumlarınca ödenir. 
Yurt dışında sürekli veya geçici görevle bulunan Devlet memurlarından ölenlerle sürekli görev
lerde bulunanların eş ve bakmakla yükümlü oldı klan ana, baba ve çocuklarından ölenlerin cenaze
lerinin yurda getirilmesi için zaruri giderler kurumlarınca ödenir. 

Yukardaki ve bu madde hükümleri Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarının müta
lâaları alınmak suretiyle Başbakanlık Devlet Personel Dairesince hazırlanacak yönetmeliğe göre 
uygulanır, 

Kamu personeli yüksek kurulu : 

MADDE 227. — Genel nitelikteki konular bakımından bütün kamu personeli için kurulacak 
ofa*H ffiefke'zî göfûşrrie ve danışma ofgauı «Kamu personeli yüksek kurulu» adım alır. Kanra per
soneli yüksek ktfftıltr p üyeİerdeîî kurulur : 

A) îâ&fe temsilcileri : 
1 Devlet Personel Heyeti Başkanı, üyeleri ve Devlet Personel Dairesi Genel Sekreteri; 
2. Bakanlar Kurulunca seçilecek 5 Bakanlık müsteşarı: 
3. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel müdüıleri arasından Bakanlar Kurulunca üç' yıl sürey

le görevleîıdirîlecek birp gfen6Î müdür; 
4. Belediye başkanları arasından içişleri Bakanlığınca bir belediye seçimleri donemi boyun

ca görevlendirilecek bir belediye başkanı. 
B) Kamu personeli temsilcileri : 
jftglîi persörteî sendikalarının ve meslek birliklerinin en yüksek yetkili organları tarafından 

îcencfi tüzükleri gereğince üç yıl süreyle seçilmek üzere; 
1. Devlet memurlarını temsil edecek sekiz üye; 
2. Kamu fktfeadi Teşebbüsleri memurlarını temsil edecek üç tiye; 
3. İteîediyelef memurlarını temsil edecek iki üye; 
4. özel idareler memurlarını temsil edecek bir üye. 

BeVUÎ JfymuflaH Yüksek Kurulu : 

MADDE 229. — Bütün Devlet memurları için kurulacak olan merkezî görüşme ve danışma or
ganı «Devlet Memurları Yüksek Kurulu» adını alır. Devlet < Memurları Yüksek Kurulu şu üyeler
den kurulur : 

A) îdatfe temsilcileri • 
1. D§vlet Personel Heyeti Başkam, üyeleri ve Devlet Personel Dâiresi Genel Sekreteri, 
2. Bakanlar Kurulunca seçilecek 5 bakanlık müsteşarı. 
B) Devlet memurları temsilcileri : 
Devlet memurları sendikalarının veya meslek birliklerinin, veya Devlet personeli teşekkülleri

nin en yüksek yetkili organlarınca, kendi tüzüklerine göre, Devlet Memurları Kanununa tabi kendi 
»yeleri ârakindan ve çeşitli sınıftan hakkaniyetle töınsüi esasına uyarak üç yıl süreyle seçilecek 
onikiüye. 

M. Meelisi ( S. Sayjsı : 977 ye 1 mi ete) 
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Memurların intibakında malî esaslar : 

GEÇÎCÎ MADDE 5. — Bu kanuna tabi kurumlardaki memurların, sınıf tüzüklerinde belirtilen 
nitelik ve diğer şartlara göre girecekleri sınıfların derece ve kademelerinde alacakları aylık tutarları, 
7244 sayılı Kanun ve buna ek 24 . 2 . 1961 tarihli ve 263 sayılı Kanunun 1 nci maddesi ile tesbit 
edilen aylık tutarlarından aşağı olduğu takdirde aradaki fark, derece yükselmesi ve kademe ilerle
mesi suretiyle giderilinceye kadar, ödenmekte devam olunur. 

Bundan başka; ' 
1. 3656 sayılı Kanunun 6 nci maddesinin istisnai memuriyet saydığı kadrolardan, bu niteliğin 

bulunmadığı yeni kadrolara atananlar intibak sırasında aynı görevde kalmak şartiyle, 
2. 3656 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin ihtisas yeri saydığı kadrolardan yeni kadrolara ata* 

nan, 
3. 3656 sayılı Kanunun 4598 sayılı Kanunla değiştirilen 7 nci maddesinin 5 nci fıkrası uyarın

ca 1 veya 2 üst derece kadroya atananlardan, aradaki farkı Bakanlar Kurulu Karan ile tazminat 
olarak almakta iken yeni kadrolara atanan, 

4. 3656 syılı Kanunun 4598 sayılı Kanunla değiştirilen 8 nci maddesi ve bu maddeyi değişti
ren 8 . 6 . 1963 tarihli ve 242 sayılı Kanunun 1 nci maddesi uyarınca bulundukları kadrolann 1, 2 
veya 3 üs* derece aylığını kazanılmış hak olarak alanlardan yeni kadrolara atanan, 

5. özel kanunları gereğince ödenek (Temsil ödeneği ve diğer ödenekler) tahsis edilen belirli gö
revlerden yeni kadrolara atanan, 

Memurların sınıf tüzüklerinde belirtilen nitelik ve diğer şartlara göre, girecekleri sınıflann de
rece ve kademelerinde alacaklan aylık tutarlan, eski kadrolarında fiilen almakta olduklan aylık tu
tarlarından veya aylık ve ödenek toplamı tutarlarından aşağı ise, aradaki fark, derece yükselmesi 
ve kademe ilerlemesi suretiyle giderilinceye kadar, ödenmekte devam olunur. 

4 numaralı bendde yazılı memurların emekliliğe esas teşkil edecek aylıkları, intibak sonunda gire
cekleri derece ve kademe aylığı ile bu madde gereğince ödenebilecek olan farkın toplamıdır. 

Bu farklar tamamı ile ortadan kalkıncaya kadar her yıla ait bütçelerde belirli tertiplere konula» 
cak ödeneklerle karşılanır. 

Belirli sınıflara döneceklerin kıdem Hakkı; 
GEÇÎCÎ MADDE 9. — 13'. 12 . 1960 tarihli ve 160 numaralı Kanunun 4 ncü maddesi kapsa

mına giren kurumların yönetici, bilimsel, teknik ve meslekî sahalarında çalışmış olup da bu kanu^ 
nun yayımı tarihinden en çok 10 yıl önce kendi istekleriyle ayrılarak sözü geçen kurumlar dışında 
kalmış olan personelden girebilecekleri sınıf tüzüklerinde nitelik ve diğer şartlan haiz olmalan 
sebebiyle sınıf kadrolarına atananlara dışarıda geçirdikleri sürenin 3/4 ü kadar kıdem hakkı ta
nınır. 
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22 Ocak 1962 tarihli ve 1 say üt Kanunun değiştirilmesi : 

MADDE 236 — 22 Ocak 1962 tarihli ve 1 sayılı Kanunun 1 (nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 1 — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödeneklerinin aylık tutarı, Devlet Memur
ları Kanunu ile tesbit olunan en yüksek göstergenin tutarıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin yolluklarının ajlık tutan, yukardaki fıkraya göre tesbit 
edilen ödeneklerinin aylık tutarının yarısına eşittir. Bu yolluklar hiçbir surette haczolunamaz. 

Yukardaki fıkralarda yazılı ödenek ve yolluklann tediyeye esas olan tutarları, her bütçe yılı, Dev
let Memurlan Kanununun 154 ncü maddesinde yazılı katsayının uygulanması suretiyle hesabolunur. 

Memurların intibakında malî esaslar: 

GEÇÎCÎ MADDE 5. — Bu kanuna tabı kurumlardaki memurların, sınıf tüzüklerinde belirtilen 
nitelik ve diğer şartlara göre girecekleri sınıfların derece ve kademelerinde alacaklan aylık tutarlan, 
7244 sayılı Kanun ve buna ek 24 . 2 . 1961 tarihli ve 263 sayılı Kanunun 1 nci maddesi ile tesbit 
edilen aylık tutarlarından aşağı olduğu takdirde aradaki fark, derece yükselmesi ve kademe ilerle
mesi suretiyle giderilinceye kadar, ödenmekte devam olunur. 

Bundan başka; 
1. 3656 sayılı Kanunun 6 nci maddesinin istisnai memuriyet saydığı kadrolardan, bu niteliğin 

bulunmadığı yeni kadrolara atananlar intibak sırasında aym görevde kalmak şartiyle, 
2. 3656 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin ihtisas yeri saydığı kadrolardan yeni kadrolara ata

nan, " 
3. 3656 sayılı Kanunun 4598 sayılı Kanunla değiştirilen 7 nci maddesinin 5 nci fıkrası uyann-

ea 1 veya 2 üst derece kadroya atananlardan, aradaki farkı Bakanlar Kurulu karan ile tazminat 
olarak almakta iken yeni kadrolara atanan, 

4. 3656 sayılı Kanunun 4598 sayılı Kanunla değiştirilen 8 nci maddesi ve bu maddeyi değiştir 
ren 8 . 6 . 1963 tarihli ve 242 sayılı Kanunun 1 nci maddesi uyannca bulunduklan kaçlrolann 1, 2 
veya 3 üst derece aylığını kazanılmış hak olarak alanlardan yeni kadrolara atanan, 

5. özel kanunları gereğince ödenek (Temsil ödeneği ve diğer ödenekler) tahsis edilen belirli gö
revlerden yeni kadrolara atanan, 

Memurların sınıf tüzüklerinde belirtilen nitelik ve diğer şartlara göre, girecekleri sınıfların dere
ce ve kademelerinde alacaklan aylık tutarlan, eski kadrolarında fiilen almakta oldukları aylık tu-
tarlanndan veya aylık ve 7 . 9 . 1964 tarihine kadar çıkmış kanunlarla kabul olunmuş ödenek top
lamı tutarlanndan aşağı ise, aradaki fark, derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi suretiyle gideri
linceye kadar, ödenmekte devam olunur. 

4 numaralı bendde yazılı memurlann emekliliğe esas teşkil edecek aylıklan, intibak sonunda gi
recekleri derece ve kademe aylığı üe bu madde gereğince ödenebilecek olan farkın toplamıdır. 

Bu farklar tamamı ile ortadan kalkıncaya kadar her yıla ait bütçelerde belirli tertiplere konula-
eak ödeneklerle karşılanır. 

Belirli sınıflara döneceklerin kıdem hakkı: 

GEÇÎCt MADDE 9. — 13 . 12 . 1960 tarihli ve 160 numaralı Kanunun 4 ncü maddesi kap
samına giren kurumların yönetici, bilimsel, teknik ve meslekî sahalannda çalışmış olup da bu kanu
nun yayımı tarihinden en çok 10 yıl önce kendi istekleriyle aynlaraık sözü geçen kurumlar dışın
da kalmış olan personelden girebilecekleri sınıf tüaüklerinde nitelik ve diğer şartlan haiz olmalan 
sebebiyle sınıf kadrolarına atananlara dışanda geçirdikleri sürenin 3/4 ü kadar kıdem hakkı 
tanınır. 
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5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 30 ncu maddesinin 1 nei fıkrasının «cb» bendini 
değiştiren 6422 veya 6435 numaralı kanunlara göre kurumlarınca görülen lüzum üzerine emekliye 
sevk edilip de Türkiye Büyük Millet Meclisinden veya idari yargı mercilerin den iptal kararı al
mış olanlarla alacak olanların yeni sınıf kadrolarına atanmış olanlarla atanacak olanlardan yeni sı
nıf kadrolarına atananlara da dışarıda geçirdikleri sürenin 3/4 ü kadar kıdem hakkı tanınır. 

Bu madde hükmünden faydalanmak istiyenlcrin, girecekleri sınıf tüzüklerinin yayımı tarihinr 
den itibaren bir yıl içinde müracaat ötmeleri şarttır, 

Yürürlükten kaldırılan hükümler : 

MADDE 236. — Bu kanunun birinci maddesi kapsamına giren kurumlardaki memurlar hak
kında: 

a) 31 . 3 . 1926 tarih ve 788 sayılı Kanun ile ek ve tadilleri (237 nci maddenin 3 ve 4 ncü 
fıkralarında söz konusu edilen maddelerin düzenlediği konularla ilgili hükümler, bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihi izliycn malî yıl babına kadaf saklı kalmak şartiyle) bu kanunun, yürür
lüğe girdiği tarihte ; 

b) 2 . 7 . 1027 tarih ve 1108 sayılı, 8 . 7 . i r 30 tarih ve 3656 sayılı, 2 . 3 . 1959 tarih ve 7244 
sayılı kanunlarla bu k a n u n i m ek ve tadilleri, teşkilât kamular ı ile diğer kanunların bu ka
nuna aykırı hükümleri ve Dc\r1ct m e m u r l a r ı n hizmet şartlarım, niteliklerini, atanma A e yetiş
tirilme1 erini, ilerleme ve y ü k ü m e 1 erini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını ve 
ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzcnliyen diğer hükümler, bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihi izliyen malî yıl başından itibaren; 

yürürlükten kalkar. 

Kanunun yürürlüğe girmesi : . . . - ' 

MADDE 237. — Kanunun 1 - 4 ncü, 6 - 27 nci, 29 - 44 ncü, 48 nci, 53 - 54 ncü, 62 T 63 ncü, 91 nci, 
94 - 98 nci, 100 - 108 nci, 187 nci, 214 ncü, 217 nei. 219 - 220 nci, 232 , 234 ncü, geçici 1 - geçici 5 nci, 
geçici 14 - geçici 17 nci, geçici 19 - geçici 23 ncü maddelerin yayınlandığı tarihte; 

Kanunun 188 - 190 nci ve 193 ncü maddeleri, bu maddelerde söz konusu kanunların yürürlüğe 
konuldukları tarihte; 

Kanunun 78 - 82 nci r-addeVH 80 nci madde.de yazılı tiHiğün, 109 - 122 nci maddeleri 112 nci 
madd.p'V yanlı y"notmcliğ*n ve 121 n^i maddede yızılı tüzüğün, 124 - 145 n^i maddeleri 134 ncü 
maddede vazdı tü"ü<rün, 222 - 2°" u"î maddeVri 223 ncü maddede yazılı yönetmeliğin. 226 - 23.1 
nni ,v» ad d e1 eri 231 riei mnddo-VM tüzük vo v"nctmeliklerin yürürlüğe konuldukları.. tarihlerde;.. 

Kn,"iTn^n dirçor maddeleri, kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izliyen malî yıl başmlan itibaren; 
vünirb'l'^e nrirer. 
Ü<nin°.ü fıkrada yyr^- t iHık v^ y^n^tmclikler-h. kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izliyen malî 

yd başından önce yürürlüğe konulmaları zorunludur. 

MADDE 238. — Bu kanun hükümlerini Bakvdar Kurulu yürütür. 

M. Meclisi ( S . Sayışı : 977 ye 1 nci ek) 
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5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 39 nem maddesinin £ n c i fıkrasının «b» bendini 
değiştiren 6422 veya 6435 numaralı kanunlara göre kurumlanrtöa görffien lüzum üzerine emekliye 
sevk edilip de Türkiye Büyük Millet Meclisinden veya idari yargı mercilerinden iptal kararı al
mış olanlarla alacak olanlann yeni sınıf kadrolarına atanmış olanlarla atanacak olanlardan yeni 
sınıf kadrolarına atananlara, dışarda geçirdikleri süre kıdem hakkı olarak tanınır. 

Bu madde hükmünden faydalanmak istiyenlerin, girecekleri sınıf tüzüklerinin yayımı tarihin
den itibaren bir yıl içinde müracaat etmeleri şarttır. 

GEÇİCİ MADDE 24. — Bu kanunun 238 nci maddesinin 4 ncü fıkrasında sözü edilen madde
ler yürürlüğe girinceye kadar Türkiye Büyük Mil'et Meclisi üyelerinin ödenek ve yollukları hak
kında eski hükümlerin uygulanmasına devam olunur. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler : 

MADDE 237. — Bu kanunun birinci maddesi kapsamına giren kurumlardaki memurlar hak
kında : 

a) 31 . 3 . 1926 tarih ve 788 sayılı Kanun ile ek ve tadilleri (238 nci maddenin 3 ve 4 ncü 
fıkralarında söz konusu edilen maddelerin düzen'ediği konularla ilgili hükümler, bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihi izliyen malî yıl başına kaiar saklı kalmak şartiyle) bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte; 

b) 2 . 7 . 1927 tarih ve 1108 sayılı, 8 . 7 . 1939 tarih ve 3656 sayılı, 2 . 3 . 1959 tarih ve 
7244 sayılı kanunlarla bu kanunların ek ve tadilleri, teşkilât kanunları ile diğer kanunların bu 
kanuna aykırı hükümleri ve Devlet memurlarımı» hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiş
tirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını ve öde-
seklerini ve diğer özlük işlerini düzenliyen diğer hükümler, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi 
izliyen malî yıl başından itibaren; 

Yürürlükten kalkar. 

Kanunun yürürlüğe girmesi: 

MADDE 238. — Kanunun 1 - 4 ncü, 6 - 27 nci, 29 - 44 ncü, 48 nci, 53 - 54 ncü, 62 - 63 ncü, 
91 nci, 94 - 98 nci, 100 - 108 nci, 154 ncü, 187 nci, 214 ncü, 217 nci, 219 - 220 nci, 232 - 234 ncü, 
236 nci, geçici 1 - geçici. 5 nci, geçici 14 - geçici 17 nci, geçiei 19 - geçici 23 ncü ve geçici 24 ncü 
maddeleri yayınlandığı tarihte; 

Kanunun 188 - 190 nci ve 193 ncü maddeleri, bu maddelerde söz konusu kanunların yürürlüğe 
konuldukları tarihte; 

Kanunun 78 - 82 nci maddeleri 80 nci maddece yazılı tüzüğün, 109 - 122 nci maddeleri 112 nci 
maddede yazılı yönetmeliğin ve 121 nci maddede yazılı tüzüğüm, 124 - 145 nci maddeleri 134 ncü 
maddede yazılı tüzüğün, 222 - 225 nci maddeleri 223 ncü maddede yazılı yönetmeliğin, 226 - 231 
nci maddeleri 231 nci maddedeki tüzük ve yönetmeliklerin yürürlüğe konuldukları tarihlerde : 

Kanunun diğer maddeleri, kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izliyen malî yılbaşından itibaren; 
Yürürlüğe girer. 
Üçüncü fıkrada yazılı tüzıük ve yönetmeliklerin, kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izliyein mali 

yılbaşından önce yürürlüğe konulmaları zorunludur, 

MADDE 239. — Bu kanuoı hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN TAVSİYELERİ 

Devlet memurları kanunu tasamı 

— Kesinleşmiştir. 
—Kesinleşmiştir. 
— Kesinleşmiştir. 
— Kesinleşmiştir. 
— Kesinleşmiştir. 
— Kesinleşmiştir. • • • 
— Kesinleşmiştir. 
— Kesinleşmiştir. 
— Kesinleşmiştir. 
— Kesinleşmiştir. 
— Kesinleşmiştir. 
— Kesinleşmiştir. 
— Cumhuriyet Senatosunca yapı1 an değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
— Kesinleşmiştir. 
— Kesinleşmiştir. 
— Kesinleşmiştir. 
— Kesinleşmiştir. 
— Kesinleşmiştir. 
— Kesinleşmiştir. 
— Kesinleşmiştir. 
— Kesinleşmiştir. 
— Kesinleşmiştir. 
— Kesinleşmiştir. 
— Kesinleşmiştir. 
— Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
— Kesinleşmiştir. 
— Kesinleşmiştir. 
— Kesinleşmiştir. 
— Kesinleşmiştir. 
— Kesinleşmiştir. 
— Kesinleşmiştir. 
— Kesinleşmiştir. 
— Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir, 
— Kesinleşmiştir.'. "•-• • . -
— Cumhuriyet. Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
— Cumıhuriyet Senatosunca yapılan değişikli'k Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
— Kesinleşmiştir. 
— Kesinleşmiştir. 
— Kesinleşmiştir. 
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MADDE 40. — Kesinleşmiştir. ^ =.-_.. , ; 

MADDE 41. — Kesinleşmiştir. -
MADDE 42. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 43. — Kesinleşmiş/tir. 
MADDE 44. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 45. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 46. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 47. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 48. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 49. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 50. — Kesinleşmiştir. 
MADDE '51. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 52. — Kesinleşmiştir. ^ 
MADDE 53. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 54. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 55. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 56. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 57. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 58. — Cumıhuriyet Senatosunca yapılan değişikli'k Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 59. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 60. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 61. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 62. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 63. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 64. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 65, — Kesinleşmiştir. 
MADDE 66. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 67. —Kesinleşmiştir. 
MADDE 68. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 69. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 70. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 71. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 72. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 73. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 74. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 75. —'Kesinleşmiştir. 
MADDE 76. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 77. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 78. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 79. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 80. — Kesinleşmiştir. . 
MADDE 81. — Kesinleşmiştir. 

M. Meclisi "( S. Sayısı : 977 ye 1 nci ek) 



MADDE 82. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 83. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 84. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 85. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 86. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 87. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 88. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 89. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 90. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 91. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 92. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 93. •— Cumlhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 94. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 95. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 96. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 97. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 98. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 99. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 100. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 101. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 102. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 103. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 104. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 105. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 106. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 107. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 108. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 109. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 110. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 111. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 112. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 113. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 114. — Kesinleşmiştir. 
MADÖE 115. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 116. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 117. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 118. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 119. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 120. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 121. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 122. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 123. — Kesinleşmiştir. 
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MADDE 124. — Kesinleşmiştir. 

' fMADDE 125. — Kesinleşmiştir. r* ' 
MADDE 126. — Kesinleşmiştir. .. 
MADDE 127. — Kesinleşmiştir. -An 38 
MADDE 128. — Kesinleşmiştir. ı ' ,t 
MADDE 129. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 130. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 131. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 132. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 133. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 134. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 135. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 136. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 137. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 138. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 139. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 140. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 141. -^ Kesinleşmiştir. 
MADDE 142. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 143. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 144. — Kesinleşmiştir. x 

MADDE 145. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 146. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 147. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 148. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 149. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 150. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 151. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 152. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 153. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 154. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 155. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 156. — Cumhuriyet Senatosunca yapf.an değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir; 
MADDE 157. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 158. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 159. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 160. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 161. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 162. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 163. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 164. — Kesinleşmiştir. 
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MADDE 165. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 166. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 167. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 168. '— Kesinleşmiştir. 
MADDE 169. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 170. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 171. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 172. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 173. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 174. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 175. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 176. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 177. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 178. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 179. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 180. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 181. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 182. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 183. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 184. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 185. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 186. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 187. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 188. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 189. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 190. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 191. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 192. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 193. — Kes'nlcşmiştir. 
MADDE 194. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 195. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 196. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 197. -— Kesinleşmiştir.-. ... • . ., , 
MADDE 198. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 199. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 200r — Kesinleşmiştir. 
MADDE 201. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 202. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 203. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 204. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 205. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 206. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 207. — Kesinleşmiştir. 
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MADDE 208. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 209. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 210. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

MADDE 211. — Kesinleşmiştir. .. ; • . 
MADDE 2.1.2. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 213. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 214. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 215. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 21G. — Kesinleşmiştir. ' 
MADDE 217. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 218. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 219. — Kesinleşmiştir, 
MADDE 220. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 221. — Kesinleşmiştir. * 
MADDE 222, — Kesinleşmiştir. . , V . . • . . : • • . -
MADDE 223. — Kesinleşmiştir. ' ? 
MADDE 224. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 225. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 226. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 227. — Cumhuriyet Senatosunca yanlan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 228. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 229. — Cumhuriyet Senatosunca yakılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 230. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 231. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 232. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 233. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 234. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 235. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 236. — Cumhuriyet Senatosunca ilâve edilen bu madde Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 1. — Kesinleşmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 2. — Kesinleşmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 3. — Kesinleşmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 4. — Kesinleşmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 5. — Cumhuriyet Sonato unca yapılan değişiklik Komisyonumuzca benim

senmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 6. — Kesinleşmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 7. — Kesinleşmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 8. — Kesinleşmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 9. — Cumhuriyet Senatosu ica yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsen

miştir. 
GEÇİCİ MADDE 10. — Kesinleşmiştir. 
SEÇİCİ MADDE 11. — Kesinleşmiştir. 
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GEÇÎCÎ MADDE 12. — Kesinleşmiştir. 
GEÇÎCÎ MADDE 13. — Kesinleşmiştir. 
GEÇÎOÎ MADDE 14. —"Kesinleşmiştir. 
GEÇÎCÎ MADDE 15. — Kesinleşmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 16. — Kesinleşmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 17. — Kesinleşmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 18. — Kesinleşmiştir. 
GEÇÎCÎ MADDE 19. — Kesinleşmiştir. 
GEÇÎCÎ MADDE 20. — Kesinleşmiştir. 
GEÇÎCÎ MADDE 21. — Kesinleşmiştir. 
GEÇÎCÎ MADDE 22. — Kesinleşmiştir. 
GEÇÎCÎ MADDE 23. — Kesinleşmiştir. 
GEÇÎCÎ MADDE 24. — Cumhuriyet Senatosunca ilâve edilen bu madde Komisyonumuzca be

nimsenmiştir. 

MADDE 237. — Millet Meclisi metninin 236 ncı maddesi 237 nci madde olarak Cumhuriyet 
Senatosunca aynen kabul edilmiş, Komisyonumuz da bu değişikliği benimsemiştir. 

MADDE 238. — Cumhuriyet Senatosunca ynpılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

MADDE 239. — Millet Meclisi metninin 238 nci maddesi 239 ncu madde olarak Cumhuriyeı 
Senatosunca aynen kabul edilmiş, Komisyonumuzca da bu değişiklik benimsenmiştir. 
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Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S . S a y ı sı : 975 e 2 nci ek 

Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi ve bu 
kanunlara bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosun
ca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Geçici Komisyon 

raporu (Millet Meclîsi 1/841; Cumhuriyet Senatosu 1/561) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 654) 

Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 9 . 7 . 1965 
Geçici Komisyonu 

Esas No. : 1/841,1/561 
Karar No. ; 3 

Yüksek Başkanlığa 

Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı hükümler 
eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı üzerinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan müzakereler ne
ticesinde bâzı maddelerde yapılan değişiklikleri muhtevi Genel Kurul kararı Komisyonumuza ha
vale edilerek Hükümet temsilcisinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

1. önümüzdeki seçimlerde önseçim işlerinin adlî denetim altında yapılabilmesini sağlamak 
ile yeter vakit bulabilmek amaciyle 1 nci maddede Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik 
uygun mütalâa edilmiştir. Cumhuriyet Senatosunca tesbit edilen önseçim günü Yüksek Seçim Ku
rulunca gerekli hazırlıkların yapılabilmesi bakımından da yeterli sayılmıştır. 

Aynı gerekçe ile, Cumhuriyet Senatosunca 3, 4 ve 7 rici maddelerde yapılan değişiklikler de 
Komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

2. Cumhuriyet Senatosunun 9 ncu maddedeki maddi hatayı düzeltmek amaciyle yaptığı de
ğişiklik ile 10 ncu maddede yaptığı kelime değişiklikleri de Komisyonumuzca uygun görülmüş
tür. 

3. Cumhuriyet Senatosunun 12 nci maddede yaptığı değişiklik, halen yürürlükte bulunan Mil
letvekilleri Seçimi Kanununun 33 ncü maddesinin C/III 'bendinin tanıdığı yetkinin bütün partilere 
teşmili suretiyle eşitliği sağaldığı cihetle Komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

4. Cumhuriyet Senatosunun 13 ncü maddede yaptığı değişiklik, nispî temsil sisteminin millî 
bakiye usulünün ruhuna uygun telâkki edilmiş ve üyeliklerin nihai bulunuşu bakımından parti
ler arasında bu değişiklikle bir farklılık yaratılmıyacağı kanısına ulaşılmıştır. 

5. Cumhuriyet Senatosunun metne eklediği 15 nci madde ile yürürlükteki mevzuatta mevcut 
bir maddi hata giderilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosunun metne eklediği 16 nci madde ile de benzeri bir amaç güdülmekte
dir. Bu maddelerle, yürürlükteki hükümlerde birdeğişiklik olmamaktadır. Bu itibarla, Komisyonu
muz bu değişikliklere de katılmıştır. 

6. Komisyonumuz yürürlüğe giriş ve yürütme maddelerindeki numara değişikliklerini de aynen, 
benimsemiştir. 
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7. Millet Meclisi metninin kanun başlığı, 2, 5, 6, 8, 11 ve 14 ncü maddelerine ait Millet Meclisi 

metinleri Cumhuriyet Senatosunca da aynen kabul edilmekle kesinleşmiş bulunmaktadır. 
Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen 1, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17 ve 18 nci 

maddelerdeki bu değişikliğin hepsinin genel kurulca benimsenmesini tavsiye etmektedir. 
Aeeleliği dolayısiyle işbu raporumuz diğer bütün işlere takdimen ve önceliklee görüşülmesi ri-

casiyle Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Giresun 

(12 nci maddenin benim
senmesine muhalifim.) 

N. Erkmen 
İstanbul 
R. Ülker 

imzada, bulunamadı, 

Sözcü 
Çorum 

/. Tombuş 

Kayseri 
Söz hakkım mahfuz 

M, Gökçr 

Kâtip 
istanbul 
C. Kırca 

içel 
M. Arıkan 

imzada Bulunamadı 

Manisa 
Tf. Okçu 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 975 e 2 nci çk) 
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUL'ETTlĞI METİN 

Ssçimbrb ilgilkfcanunlann bâzı hükümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı hükümler 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun, 17 Nisan 
1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nei maddesinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan- 24 Mayıs 
1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nci maddesi ge
reğince Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçiminde de uygulanan 15 nci maddesinin 1 nci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Siyasi partiler aday listelerini ve adaylarının listelerdeki sıralarını kanun ve kendi tüzükleri 
gereğince, seçim çevrelerinde demokratik usuller dairesinde yapacakları yoklamalarla, oy verme 
gününden önceki 56 ncı gün tesbit ederler. 

MADDE 3. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun, 17 Nisan 
1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 1 nei bendi ile değiştirilmiş olan 24 Ma
yıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nci maddesi 
gereğince Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçiminde de uygulanan 19 ncu maddesinin 1 nci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : - . 

Milletvekilliği adaylığı için oy verme gününden önceki ellinci gün saat 17 ye kadar müra
caat edilir. 

MADDE 4. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun, 17 Nisan 
1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 24 Mayıs 
1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nci maddesi ge
reğince Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçiminde de uygulanan 22 nci maddesinin 1 nci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Adaylıklar kesinleştikten sonra, Yüksek Seçim Kurulu bütün adayları oy verme gününden 
önceki kırkıncı gün, seçim çevreleri itibariyle radyo ve Resmî Gazete ile ilân eder. 

MADDE 7. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 17 Nisan 
1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 24 Mayıs 
1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nci maddesi ge
reğince Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçiminde de uygulanan 39 ncu maddesinin 1 nci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Adaylıkların geçici olarak ilânından itibaren iki gün içinde il seçim kuruluna itiraz edilebilir. 
İtirazlar, il seçim kurullarınca, en geç, oy verme gününden önceki kırkbeşinci gün akşamına ka
dar karara bağlanır. 

MADDE 9. — «Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 26 Nisan 1965 
tarihli ve 298 sayılı Kanun» un, 13 . 2 . 1965 tarihli ve 533 sayılı Seçimlerle ilgili kanunların bâ
zı hükümlerinin değiştrilmesi hakkındaki Kanunla değiştirilmiş olan 78 nci maddesinin 9 ncu fık
rasının 2, 4, 7 ve 8 nci bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

2. Her oy puslasınm bir yüzü, seçime katılan siyasi partilerin oy puslalarının yanyana ve bir
birinden belirli kalınlıkta birer çizgi ile ayırdedilmiş olarak «Birleşik oy puslası» şeklinde düzen
lenir, birleşik oy puslası üzerinde siyasi partilerin oy puslalarmm sırası Yüksek Seçim Kurulu 
tarafından siyasi partilerin temsilcileri önünde ad çekmek suretiyle tesbit edilir. 

4. Birleşik oy puslaları, sandık seçmen listesine dâhil seçmen sayısını karşılıyacak miktar
da, her birinin arkası ilçe seçim kurulu başkanlığı mührü ile mühürlenmiş olarak, 68 nci mad
de ile tesbit edilen usule göre, sandık kurulları başkanlarına sayı ile teslim edilir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 975 e 2 nci ek) 



CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL ETTİĞİ METlN 

Seçimlerle ilgili kaauuîsa?» b|m bükümleFİni» gejüitkt&ıasi^ bu kanolara l?âa Wikümler ek-
lcumesi haktefi4* ^ftn)*a *' 

MADDE 1. — 25 Mayış 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun, 17 Nisan 
1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 24 Ma
yıs 1964 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nci maddesi ge
reğince Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçiminde de uygulanan 15 nci maddesinin 1 nci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Siyasi partiler, aday listelerini ve adaylarının listelerdeki sırlarını kanuna ve kendi tüzük ve yö-
netmeHkl^rine göre şeçjg* felirçUgviliMI deggUı&îııl*oy verme gü^üncNiöneeşkj Tnrkikinci gün ya
pılacak bir ön^imte tesbi£ ççfcglfr-

MADDE 3. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun, 17 Nişan 1964 
tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 24 Mayıs 1961 
tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu üyelerinin Seçimi Kanununun, 1 nçi maddesi gereğince 
Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçiminde de uygulanan 19 ncu maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Milletvekilliği adaylığı için oy vermç günün len önceki ötuzyedinci gün saat 17 ye kadar mü
racaat edilir. 

MADDE 4. — 25 Mayıs 1961 tarihU v$ 306,ş£3alı Milletvekili Seçimi Kanununun, 17 Nisan 
1964 tarihli ve 447 sayılı l£§ım#jm 1 nci ma$d#$mjn l nci bendi ile değiştirilmiş olan 24 Mayıs 
1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nci maddesi gere
ğince Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçiminde de uygulanan 22 nci maddesinin 1 nci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

Adaylıklar kesinleştikten sonra, Yüksek Seçim Kurulu bütün adayları oy verme gününden ön
ceki yirmiyedinci gün, seçim çevreleri itibariyle radyo ve Resmî Gazete ile ilân eder. 

MADDE 7. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 17 Nisan 1964 
tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 24 Mayıs 1961 ta
rihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nci maddesi gereğince Cum
huriyet Senatosu üyeleri seçiminde de uygulanan 39 ncu maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Adaylıkların geçici olarak ilânından itibaren iki gün içinde il seçim kuruluna itiraz edilebilir. 
İtirazlar, il seçim kurullarınca, en geç, oy verme gününden önceki otuzikinci gün- akşamına kadar 
karara bağlanır. 

MADDE 9. — «Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 26 Nisan 1961 
tarihli ve 298 sayılı Kanun» un, 13.2.1965 tarih"i ve 533 sayılı Seçimlerle ilgili kanunların bâzı 
hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki Kanunla değiştirilmiş olan 78 nci maddesinin 9 ncu fıkra
sının 2, 4, 7 ve 8 nci bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

2. Her oy puslaısmm bir yüzü., seçime katılan liyasi partilerin oy puslalannın yanyana ve bir
birinden belirli kalınlıkta birer çizgi ile ayırdedihıiş olarak «Birleşik oy puslası» şeklinde düzen
lenir, birleşik oy puslası üzerinde siyasi partilerin oy puslalannın sırası Yüksek Seçim Kurulu ta
rafından siyasi partilerin temsilcileri önünde ad çekmek suretiyle tesbit edilir. 

4. Birleşik oy puslalan, sandık seçmen liste .ine dâhil seçmen sayısını karşılıyacak miktarda, 
her birinin arkası ilçe seçim kurulu başkanlığı m'ihrü ile mühürlenmiş olarak, 68 nçi madde ile 
tesbit edilen usule göre, sandık kurulları başkanlarına sayı ile teslim edilir. 

M. JEagİpJL ( S. Şayjş : 975 e % m ek) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

7. Oyunu, siyasi partilerden biri lehine kullanmak istiyen seçmen kapalı oy verme yerinde, 
birleşik oy puslası üzerinde, dilediği siyasi partinin puslasmda bulunan o partiye ait oy pus-
lasının her hangi bir yerine Yükselt Seçim Kurulunca imal ettirilip sandık kurullarına kadar 
ulaştırılmış ve sandık kurulu başkanında oy verme süresince bulundurulması mecburi olan ve birle
şik oy puslası ile birlikte kendisine verilen «Evet»' yazılı mührü basar, birleşik oy puslasmı zarfa 
koyup iyice kapatır. Oyunu kullanan seçmen «Evet» yazılı mührü sandık kurulu başkanına he
men geriverir. 

8. Kullanılmıyan birleşik oy puslaları, hakkında her biri, karşılıklı köşeleri arasında çapraz
lama iki çizgi çekilmek suretiyle birer büyük çarpı işareti ile iptal edildikten sonra, kullanılmamış 
zarflar hakkındaki 97 nci madde hükmü aynen uygulanır. 

MADDE 10. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 26 Nisan 1961 
tarihli ve 298 sayılı Kanunun 13 . 2 . 1965. tarihli ve 533 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi ile de
ğiştirilen 103 ncü maddesinin 6 ncı ve 7 nci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 8 nci fık
rası maddeden çıkarılmış ve yerine 9 ncu fıkra 8 ve 10 ncu fıkra da 9 ncu fıkra olarak değişti-

v rilmiştir. 
6. Birleşik oy puslasmda siyasi partilere ayrılan oy puslalarınm birden fazlasına «Evet» 

mührü basılmış oy puslaları, 
7. Hiçbir yerine «Evet» mührü basılmamış birleşik oy puslaları ile birden fazla siyasi parti-

tinin oy puslasma sirayet etmiş «Evet» mühürlü oy puslaları. 
8. Oy zarfı içinde, el ilânı, her hangi bir kâğıt veya bağımsız adaya ait oy puslası ile bir

likte çıkan birleşik oy puslaları ile bağımsız adaylara ait oy puslaları. 
9. Fıkradaki bendler dışında kalan ve özel kanunlarınca muteber sayılmıyan oy puslaları. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 975 e 2 nci ek) 
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Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin 

7. Oyunu, siyasi partilerden biri lehine kullan nak istiyen .seçmen kapalı oy verme yerinde, 
birleşik oy puslası üzerinde, dilediği siyasi parti ıhı puslasıjıçia bulunan o partiye ait oy pusla-
sının her hangi bir yerine Yüksek Seçim Kurulunca imal ettirilip sandılk kurullarına kadar ulaş
tırılmış ve sandık kurulu başkanında oy verme süresince bulundurulması mecburi olan ve bir
leşik oy puslası ile birlikte kendisine verilen «E /et» yazılı mührü basar, birleşik oy puslasmı zarfa 
•koyup iyice kapatır. Oyunu kullanan seçmen «Evet» yazılı mührü sandık kurulu başkanına 
hemen geriverir. 

8. Kullanılmıyan birleşik oy pu'slaları haktan la, her biri, karşılıklı köşeleri arasında çapraz
lama iki çizgi çekilmek suretiyle birer büyük çarpı işareti ile iptal edildikten sonra, kullanılmamış 
zarflar hakkındaki 97 nci madde hükmü aynen uygulanır. 

MADDE 10. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 26 Nisan 1961 
tarihli ve 298 sayılı Kanunun 13 . 2 . 1965 tarihli ve 533 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi ile değirti-
rilen 103 ncü maddesinin 6 nci ve 7 nci bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 8 nci bendi madde
den çıkarılmış ve yerine 9 ncu bend 8 ve 10 ncu bend de 9 ncu bend olarak değiştirilmiştir. 

6. Birleşik oy puslasmda siyasi partilere ayrılan oy puslalarmm birden fazlasına «Evet» mührü 
basılmış oy puslaları, 

7. Hiçbir yerine «Evet» mührü basılmamış birleşik oy puslaları ile birden fazla siyasi parti
nin oy puslasma sirayet etmiş «Evet» mühürlü oy puslaları, 

8. Oy zarfı içinde, el ilânı, her hangi bir kâğıt veya bağımsız adaya ait oy puslası ile birlikte 
çıkan birleşik oy puslaları ile bağımsız adaylara ait oy puslaları, 

9. Fıkradaki bendler dışında kalan ve özel kanunlarınca muteber sayılmıyan oy puslaları. 

MADDE 12. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 17 Ni
san 1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 24 Ma
yıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nci maddesi ge
reğince Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçiminde de uygulanan 33 ncü maddesini değiştiren 13 Şu
bat 1965 tarihli ve 533 sayılı Kanunun 8 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 8. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 17 Nisan 1964 
tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 24 Mayıs 1961 
tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nci maddesi gereğince 
Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçiminde de uygulanan 33 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

Madde 33. — Siyasi parti adaylarından seçilenler aşağıdaki şekilde tesbit edilir : 
A) Her secim çevresinde 32 nci maddenin 2 nci fıkrası gereğince partilere düşen milletvekilliği 

sayısı kadar milletvekili her parti listesinin başından itibaren sayılmak suretiyle seçilmiş sayılır. 
B) Bu işlemler açık olarak yapılır ve adaylarla müşahitler hazır bulunabilirler. 
İl seçim kurulu başkanı milletvekilliğine seçilenleri gösteren tutanağın bir örneğini o seçim çevre

sinde derhal ilân ettirir. Diğer bir örneğini de bir hafta süre ile il seçim kurulunun kapısına astı
rır. 

C) Yüksek Seçim Kurulu, her seçim çevresindeki il seçim kurulu başkanlığının kendisine yıl
dırım telgrafla bildireceği ve ayrıca yazı ile tekidedeceği sonuçlara göre deıhal 32 nci maddenin 
3 ve 4 ncü fıkralarını uygulıyarak her siyasi par-inin millî seçim çevresinde ne kadar milletvekil
liği kazandığım tesbit eder, 

- M, Meclisi (S. Sayısı : 975 e 2 nci ek) 
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Mı Malisi .(».Salısı ; 975fc Ş iıci ek) 
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Bu milletvekilliklerinin dağıtımı ve bunların hangi adaylar olacağı aşağıdaki şekilde tesbit 
edilir : 

I - ilk önce milletvekillikleri tamamiyle doldurulmamış her seçim çevresinde her partinin ba
kiye muteber oylarını gösteren sayının o seçim çevresinin (seçim sayısı) na göre yüzde oranı 
bulunur. Bu seçim çevreleri her parti için ayrı ayrı olmak üzere, bu yüzde oranlarının büyüklük 
sırasına göre birer birer liste halinde sıraya konur. 

II - 32 nci maddenin 3 ncü fıkrasının uygulanması sonucunda, her partiye millî seçim çevresin
de düşen milletvekillikleri yukardakî (I) numaralı bendde yazılı listenin başından başlıyarak o 
partiye verilir. 

Milletvekillikleri tamamiyle doldurulmamış bir seçim çevresi, birden fazla parti listesinde yer 
aldığı takdirde boş milletvekillikleri partilerin o seçim çevresindeki bakiye oy sayılarının büyük
lük sırasına göre verilir. Bu suretle boş milletvekillikleri doldurulduktan sonra o seçim çevresinin 
adı diğer partilerin listelerinden silinir. 

Bu şekilde belli seçim çevrelerinde belli bir partiye verilen milletvekilliklerine seçilen aday
lar, 32 nci maddenin 2 nci fıkrasına göre seçilmiş bulunanlar haricolmak üzere, o seçim çevresin
deki parti aday listesinden baştan itibaren mevcut sıraya göre tesbit edilir. Yüksek Seçim Kuru
lu, bu ana kadarki, işlemler sonucunda seçilmiş olan milletvekillerinin adlarını her partinin Ge
nel Başkanlığına derhal yazı ile bildirir. 

III - Yüksek Seçim Kurulu 32 nci maddenin 3 ncü fıkrasının uygulanması sonucunda siyasi 
partilere millî seçim çevresinde düşen milletvekilliği sayısının 2/3 sine eşit sayıdaki milletvekil
liklerini 2 nci bendde gösterilen esaslar dairesinde tesbit eder ve bu işlem sonucunda seçilmiş 
olan milletvekilliklerinin adlarını partinin Genel Başkanlığına derhal yazı ile bildirir. Bu bildiride 
^ayrıca hor partinin genel merkezindeki yetkili organın millî seçim çevresinde o partiye düşen 
milletvekilliği sayısının ne kadarını seçerek bildirmesi gerektiğini de belirtir. Bu şekilde seçilecek 
olan adayların sayısı o partinin millî seçim çevresinde kazandığı milletvekilliği sayısının 1/3 eşit 
olmak gereklidir. Bu bildiriyi alan partinin genel merkezindeki yetkili organ, bildirinin alınmasın
dan başlıyarak 3 gün içinde Yüksek Seçim Kuruluna, 15 nci madde uyarınca tesbit edilmiş olup 
aday listesinde adının bulunması şartiyle o parti üyelerinden veya o partinin listesinde yer almış 
olan bağımsızlardan kimlerin milletvekili seçilmiş sayılacağını yazı ile bildirir. Bunların milletve
killikleri doldurulmamış seçim çevreleri arasında bölüşülmesi için (I) nci bendde gösterilen şekil
de yeniden düzenlenecek liste esastır. Bu suretle partiler arasında yeniden bölüşülen geriye kal
mış seçim çevrelerinden hangilerinde, ilgili partinin Genel Başkanlığının yazısında adları geçen 
adayların hangilerinin seçilmiş sayılacağı, Yüksek Seçim Kurulunca ad çekme yolu ile tesbit 
edilerek sonuç derhal ilgili siyasi partinin Genel Başkanlığına yazı ile bildirir. 

IV - Yukardaki I, I I ve I I I ncü fıkralar uyarınca seçilen milletvekillerine Yüksek Seçim Kuru
lunca derhal birer seçim tutanağı verilir. 

Ve bu tutanakların birer örneği Millet Meclisi Başkanlığına gönderilir. Tutanakların ikişer ör
neği de Yüksek Seçim Kurulunda saklanır. 

V - işbu (C) fıkrası hükümlerinin uygulanması, siyasi partilerin genel merkezlerindeki yetkili 
organın kanun, parti tüzüğü ve genel kongre kararları uyarınca gösterebilecekleri aday sayısının 
aşılmış olduğu tarzında yorumlanamaz. 

VI - Yukardaki işlemler 'arasında seçime katılın siyasi partilerin yetkili genel merkez organları 
Yüksek Seçim Kurulunda birer temsilci bulundurabilirler. Bu takdirde Seçimlerin Temel Hüküm
leri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 298 sayılı Kanunun 17 nci maddesi hükmü uygulanır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 975 e 2 nci ek) 
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MADDE 12. — Milletvekili Seçimi Kanununun 33 ncü maddesinin (C) fıkrasının III ve V nci 
bendi eri kaldırılmıştır. 

MADDE 13. — «Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Seçim Kanununun değiştirilmesine dair olan 
17 . 4 . 1964 günlü ve 447 sayılı Kanunun»' birinci madosine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 17 Nisan 1964 tarihli ve 
447 sayılı Kanunun birinci madesinin birinci bendi ile değiştirilmiş olan, 24 Mayıs 1961 tarihli v e 
304 sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Seçimi Kanununun birinci maddesi gereğince 1, 2 ve 
3 ncü fıkraları Cumihuriyet Senatosu üyeleri seçiminde de uygulanan, 13 . 2 . 1965 gün ve 533 
sayılı Kanunun 7 nci madesi ile değiştirilen 32 nci maddesinin 4 ncü fıkrası hükmü dahi Cumhu
riyet Senatosu üyeleri seçiminde uygulanır. 

MADDE 15. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 16. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 975 e 2 nci ek) 
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Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin 

MADDE 13. — «Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Seçim Kanununun değiştirilmesine dair olan 
17 . 4 . 1964 günlü ve 447 sayılı Kanunun» birinci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunuıuın 17 Nisan 1964 tarihli ve 
447 sayılı Kanunun birinci maddesinin birinci bendi ile değiştirilmiş olan, 24 Mayıs 1961 tarihli 
ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Seçimi Kanununun birinci maddesi gereğince 1, 2 ve 
3 ncü fıkraları Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçiminde de uygulanan, 13 . 2 . 1965 gün ve 533 
sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile değiştirilen 32 nci maddesinin 4 ncü fıkrası hükmü dahi Cumhu
riyet Senatosu üyeleri seçiminde uygulamır. 

Bir seçim çevresinde birden fazla olan Cumhuriyet Senatosu üyesinin seçiminde; muteber oy 
sayısının, o seçim çevresinin çıkaracağı Cumhuriyet Senatosu Üyesi sayısına (bir) adedinin ilâve
si suretiyle bölüneretk elde edilecek «seçim sayısı» esas tutulur. Bu hüküm, sadece iki milletve
kili çıkaracak oUm seçim çevresinde yapılacak seçimlerde de uygulanır. 

MADDE 15. — 24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumlhuriyet Senatosu Üyeleri Secimi Ka
nununun 17 Nisan 1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 1 nci maddesinin 2 nci 
bendinde yazılı «1 nci maddesi» ibaresi feaddırılmıştır. 

MADDE 16. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili seçimi Kanununun 13 Şubat 
1965 tarihli ve 533 sayılı' Kamunun 12 nci maddecinde değiştirilmiş olan 35 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştiril mistir : 

Seçim sonuçlarının ilâm ve yayını 

Madde 35. — 33 ncü maddenin (A) ve (B) bendleri gereğince bütün il seçim kurulu başkan
lıklarından verilecek bilgiler tamamlanınca, tasdikli tutanak örneklerinin alınması veya itiraz var
sa bu itirafların incelenerek karara bağlamması ve 33 ncü maddenin (C) fıkrasının I I I ncü bendi 
gereğince siyasi partilerin Yüksek Seçim Kuruluna kimlerin genel merkezdeki yetkili organca mil
letvekili seçilmiş sayılacağını bildirmesi beklenmeksizin, her partinin kazandığı milletvekili sayısı 
vo o ana kadar milletvekili seçilenlerin ad ve soyadları Yüksek Seçim Kurulunca Resmî Gazete ve 
Türkiye radyolariyle derhal ilân olunur; bu bildiride, parti listelerinde kazanan bağımsızlarım kim
ler okluğu da belirtilir. Bu bildiride, 33 ncü maddenin (C) fıkrasının I I nci bendi gereğince seçi
lenlerde aynı şekilde belirtilir. 

33 Nncü maddenin (C) fıkrasının I I I ncü bendinin uygulanması ve seçim sonuçlarını gösteren 
tutanakların bütün il seçim kurulu başkanlıklarından gönderilmesi üzerine, Yüksek Seçim Kurulu^ 
en kısa zamanda Resmî Gaızete ve Türkiye radyolariyle ikinci bir bildiri yaymlıyarak, iller ve Tür
kiye itibariyle milletvekili seçilenlerin ad ve soyadlarını, seçmen sayısını, oy kullanan seçmen sayı
sını,- seçime katılma oranını, muteber oy puslası sayısını, her partinin ve bağımsız adayların ka
zandıkları muteber oy puslası sayısını, millî seçim çevresinde her partiye düşen muteber oy sayısı
nı, millî seçim çevresinde kaç milletvekilliğinin hangi partiler arasında bölüşüldüğünü ve sonuç 
itibariyle (Parti listelerinden seçilen bağımsızlar haricolmak üzere) her partinıiın kazandığı millet
vekilliği sayısını ve (parti listelerinden seçilenler dâhil olmak üzere) bağımsızların sayısını açıklar. 

MADDE 17. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 18. — Bu kanunun hadimlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 975 e 2 nci ek) 
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Millet Meclisi Geçici Komisyonu 

Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı hükümler 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi kesinleşmiştir. 

MADDE <:>. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 4. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi kesinleşmiştir. 

MADDE G. — Tasarının 6 nci maddesi kesinleşmiştir. 

MADDE 7. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi kesinleşmiştir. 

MADDE 9. •— Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 10. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci maddesi kesinleşmiştir. 

MADDE 1.2. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 18. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 14. — Tasarının .14 ncü maddesi kesinleşmiştir. 

MADDE 15. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 1(1. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 17. - Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 18. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik benimsenmiştir. 

^ • * » 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 975 e 2 nci ek 



Toplantı : 4 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 807 ye 2 nci ek 

İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 2836 sayılı Kanunun 22 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin Cumhuriyet Senato
sunca değiştirilen ve Millet Meclisince benimsenmiyen maddeleri 
hakkında Karma Komisyon raporu ile Millet Meclisi» Cumhuriyet 
Senatosu ve Karma Komisyon metinleri (Millet Meclisi 2 /527; 

Cumhuriyet Senatosu 2/156) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 642) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Karma Komisyonunun raporu 

Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 

Karma Komisyonu 13 . 7 . 1965 
Esas No. : 2/527 

Karar No. : 1 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosunda değiştirildiğinden Millet Meclisinde tekrar görüşülen ve Cumhuriyet 
Senatosunun değiştirişi benimsenmemiş bulunduğundan Karma Komisyona havale edilmiş olan 
«izmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 2836 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanım teklifi» Anayasanın 92 nci maddesine uygun şekilde kurulan Karma Komisyonumuzda in
celendi ve görüşüldü : 

Cumhuriyet Senatosu mezkûr kanunun birinci maddesinin (B) fıkrasının (a) bendinin başın
daki (Kurumlar ve....) kelimelerini çıkarmıştır. Değiştirişi yeniden tetkik eden Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu raporunda tafsilâtı belirtilen gerekçe ile bu değiştirişi benimsemiyerek ka
nun teklifini Millet Meclisine sunmuştur. Keza Millet Meclisi de Cumhuriyet Senatosunun yaptığı 
değiştirişe uymamıştır. 

Karma Komisyonumuz yaptığı inceleme sonunda daha evvel Millet Meclisince kabul edilen 
metnin benimsenmesini uygun mütalâa etmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
İstanbul Çanakkale Konya Antalya 

E. Özden Ş. İnan H. C. Yılmaz A. Tekin 



Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

£836' sayılı Kanunun 22 nci 
maddesinin değiştirilmesine 

dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 2836 sayılı 
Karnımın 22 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 22. — Bu kanuna gö
re kurulmuş ve kurulacak olan 
kredi kooperatifleri : 

A) Tarım Kredi Koopera
tiflerine ortak olmak, üzere baş
vuran çiftçilerle kooperatifle
rin eski ortaklarının; 

a) Bu kanuna göre yapa
cakları her türlü işlemler ve 
bunlarla ilgili kâğıt, belge, se
net, beyanname, taahhütname, 
dilekçe, vekâletname ve alındı, 
kooperatif lehine yapacakları 
ipotek ve rehinler her türlü re
sim, hare ve vergiden muaftır. 

b) Kooperatif lehine tesis 
edecekleri ipotek işlemleri, Ta
rım Kredi Kooperatiflerinin 
yazılı isteği üzerine ve gösteri
lecek değere göre takrir alın
madan tapu dairelerince yapı
lır. ipoteklerin kaldırılmasında 
da aynı usul uygulanır. 

B) 2836 sayılı Kanuna gö
re kurulan Tarım Kredi Koo
peratifleri : 

a) Kurumlar ve Giderler 
vergilerinden ve icra makam
lar, resmî daireler ve mahke
meler nezdinde yapacakları ta
kip ve tahsille açacakları taz
minat dâvaları ile ilgili her 
nevi talep, tebliğ ve kararlar 
her türlü masraf, vergi, resim 
ve harçlardan; 

b) Kapital ve yedek akçe
leri ile taşıtsız malların ve bun
ların gelirleri kendi ihtiyacı 
için satmaldığı veya alacağının 
tahsili gayesiyle tefevvüz etti-

M. 1 
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kabul ettiği metin 

2836 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesinin değiştirilmesine 

dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 2836 sayılı 
Kanunun 22 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 22. — Bu kanuna gö
re kurulmuş ve kurulacak olan 
kredi kooperatifleri ; 

A) Tarım Kredi Koopera
tiflerine ortak olmak üzere baş
vuran çiftçilerle kooperatifle
rin eski ortaklarının; 

a) Bu kanuna göre yapa
cakları her türlü işlemler ve 
bunlarla ilgili kâğıt, belge, se
net, beyanname, taahhütname, 
dilekçe, vekâletname ve alındı, 
kooperatif lehine yapacakları 
ipotek ve rehinler her türlü re
sim, hare ve vergiden muaftır. 

b) Kooperatif lehine tesis 
edecekleri ipotek işlemleri, Ta
rım Kredi Kooperatiflerinin 
yazılı isteği üzerine ve gösteri
lecek değere göre takrir alın
madan tapu dairelerince yapı
lır. İpoteklerin kaldırılmasında 
da aynı usul uygulanır. 

B) 2836 sayılı Kanuna gö
re kurulan Tarım Kredi Koo
peratifleri : 

a) Giderler vergilerinden 
ve icra makamları, resmî daire
ler ve mahkemeler nezdinde ya
pacakları takip ve tahsille aça
cakları tazminat dâvaları ile il
gili her nevi talep, tebliğ ve ka
rarlar her türlü masraf, vergi, 
resim ve haredan; 

b) Kapital ve yedek akçe
leri ile taşıtsız malların ve bun
ların gelirleri kendi ihtiyacı 
için satmaldığı veya alacağının 
tahsili gayesiyle tefevvüz etti-

olisi ( S. Sayısı : 807 yıe 2 n 

| Karma Komisyonun kabul 
ettiği metin 

2836 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesinin değiştirilmesine 

dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 2836 sayılı 
Kanunun 22 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 22. — Bu kanuna gö
re kurulmuş ve kurulacak olan 
kredi kooperatifleri : 

A) Tarım Kredi Koopera
tiflerine ortak olmak üzere baş
vuran çiftçilerle kooperatifle
rin eski ortaklarının; 

a) Bu kanuna göre yapa
cakları her türlü işlemler ve 

| bunlarla ilgili kâğıt, belge, sc-
I net, beyanname, taahhütname, 

dilekçe, vekâletname ve alındı, 
kooperatif lehine yapacakları 
ipotek ve rehinler her türlü re
sim, hare ve vergiden muaftır. 

b) Kooperatif lehine tesis 
edecekleri ipotek işlemleri, Ta
rım Kredi Kooperatiflerinin 
yazılı isteği üzerine ve gösteri
lecek değere göre takrir alın
madan tapu dairelerince yapı
lır. ipoteklerin kaldırılmasında 
da aynı usul uygulanır. 

B) 2836 sayılı Kanuna gö
re kurulan Tarım Kredi Koo
peratifleri : 

a) Kurumlar ve Giderler 
vergilerinden ve icra makam
lar, resmî daireler ve mahke-

I meler nezdinde yapacakları ta-
I kip ve tahsille açacakları taz

minat dâvaları ile ilgili her 
nevi talep, tebliğ ve karar lar 
her türlü masraf, vergi, resim 
ve harçlardan; 

b) Kapital ve yedek akçe
leri ile taşıtsız malların ve bun
ların gelirleri kendi ihtiyacı 
için satmaldığı veya alacağının 

| tahsili gayesiyle tefevvüz etti

ği ek ) 
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metin 

ği taşınmaz malları, bütün ver
gi, resim ve haredan, 

c) Yapacakları kredi işlem
lerine ilişkin bütün senet, bel
ge kayıt, defter ve hesap özet
leri, taşınmaz, mallara ait ipo
tek ve taşıtlı mallara ait rehin 
işlemleri, resmî dairelere vere
cekleri dilekçe, vekâletnameler, 
taahhütnameler ve sair evrak, 
bütün vergi, resim ve harcdan, 
muaftır. 

Kooperatiflerce noterlere tas
dik ettirilecek defterlerle belge
lerden yalnız (noter ücreti) 
alınıp hare alınmaz. 

Cumhuriyet Senatosunun 
kabul ettiği metin 

Karma Komisyonun kabul 
ettiği metin 

ği taşınmaz malları, bütün, ver
gi, resim ve harcdan, 

c) Yapacakları kredi işlem
lerine ilişkin bütün senet, bel
ge kayıt, defter ve hesap özet
leri, taşınmaz mallara ait ipo
tek ve taşıtlı mallara ait rehin 
işlemleri, resmî dairelere vere
cekleri dilekçe, vekâletnameler, 
taahhütnameler ve sair evrak, 
bütün vergi, resim ve harcdan, 
muaftır. 

Kooperatiflerce noterlere tas
dik ettirilecek defterlerle belge
lerden yalnız (noter ücreti) 
alınıp hare alınmaz. 

i ği taşınmaz malları, bütün ver
gi, resim ve harcdan, 

| c) Yapacakları kredi işlem-
! lcrine ilişkin bütün senet, bel

ge kayıt, defter ve hesap özet
leri, taşınmaz mallara ait ipo-

j tek ve taşıtlı mallara ait rehin 
i işlemleri, resmî dairelere vere

cekleri dilekçe, vekâletnameler, 
i taahhütnameler ve sair evrak, 

bütün vergi, resim ve harcdan, 
I muaftır. 

Kooperatiflerce noterlere tas
dik ettirilecek defterlerle belge
lerden yalnız (noter ücreti) 
alini]) hare alınmaz. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 807 ye 2 nci ek ) 



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

Zonguldak Milletvekili Kenan Esengin'in, 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununa muvakkat bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları. (2 /477) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

5434 sayılı T. O. Emekli (Sandığı Kanununa muvakkat ıbir madde eklemmesine dair Kanun tek
lifim gerekçesiyle (birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımla rica ederim. 

15 Nisan 1963 
Zonguldak Milletvekili 

Kenan Esengin 

EiSBABI MUCİBE 

Sağlık memurlarının 1 Haziran 1928 tarihinden sonra şehremanetlerinde geçen hizmet müd
detlerini tekaütlük fiilî hizmetlerinden sayan 3017 .sayılı Sılhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti ku
ruluş ve vazifeleri hakkındaki Kanununun 61 nci maddesi hükmünü ıbu kanunun 1936 da neşri ta
rihinden önce emekliye ayrılmış, olanlar hakkında tatbiki adalet ve hakkaniyet icaplarından bu
lunmaktadır. Zira, malûm olduğu üzere 1683 sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 65 nci 
maddesi Evkaf, Ziraat 'Bankası ve şehremanetleri memurlarının 1 Haziran 1928 den evvel tekaüt 
aidatı verm'ek suretiyle geçen hizmet müddetlerini tekaütlük için meşrut olan fiilî hizmetlerinin 
hesabından saymış bulunmaktadır. Bilâhara neşredilen 3017 sayılı Kanun sağlık memurlarının şeh-
remametlerinde 1 Haziran 1928 tarihinden sonra geçen hizmetlerini de tekaütlük fiilî hizmetin
den saymıştır. Ancak, bu kanun 1936 yılında neşredilmiş olduğu için mezkûr tarihten evvel teka
üde ayrılmış olanlar hakkında tatbik edilmemiştir. 

Halbuki aynı hukukî durumda olanlar içinde kabili tatbik olması lâzımıgelen bir hükümden 
vazife başında olanlar, yani emekli olmıyanlar istifade etmekte ve emekli olanların bu hakları 
kanunun geçmiş bir zamana ait ıbir müddeti kabul etmekte olduğuna ıgöre o tarihlerde (bu gibi hiz
metlerde bulunanların hakkı da mahfuzdur.) denmemesi bir tatbik hatası yüzünden kaybolmuş ol
duğu meydandadır. ^ 

Halbuki, kanunun (kabul ettiği esas 1 Haziran 1928 tarihinden sonra ıgeçen hkmetleriin teka
ütlük fiilî hizmetinden sayılması icabettiğine göre kanunun neşrinden evvel emekliye ayrılmış bu-
ktnanların da bu müktesep haklarının tanınması hak ve nasfet ikaJidelerdndendir. 

Bu sebepledir ki kanunun neşrinden evvel emekliye ayrılmış olanların evvelce geçmiş hizmet
lerinin de kabulü ile emekli, aylıkları • hakkında ibuna göre muamele yapılması,' miktarlarının ve 
müddetinin azlığı nazara alınarak işbu kanun teklifiyle bunların mağduriyetleriine son verilmek
le adaletin tecelli edeceği kanaat ve mülâhazasiyle teklifi kanunimiz hazırlanmış bulunmaktadır. 
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Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 2/477 
Karar No. 100 

7.6.163 

Yüksek Başkanlığa 

Zonguldak Milletvekili Kenan Esengin'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa muvakkat bir madde eklenmesine dair kanun teklifi, ilgili Maliye Bakanlığı, T. C. 
Emekli Sandığı temsilcilerinin iştirakyle komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi : 

Müstenit gerekçede arz ve izah olunan hususlar komisyonumuzca müspet mütalâa edilmiş ve 
ilgili temsilcilerin vermiş olduğu geniş izahatın ışığı altında teklif; muhteva aynen kalmak ve 
maddelerdeki tekerrürü mutazammm ibarelere meydan vermeden ve öz Türkçe kelimeler ikame 
edilmek suretiyle, aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Maliye Komisyonu Başkanı 
Gümüşane 
N. Küçüker 

' 

Sözcü 
Erzurum 

G. Karaca 

Muş 
8. Mutlu 

Adana 
Y. Aktimur 

İmzada bul umamadı 

Ordu 
0. İV. Hazinedar 

Aydın 
İV. Müren 

, 

Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. S/477 
Karar No. 149 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

4.9.1968 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan, «Zonguldak Milletvekili Kenan Esenlgin'in 5434 sa
yılı T. G. Emekli Sandığı Kanununa murvakkat "bir madde eklenmesine dair kanun teklifi», 
Emekli Sandığı ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi 

Kanun teklifi, tababet ve şuabatı mensuplarından 1936 yılından önce emekliye ayrılanlarla öl
müş olanların dul ve yetimlerine de emekli aylığı hağlammasmı derpiş etmektedir. 

ıSağlık memurlarının 1 Haziran 1928 tarihinden sonra şehremanetlerinde geçen hizmet müddet
lerini tekaütlük fiilî hizmetlerinden sayan 30H7 sayılı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Ku
ruluş ve vazifeleri hakkındaki Kanunun 61 nei maddesi hükmünün Tbu kanunun 1936 da neşri 
tarihinden önce emekliye ayrılmış olanlar hakkında da tatbikinin adalet ve hakkaniyet icabı ol
duğu anlaşılmaktadır. Aynı hukukî durumda olanların kâffesi hakkında kabili tatbik olması ica-
beden bir hükümden vazife başında olanlar yani emekli olmıyanılar istidlalde ettikleri, emekli olan
ların dıse haklarının kaybolduğu görülmektedir. 

Hükümet görüşünü belirten Başbakanlık Komisyonu mütalâasında her ne kadar 15 000 lira 
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malî külfeti bulunduğundan reddi istenmekte ise de yeni personel rejiminde de dikkate alınacağı 
ve imkânlar nisbetinde adaletin sağlanacağı belirtilmektedir. 

Malî portesi fazla olmıyan ve mezkûr mağduriyetin önlenmesini hedef tutan kanun teklifi Ko
misyonumuzca Maliye Komisyonunun Türkçeleştirmeyi mulhtevi değişikliğiyle beraber aynen ka
bul edilmiştir. 

Qe«ıel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek (Başkanlığa sunulur. 

(Başkan 
Ha t̂ay 
9. îml 

. Artvin 
8. 0. Avcı 

Çanakkale 
Ş. İnan 

Konya 
R. özdl 

Başkanvekili 
Balıkesir 

F. îslinıyeM 

Aydın 
î. Sezgin 

İzmir 
N. Mirkelâmoğlu 

İmzada bulunamadı 

Konya 
H. G. Yılmaz 

Trabzon 
A. Şener 

Sözcü 
Ordu 

4- H. Onat 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

Kars 
K. Okyay 

Sakarya 
N. Boyar 

Kâtip 
Yoagat 
V. Uyar 
Bilecik 

§. Binay 
İmzada bulunamadı 

Konya 
1. Baran 

İmzada bulunamadı 

Sinop 
M. Alicanoğlu 
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ZONGULDAK MİLLETVEKİ

Lİ KENAN ESENGÎN'ÎN 
TEKLİFİ 

5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununa 
muvakkat bir madde eklenmesi

ne dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa aşağıdaki 
muvakkat madde eklenmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — 
3017 sayılı Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekâleti Teşkilât ve 
memurin Kanununun meriyete 
girdiği tarihte emekli bulun
maları sebebiyle mezkûr kanun 
mülga 87 nci maddesinden is
tifade edememiş bulunanların 
81 nci madde mevzuatına gi
ren mülga 1683 sayılı Kanun 
hükümleri dairesinde hizmet
leri, emeklilik fiilî hizmetlerine 
eklenerek emekli aylıklarında 
gerekli düzeltmeler yapılır. 

Bunlardan ölenlerin yetim ve 
dullarından halen aylık almak
ta olanların aylıkları da aynı 
şekilde düzeltilir. 

MADDE 2. — Bu kanun neş
r i tarihinden itibaren meriyete 
girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

MALtYE KOMİSYONUNUN 
DEÖÎŞTİRİŞt 

5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununa muvakkat bir 
madde eklenmesine dair Kanun 

MADDE U — 5434 sayılı 
T. 0. Emekli Sandığı Kanununa 
aşağıdaki muvakkat madde ek
lenmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — 
3017 sayılı Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekâleti Teşkilât ve 
memurin Kanununun meriyete 
girdiği tarihte emekli bulun
maları sebebiyle mezkûr kanun 
mülga 81 nci maddesinden is
tifade edememiş bulunanların 
bu madde mevzuuna giren ve 
mülga 1683 sayılı Kanun hü
kümlerine tabi hizmetleri, 
emeklilik fiilî hizmetlerine ek
lenerek emekli aylıklarında 
gerekli düzeltmeler yapılır. 

Bunlardan ölenlerin yetim ve 
dullarından halen aylık almak
ta olanların aylıkları da aynı 
şekilde düzeltilir. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinden itibaren yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BÜTÇE VE PLÂN KARMA 
KOMİSYONUNUN DEĞİŞ-

TÎRİŞÎ 

5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununa muvakkat bir 
madde eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Maliye Komis
yonunun 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — 
Maliye Komisyonunun muvak
kat maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Maliye Komis
yonunun 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Maliye Komis
yonunun 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

>>-«•< 
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