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4. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 501 
1. — İstanlbul Milletvekili Tekim Erer'in, 

Adalet Partisi iktidarının bâzı gazeteleri 
devletleştirmek istediğine dair basında çı
kan haberlerin asılsız olduğuna dair deme
ci. 501:502 

2. — Kırşehir Milletvekili Süleyman 
Onan'm, Kırşehir'de vukulbulam dolu ve sel 
felâketlerine ve bu konularda gerekli ted
birlerin alınmasına dair demeci 502 :i503 

3. — Samsun Milletvekili Bahattin 
Uzunoğlu'nun, 6/308 esas numaralı sözlü 
sorusunu .geri aldığıma dair önergesi (6/308) 503: 

504 
4. — Başkanlık Divanının, Çankırı Mil

letvekili Mehmet Ali Arsan ve iki- arkadaşı
nın izin isteklerinim kalbul edilmemesi üze
rine adı geçen milletvekillerince yapılan 
itirazlardan dolayı işbu izin isteklerinin Ge-
mel Kurulun onayına sunulmasına dair ka
rarı 504:508 

Sayfa 
5. — Yerli ilâç endüstrisinin sosyal, 

sağlık ve ekonomik cephelerini bütün ayrm-
tılariyle aydınlatmak ve bilgi edinmek 
üzere kurulması kabul edilen Meclis Araş
tırma Komisyonuna üye seçimi. (10/13) 

6. — Petrol Araştırma Komisyonunda 
açık bulunan üyeliğe seçim. (10/6, 10/7, 
10/8,) 

508 

508 

508 5. — Görüşülen işler 
1. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasız-

oğlu'nun, 27 .5 .1935 tarih ve 2739 sayılı 
Ulusal Bayram vie Genel tatiller hakkındaki 
Kanunun 2 nci maddesinin (D) ve (E) 
fıkralarının değiştirilmesifne dair kanun 
teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu 
(2/258) (-S. Sayısı : 178) 508:011 

2. — Tarım Bakanlığı Teşkilâtında ça
lışan veteriner hekimlere ödenek verilmesi 
hakkında kanun tasarısı ile Cumhuriyet 
Senatosu Balıkesir Üyesi Hasam Âli Tür-
ker'in teklifi ve Tarım ve Plân komisyonla
rından 5 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu. (1/337,2/434) (ıS. Sayısı: 241) 511: 

519 
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Sayfa 
3. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-

övün'ün, gece öğretimi yapan yüksek dere
celi İstanbul Akşam Teknik Okulunda gö
revlendirilecek öğretmenler ile asistanlara 
ve diğer personele verilecek ek ücret kanu
nu teklifi ve Plân Komisyonu raporu 
(2/166) (S. Sayısı: 111 e 1 nci ek) 519:622 

4. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk 
'bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ile Karayolları Genel 
Müdürlüğü 1962 bütçe yılı Kesinhesap ka
nunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu ra
poru (3/151, 1/34) (S. Sayısı : 149) 522 

5. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesabma ait uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Karayolları Ge
nel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu ra
poru. (3/251, 1/49) (S. Sayısı : 148) 522 

6. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1963 bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ile Vakıflar Genel 
Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/390, 1/52) (S. Sayısı : 150) 522 

7§ _ Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Kesinhesabma 
ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Dev
let Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/115, 
1/46) (S. Sayısı : 151) 522 

8. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1962 bütçe yılı Ke-
sinhesahma ait uygunluk bildirimimin su
nulduğuna ıdair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1962 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/155, 1/35) (S. Sayısı : 
152) 522 :<523 

9. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı Ke-
sinihesabma ait uygunluk bildiriminin su-

Sayfa 
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 19G3 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/372, 1/54) (S. Sa
yısı : 153) 523 

10. — Yalova Kaplıcaları İşletme İda
resinin 1957, 1958, 1959, 1960, 1961 ve 1962 
malî yılları hesabına ait rapor ile bilan
çosunun sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkereleri ve Sayıştay Komdsyo-
nu raporu.. (3/142), 3/143, 3/145, 3/146, 
3/147, 3/148) (S. Sayısı : 248) 523 

11. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1958 
yılı döner sermaye hesaplarına ait bilanço ile 
'murakıp raporunun sunulduğuna dair Baş
bakanlık tezkeresi ile Tekel Genel Müdür
lüğünün 1958 yılı Kesinhesabma ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi ve Tekel Ge
nel Müdürlüğü 1958 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu ra
poru. (3/127, 3/129, 1/24) (S. Sayısı : 
249) ' 523 

12. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1959 
yılı döner sermaye hesaplarına ait bilanço 
ile murakıp raporunun sunulduğuna dair 
Başbakanlık tezkeresi ile Tekel Genel Mü
dürlüğünün 1959 yılı Kesinhesabma ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi ve Tekel Genel 
Müdürlüğü 1959 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/128, 3/135, 1/123) (S. Sayısı : 
250) 523 

13. •— Petrol Dairesi Başkanlığının 
1963 yılı Kesinhesabma ait uygunluk bil-
diminin sunul'duğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Petrol Dairesi Başkan
lığının 1963 bütçe yılı Kesinhesap kanun 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu. 
(3/157, 1/40) (S. Sayısı : 252) Ö23 

14. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1964 
fbütçe yılı Kesinıhesabma ait uygunluk 
bildimmmin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresiyle Petnol Dairesi Baş
kanlığının 1964 bütçe yılı Kesinhesap ka
nun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu ra
poru (3/551, 1/249) (S. Sayısı : 253) 523 
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Sayfa 
15. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 

Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesinhesabma 
ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve 
Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1963 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu. (3/109, 1/42) 
(S. Sayısı : 254) 523 

16. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhe-
saJbına ai't uygunluk bildiriminin sunuldu-

^ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Hudut 've Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesap kanu
nu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu. 
(3/434, 1/186) (S. Sayısı : 255) 523 

17. — 'Tekel Genel Müdürlüğünün 1960 
yılı döner sermaye 'hesaplarına ait bilan
çosu ile denetim raporunun ve uygunluk 
'bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ile 1960 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (1/26, 3/131, 3/163) 
(S. Sayısı : 284) 523 

18. — Tekel Genel Müdürlüğümün 1961 
yılı döner sermaye hesaplarına adt bilanço
su ile denetim raporunun ve uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile 1961 bütçe yılı Kesin-

Sayfa 
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (1/3.1, 3/139, 3/612) (S. 
Sayısı : 285) 

19. — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünün 1963 yılı Kesinihesabma ait uy
gunluk 'bildiriminin sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi ile 1963 bütçe 
yılı Kesirihesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyon raporu. (1/45, 3/322) (S. 
Sayısı : 286) 

20. — Adlî Tıp Müessesesi Kanununun 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Plân Komis
yonu raporu. (1/238) (S. Sayısı : 233) 

21. — Ankara Milletvekili Hasan Tür-
kay ve 3 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 60 ncı maddesine 
bir fıkra eklenmesi ile yine.506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununa .bir madde ilâve 
edilmesine dair kanun teklifi ve Sağlıik 
ve Sosyal Yardım, Çalışma ve Plân komis
yonları raporları. (2/203) (S. Sayısı : 193) 

523 

524 

524: 
528 

528: 
530 

22. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı ve Millî Savunma, Maliye 
ve Plân komisyonlarımdan 5 er üye seçile
rek kurulan Geçici Komisyon raporu. 
(1/234) (S. Sayısı : 156) 530:549 

•>»<{ 

Tcikat Milletvekili Bddreibtin Karaenkek, 
Tıüıik Kadınlar Birliği Genel Merıkezi Tic-lkat Şu
besinin A. P. parlti onganı şeıklinlde çalıştığı 
halklkmda yayınladığı genelgeye, 

•İzmir Millc'bveikili Şeref Balkşıfk, Manisa Be
lediyesi ile bu belediyenin işçileri arasındaki 
anlaşmazlığa ve, 

Manisa Milleıtivdkili Sami Binicioğlu 'da, Su
riye hududu içimde kalan Tünk vatandaşlarının 
in<tifaına ait arazilere dair gündem dışı demeç
te bulundular. 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Ordu Milletvdkili Feridun Cemal Erkin'in, 
üyesi bulunduğa! Dışişleri Komisyonundan çe
kildiğine dair önengeısi, Genel Kurulun bilgi
sine sunuldu. 

Grup baKİkanvefkillerinin : 
JMilldt Meclisi Genel Kurıul topla,n(tıla<rmın 

Ibuıg'tme kadar olduğu gibi Pazarıtesi, Çarşamba, 
Perşembe ve öuma günleri yapılmasına, 

Toplantıların saat 15,00 ten 20,00 ye kadar 
devam ötmesine, 

Çarşamba günlerinin yine esPkisi gibi araş
tırma, genel görüşme ve sözlü sorulara bira-
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kılmasına, saat 15,00 ten 18,00 e kadaır yalnız 
araştırma ve genel görüşmelerin yapılarak 
ısaat 18,00 den 20,00 ye kadar olan zamanın söz
lü. sorulara ayrılmasına, 

Diğer gönlerin ilk iki saatlik sürelsinlde ise 
Cıımhuriyelt Senatosu ve Karma Komisyo'nldan 
ıgelen işlerin ve Başkanlıkça teöbit olunacak 
ikamın tasarısı ve tokliıflerinin görüşülmesine 
Idair önergesi kaibul olunjdıu. 

Türkiye - Romanya Parlâmentolararası 
Dostluk grupu ile Türkiye - Kore Parlâmen-
'tıolararatsı Dostluk gnupu kurulması hakkın-
idaıki Müşterek Başkanlık Divanının muvafık 
mütalâası redldlolumduğunldan aldı geçen djosf-
luik gruplarının kurulması 'kaibul edilmedi. 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Pet
rol Araştırma Komisıyonunda Petrol şirketleri 
temsilcilerinin dinlenmeleri ha'klkınlda verilen 
Ikararın, İçtüzük hükümleri ve bağımsızlığımız 
ile kaibili telif olmadığından, durdurulmasına 
dair önergesi okundu. Bu önerigenin biır temen
ni niteliğimde olması sebebiyle oylanmaması 
gerektiğine dair Erzurum Milletvekili Cevat 
Önder'in önergesi ka'bul olunduğu için birinci 
önerge oylanmadı. 

Sözlü sorular 
1. — Afyon Karalhisar Milletvekili Muizaf-

fer Özdağ'm, Soisyal Sigortalar Kurumu Genel 
Müıdürlüğ'ü ile Adana şubesindeki hizmetliler 
arasında vukubulan ihtilâfa dair söızlü soru 
önergesi, Çalışma Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/560) 

2. — Afyon KaraJhisar Milletvekili Muzaf
fer Öz'dağ'ın, Rize Adliyesinde vukuibulan olay
lara dair sözlü soru önergesi, Adalet ve İçiş
leri bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/561) 

3. — Afyon Karalhisar Milletvelkili Muızaf-
fer Özdağ'ın, Hayvan Sağlık Memurları hak
kında, 3203 numaralı Kanuna göre çıkartılan 
tüzüğe dair sözlü sonu önergesi Tarım Baikan-
lığma gönderilmiştir. (6/5ı62) 
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Petrtol konusunda Meclis araştırması yapan 
Komisyonda açık bulunan bir üyelik ile, 

Yerdi ilâç enidlüsltrilsinin sosyal, sağlık ve 
ekonomik cephelerini her yönü ile aydınlatmak 
ve bilgi edinmek üzere kurulması kaibul edilen 
Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimi bir 
arada yapıldı is<e de, •oyların ayırımı sonunda 
yine çoğunluk sağlanamadığı, seçimlerin gele
cek birleşimde tekrarlanacağı bildirildi. 

Deprem bölgesinde bilgi edinilmek üzere 
Anayasanun 88 nıci maldldeisi gereğince kurulan 
Meclis 4-ra'ştırma Komisiyonu raporu üzerinde 
'bir süne görüşüldü. 

1 . 6 . 1967 Penşemıbe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,00 da son 
verildi. 

Başkan • Kâtip 
Başfcanıvekili Manisa 

Ahmet Bilgin Önol Sakar 

Kâtip 
Sivas 

Kâzım Kangal 

Yazık sorular 
1. — Antalya Milletvelkili İhsan Ataöv'ün, 

Antalya - Gödene - Kumluca yolumun yaz - kış 
geçişe açık bulunjdurulmasına dair yaızılı soru 
önergesi, Bayındırlık Bakanlığına gönderil
miştir. (7/389) 

2. — Antalya Milletvelkili İhsan Ataöv'ün, 
alüminyum sanayinin Akseiki ve Manavgat böl
gesinde fcurulmayıış se,belbinin ne okluğuna 
dair yazılı soru önergesi, Başlbalkanlığa günıde-
rilmişitir. (7/390) 

3. — Antalya Milletvelkili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya - Kumluca - Finike sahil yolunun 
İkinci Beş Yılhlk Plâna almımıyacağına dair ya
zılı soru önergesi, Bayındırlık Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/391) 

SORULAR 

— 500 — 
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2. — GELEN KÂĞITLAR 

TEKLİF 
1. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 

Osman Saim SarugöDü ile Kastamonu Üyesi 
Nuısrelt Tuna'nm, Turan Cırılk'ın cezasının affı
na dair kanun teklifi (2/525) (Adalet Komis
yonuna) 

RAPOR 
2. — Sivas Milletvekili Gıül'teikin Sakarya'

nın, 24 . 12 . 1967 gün ve 521 sayılı Danışftay 
Kanununun 166 ncı malddesinin 2 nci fıkrası
nın değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Ada
let, İçişleri ve Plân komisyonları raporları. 
(2/422) (Gündeme) (,S. Sayısı : 229) 

BÎEÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin 

KÂTİPLER : Önol Sakar (Manisa), Bedrettiaı Karaerkek (Tokat), 

BAŞKAN — Muıhlterem arikadaşlarmı, Millet Meclisinin 11.1 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın arkadaşlarımın beyaz düğme
lere basmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarımdan bir ri
cam vardır. Gündemimizin birinci sırasını iş
gal eden Petrul konusunda ve yerli ilâç sanayii 

konusundaki komisyonlara seçim yapılacaktır. 
Kaç gündür yapılan seçimlerde ekseriyet te
min edilemediğinden komisyonlar teşekkül ede
memektedir. Arkadaşlarımın dışarıya çıkma
dan lütfen oylarını kullanmalarını rica edece
ğim. 

Yeterli çoğunluğumuz vardır. Görüşmele-
ro başlıyoruz. 

4. BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNİŞLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Telân Erer'in, Ada
let Partisi iktidarının bâzı gazeteleri devletleştir
mek istediğine dair basında çıkarı haberlerin asıl
sız olduğuna dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Tekin Erer, gündem dı
şı bir konuşma istemişsiniz, matbuatın devlet
leştirilmesi hakkında. Beş dakikayı geçmemek 
üzere buyurunuz. («Oylama ne zaman yapıla
cak», sesleri) 

Gündeme geçmeden evvel oylama yapılamaz 
sayın arkadaşlarım, Gündem dışı iki söz talebi 

vardır, arkadaşlar konuşsunlar, ondan sonra gün
deme geçelim, o zaman oylamaya başlıyacağız 
efendim. 

Buyurun Sayın Erer. 

TEKİN ERER (İstanbul) — Muhterem Baş
kan, muhterem arkadaşlarını; dünkü ve bugün
kü gazetelerde Adalet Partisi iktidarının vak
tiyle Millî Birlik Komitesinin bâzı üyelerinin 
tasavvuru olan (Bâbiâliden geçmek) niyetinde 
bulunduğu, bâzı gazeteleri devletleştirmek is
tediği ifade edilmektedir. 

— 501 
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Sosyalist fikirlerin karşısında olan bir ar
kadaşımızın. Türkiye'de aşırı sol bir idarenin 
kurulmasına mâni olmak için sonuna kadar 
savaşırım. Ama, bugünkü hür ve demokratik 
Türkiye'de, kanunların en geniş müsamahası 
içinde fikirlerin serbestçe serd edilmesine mâni 
olmak istiyenlerin, bin defa daha karşısında
yım. (Bravo sesleri) 

Basını devletleştirmek, Babıâliden geçmek, 
bizim şiarımız değildir. Hiçbir zaman da olmı-
yacaktır. Şu Yüce Mecliste, Adalet Partisi sı
ralarında oturanlar ekseriyette ise, bunun se
bebi, bizim herkesten çok hürriyetçi olmamız
dandır. Hürriyetleri kısıtlamak, basını devlet
leştirme yoluna gitmek, sahiboldukları fikirler
de şüphe içinde bulunanların ve âcizlerin yapa
cağı iştir. Halbuki bizim dayandığımız hürri
yetçi fikirler hem kuvvetlidir, hem de bunları 
ifadenin aczi içinde değiliz. 

Basını devletleştirmek istiyenler, hattâ her 
şeyi. devletleştirmek istiyenler, bize bu ithamla
rı yapanların bizzat kendileridir. Bu onların 
idaresidir. 

Biz hürriyetin ve demokrasinin olduğu yer
de varız. On bin yıllık mazisi olan büyük ve 
yüce Türk Milleti, her zaman hür yaşamanın, 
hür iradenin, hür düşüncenin yanında olduğu 
içindir ki, en igüç seçim şartlarına rağmen Ada
let Partisini tek başına iktidara getirmiştir. Biz
leri hür fikirlerin yayılmasına karşıymış gibi 
göstermek, Adalet Partisine karşı yapılmış en 
haksız davranıştır, 

Esasen yüce Türk Milleti, hür basın karşı
sında Adalet Partisinin tutumunu her sabah 
eline aldığı gazetelerde görmektedir. Hürriyet
çilik bizim temel felsefemizdir. Hattâ biz hür
riyetin ve hürriyetçiliğin tâ kendisiyiz. 

Bunun bir kere daha bilinmesinde fayda var
dır diye bu konuşmayı yaptım. Saygılarımla. 
(A. P. sıralarından alkışlar.) 

2. — Kırşehir Milletvekili Süleyman Onan'ın, 
Kırşehir'de vukubulan dolu ve sel felâketlerine 
ve bu konularda gerekli tedbirlerin alınmasına 
dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Onan, Kır
şehir'de sel ve dolu felâketinden dolayı 5 da
kika konuşmak için gündem dışı söz istemiş
siniz. Buyurunuz efendim 5 dakikayı geçme
mesini rica edeceğim. 

'SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; meteorolo
jik âfetler sebebiyle Kırşehir'de vukubulan 
sel felâketi münasebetiyle ve Kırşehir'in çeşitli 
dertleri icabı huzurunuzda bulunuyorum. 

Aziz arkadaşlarım, 
Türk basını ne zaman Kırşehir ile ilgili 

bir haber yaymlanmışsa, mutlaka Kırşehir'in 
felâketini ve kırşehirlilcrin ıstıraplarını dile 
getirmiştir. Müjde mahiyetinde iç açıcı, fe
rahlık verici, saadet duyurucu Kırşehir haber
lerini hasretle ve sabırsızlıkla bekliyoruz. 

Bahtsız Kırşehir ve Kırşehirliler, her sene 
bir felâkete şaline olmaktadır. Geçen sene 
vukubulan büyük sel felâketi : Hükümeti
mizin tedbirsizliğinden, verdiği sözü tutmayı-
şmdan dolayı, aynı felâket bu senede hort
lamıştır. Çügün Barajının yapılmayışı ve Kılıç-
özü çayının kanalına oturtulmayışmdan dolayı, 
felâket sonucu olarak namütenahi zararlar 
yine olmuştur. 

Son günlerde sağnak halinde yağan yağ
mur ve dolu âfetinden mütevellit toplanan sel 
suları korkunç bir hal almış ve köy ve ka
sabalarında ve şehir içerisinde pek çok ha
sar yapmıştır. Bütün ekili ve dikili sahalar ta
mamen harap ve sahipleri de perişan olmuş
tur. Kırşehirliler bu defa da mal, can, hay
van ve servet zararına uğramışlardır. 

Değerli milletvekilleri; 

Tarih boyunca ihmale uğramış ve Devlet
ten haklı nasibini şimdiye kadar almamış olan 
Kırşehir, Kaman , Akpmar, Çiçekdağ ve Mucur 
kazaları ile köyleri maalesef her bakımdan 
himmete ve hizmete muhtacolan mağdur yer-
lerimizdendir. Onun için, biz sayın İktidarın 
artık Kırşehir'e eğilmesini, verdiği sözü tut
masını, eserler vermesini istiyoruz. Bu is
teğimiz katiyen rasgele değildir. Çünkü Kır
şehir tarihi zenğinliğiyle ve coğrafi yapısı ile 
buna lâyıktır. Kırşehir beşeri meziyetleri ile 
buna lâyıktır. 

Çünkü, Kırşehir'de, yüce milletimizin bugün 
birçok problemlerine temel olacak sosyal, eko
nomik ve kültürel bir hazine vardır, işte 
Aşiikpaşa... İşte Ahıveran... işte Nurettin Cace-
beyler... 
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Kırşehir turistik, ekonomik ve kültürel bir 
özellik taşır. Toprak üstü güzellikleri bakirdir. 
Işlenilmesi şarttır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Kırşehir bölgesinde yaşıyan vatandaşları

mızın zirai, sınai kültürel, sağlık, bayındır
lık, tarım, enorji ve tabiî kaynaklar ve ikti
sadi yönden kalkınmalarına hizmet etmek 
sayın Hükümetimize ve Muhterem Meclisi
mize düşen en büyük vazifelerden birisidir. 

Bütün geçmiş iktidarlar devresinde daima 
üvey evlât muamelesi görmüş ve hattâ, De
mokrat Parti tarafından haksız olarak ce
zalandırılan Kırşehir'e ve mülhakatına lâyık 
olduğu haklarını ve mükâfatlarını vermek za
manı gelmiştir. 

Bu sebeple Kırşehirliler olarak sayın Hü
kümetten istirhamlarımız şunlardır : 

1. öz Türkçe dilinin banisi, örnek ahlâkın 
tam kendisi, büyük Türk aydın ve düşünürü 
•olan Aşık Paşa ile bütün İslâm Âlemine sa
nat vo ticaret ahlâkını vermiş, toplum haya
tında mutlak adaletin, mutlak müsavatın, 
mutlak hakkaniyetin tecellisine çalışmış olan, 
'büyük insan Mahmut Naşirettin Ahıevran Haz
retlerine ait türbelerin müze haline getiril
mesini... 

BAŞKAN — Sayın Onan vaktiniz bitmek 
üzere, lütfen bağlayınız. 

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Terme 
ve Karakurt kaplıcaları gibi birçok şifalı su
ları olan yerlerin turistik hale getirilmesini. 

Şehir içi vo köy içme sularının biran ev
vel temin olunmasını; 

Daima sel felâketine yataklık yapan ve 
şehrin içinden geçen Kılıçözü çayının kana-, 
İma oturtulmasını ve Ougun Barajının biran 
evvel inşaatını bilhassa rica ediyorum. Hükü
metin iki seneden beri va'di tahakkuk etme
miştir. İntizar halindeyiz. 

Civar vilâyetlere kurulan fabrikalara müs
temleke gibi hammadde yetiştiren Kırşehir'
de; asırlar boyunca hasretini çektiğimiz bir 
fabrika bacasının tüttürülmesini, mutlak is
tiyoruz. Sayın Dcmirel'in va'dinin tahak
kuk zamanı gelmiştir, 

Topraksızlıktan kıvranan topraksız Kırşe
hirli vatandaşlarımıza, Hazine topraklarının 
biran evvel dağıtılmasını ve seyyar toprak 

tahlil istasyonlarının Kırşehir'de vazifeye baş
latılmasını Tarım Bakanlığından rica ediyo
rum. 

Vâsi mikyasta yaş üzüm istihsal eden 
Kırşehirli çiftçi ve köylü vatandaşlarımızın ka
derlerini teminat altına almak üzere, Hüküme
tin destek alımı yapmasını veya Kırşehir'e 
büyük çapta bir imalâthane kurmasını hassa
ten istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Onan vaktiniz tamam
dır. Mevzu harici konuşuyoruz. 

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Köylü 
vatandaşlarımızın sağlığını korumak maksadı 
ile Kaman, Oiçekdağ, Mucur, Kırşehir, Akpı-
nar köylerinin ve kasabalarının merkezi yer
lerine birer sağlık merkezi kurulmasını ve mev
cutlarının da, doktor, ebe, sağlık memuru 
gibi personelin müstaceliyetle ikmal olunma
sını rica ediyorum. 

Aziz arkadaşlarım; yolsuzluktan perişan 
köylerimizin yollarının yapılması için muhta-
colduğumuz makina yardımının belediyeleri
miz emrine lûtfedilmesini rica ediyorum. 

Haklı taleplerimizi yerinde görmek ve gü
zel Kırşehir'imizi görüp tanımanız için, sayın 
Hükümet büyüklerimizi ve Yüce Meclisimizin 
muhterem milletvekili ve senatörlerini Kırşe
hir'e şeref misafiri olarak davet ediyorum. 

Alâkanıza çok teşekkür ederim, sayın Hü
kümetten yardım bekliyoruz. Hürmetlerimle 
(Alkışlar.) 

3. — Samsun Milletvekili Bahattin TJzunoğ-
lu'nun, 6/308 esas numaralı sözlü sorusunu geri 
aldığına dair önergesi (6/308) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Bahattin Uzunoğlu'nun, bir sözlü sorusunu geri 
alma önergesi vardır, okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Samsun Adalet Partisi İl Başkanı ile 

alâkalı olarak Başbakanın ve İçişleri Bakanı
nın cevaplandırması dileğiyle bir parti vazi
fesi olarak verdiğini ve gündemin 308 esas 
numarasında kayıtlı bulunan sözlü s-orumu, 
Millet Partisinden istifa •ettiğim cihetle, geri 
alıyorum. Saygılarımla arz ederim. 

iSamsun 
Bahattin Uzunoğlu 
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BAŞKAN — Geri verilmiştir. 
4. — Ba^kcmlık Divanının, Çankırı Milletve

kili Mehmet Ali Arsan ve iki arkadaşının 
izin isteklerinin kabul edilmemesi üzerine adı 
geçen milletvekillerince yapılan itirazlardan 
dolayı i§bu izin isteklerinin Genel Kurulun ona
yına sunulmasına dair kararı. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının bir ka
rarı vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlık Divanı Kararı 
Millet Meclisi Başkanlık Divanı, Meclise 

detvamısızlığı sleibefbıiyle izinsiz kabul edilen ve 
ıbu sebeple de hakkında İçtüzük hükümleri uy-
ıgulanan Çanlkırı Milletvekili Meihmeıt Ali Ar
san'in 31 Mıayıö 1967 tarihli müracaatını 1 Ha
ziran 1967 tarihli toplantısında incelemek su
retiyle aşağıidaiki netıiclelene vanmıştır : 

1. Çankırı Milleitlvekili M'eibm'et Ali Ansan 
ve 2 arkadaşı, yurtdışında bulunan işçilerle il
gili konularla mleşiguıl olmaik maksadıyla 4 haf
ta müddetle izinli sayılmaları yolunda Millet 
Meclisi Başkanlığına 17 . 1) . 1967 tarihinde 
müracaat leitmişlerldir. 

2. iBaşikanlılk Divanının 19 , 1 . 1967 ta
rihli toplantısında görüşülen talep kabule şa
yan eıöınülmıemiş ve keyfiyet aynı gün kendile
rine tebliğ edilmiştir. 

Ancalk aldı geçen milleitvelkilleri âıdeımi mü
saadeye rağmen izin istihsal etmeden Alman
ya'ya gitmiş ve bu selbeple Genel Kurul top
lantılarına katılmamış, ayrıca ademî iştirakle-
riini mulhiık gölsterecek mazicret de beyan etme
miş olduklarımdan, li6 . <3 . 1967 tarihli Baş
kanlık Divanı toplantısında 3 milletvekilinin 
isimlerinin İçtüzüğün 196 nci maiddesi uyarın
ca Resmî Gazeteye derç ve ilânı karaırlaştırıl-
mış ve bu karar yerine getirilmiştir. 

3. IBunıu takibeden günlerde de aynı mil-
letvelkillerinin, yapılan yoklamalarda birbiri 
aridma 8 birleşim Meclise devam • etmedikleri 
tesbit edilmiş ve kendilerine, devaimısızlıkları-
nı mnlhik gösterecelk mazeretlerini 5 Nisan. 
1967 tarihine kadar Başkanlığa yazılı olarak 
bildirmeleri hususu tebliğ olunmuştur. 

4. Bilâhare halklarında yapılan işlemlere 
yazılı olarak yaptııkları itirazları da Başkanlık 
Divanının 13 Nisan 1967 tanilhll toplantısında 
ınuulhik görülmemesinden ötürü, İçtüzüğün 
196 ncı maddesi hükmü uyarınca adı geçen 

milletvekillerinin ödendiklerinden kesinti ya
pılması. karar altına alınmış ve bu karar da ic
ra Oilunlmuştur. 

5. Çankırı Milletvdkili Mehmet Ali Arsan 
31 . 5 . 1967 tarihli yazılı müracaatımda : Mil-* 
letvdkillerinin 8 günden fazla olan izin talep
lerinin, İçtüzüğün 194 ncü maddesi hükmü ica
bı olarak, Başkanlık Divanınca musibet veya 
menlli bir mütalâaya raptedilerek Genel Kuru
lun kanarına arz olunmasını, binaenaleyh izin 
taleplerinin Divanca kabule şayan görülm'emiş' 
olmaları, müracaat sahibi milletveikdllerinin 
izin taleplerinin nihai olarak reddini tamm-
mun edeimiyeceğini, nilhai kararın Genel Kurul
dan istihsal edilmeısi lâzımıgeılecıeğini ifade et
miştir.. 

6. Yukarıda tafsilen belirtilen vukuat sil
silesi muvazenesinde : 

a) Bugüne ıkaJdar M'eclisimizde tatbikata 
hâkim olan teamüle imtisalen Çanlkırı Millet
vekili Meıbmet Ali Ansan ve 2 arkadaşının Di
vanca kabule şayan görülmiyen izin talepleri
nin Genel Kurula sunulmadan, müracaat sa
hiplerine talebin kabul edilmediği yolunda teb
ligat yapılmakla yetinildiği, 

b> Ancak, adı geçen milletvekilinin yuıka-" 
rıda anılan 3 . 5 . 1967 tarihli müracaatımda 
belirttiği üzere, bu kabîl izin taleplerinin İç
tüzüğün 194 ncü maddesindeki sarahat 'muva
cehesinde Başkanlık Divanının musibet veya 
menfi mahiyetteki mütalâasiyle birlikte Genel 
Kurulun kararına sunulması lâKumıgeldiği, 

c) ıBu duırunı karşısında, lıerlhamgi bir hu
kukî nalkiseye mahal bırakmamak üzere, aldı 
geçen 3 milletvekilinin Divanca kaibule şayan 
görülmiyen izin taleplerinin Yüce Meclisin ka
rarına sunulması iktiza edeceği, 

Karar altına alınmıştır. 
ALİ GÜCEO&LU (Giresun) — Başkanım, 

bu hususla ilgili bir önergem vardır, okunma
sını ve müzakeresini istiycfru/m. 

MEHMET ALİ ARSAN (Çanlkırı) — Bu 
hususta söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
Öneı̂ ge vardır. Öneııgeyi okutalım, bakalım 
usul müzakeresi açacak mıyız, açmayacak mı
yız, o vakit .belli olacak. 

Önergeyi okutuyorum. 

— 504 — 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündeme geçilmeden Meclis İçtüzüğünün 

192, 193, 194 ncü maddelerinin tatbikatı ile il-
'gili bir tartışıma açılmasını saygılarumla arz 
ederim. 

GEREKÇE 
Madde 192. — 8 günden fazla mezuniyet ta

lepleri için M'edisin yüksek müsaadesinin alın-
ımasmı şart kokmaktadır. 

Madde 193. — 8 ©ünden fazla mezuniyet 
talepleri iptida Riyaset Divanınca tetkik olu
nur. 

Mıaıdde 194. — Reis, mezuniyet taleplerini 
Meclise arz ederken, bunların her biri hakkın
da Divanın mütalâasını da bildirir. Meclis 
müzaikerosk işari reyle karar verir. 

192, 193, 194 ncü maddeler sarih olarak 
8 günden zıiyalde izin talepleri hakkında kanar 
verime yetkisini Millet Meclisinıe vertmetktedir. 
Başlkanlıik Divanımın 8 günden ziyade izin ta
lepleri karış ısında ancak taldbi tetkik ve mü
talâa ile birlikte Meclise arz etme yetkisi var
dır. 18 . 1 . 1967 tarihli kin dilelkçemde 4 hafta 
izin talelbetnıekteyim. 

Bu hususta İçtüzüğün sarili hükmü : Baş
kanlık: Divanınca tetkik edilen talelbin ve Baş-
ıkanliik Divanı mütalâası Milleit Meclisine ara 
.edilecek müspelt veya mlenfi oyu Millet Meclisi 
verecıelktlır. Millet M'eclisinin verdiği bu karar 
uyulması zaruri kararlardandır. İçtüzük bu husu
su 194 ncü maddesinde çok açık olarak tanzim et
miştir. Bu sarih hüküm karşısında Millet Meclisi 
Başkanlık Divanının yetki hudutlarını aşarak âde
ta karar organı gibi izin talebimin reddine karar 
vorımeısıi ve Millet Meclisinin oyuna arz etme
de n bu karara dayanaraik İçtüzüğün 195 ve 
1916 ncı maddelerini uygulama yoluna gitmesi 
bir İçtüzük ihtilâfı yanat'mjşltıır. Bu bakımdan 
•her şieye hâkim olan Büyük Meclise bu konu--
nun tartışılması ve bir yanlış tatbikatın tashi
hi için önergemin otkunanaık Umıiiini Heyete ar
zını saygılarımla arız ederim. 

Giresun Milletvekili 
Ali ıCüceoğlu 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Aısan, hu 
önerge üzerinde imi söz istiyorsunuz? 

MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) — tfvot 
efendim. 

BAŞKAN — Sizde mi istiyorsunuz efendim? 
ALİ CÜCEOÖLU (Giresun) — Evet efen

dim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Arsan. 
MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; Giresun Mil
letvekili Ali Cüceoğlu'nun vermiş olduğu ge
rekçe bir İçtüzük meselesi ve Yüce Meclisin 
bu hususta aydınlatıcı bir tefsire ihtiyaç hisset
mesidir. Bu durum ileride diğer milletvekille
rinin şikâyetine konu olacak ve bugüne kadar 
yanlış bir tatbikatın düzeltiJımesine yol açacak
tır. 

İçtüzüğün 192 nci maddesi aynen şöyledir: 
«Müracaatı üzerine Reis bir mebusa sekiz gün
lük mezuniyet verebilir. 

Daha fazla mezuniyetler için Meclisin mü
saadesi alınımak şarttır.» der ve devam eden 
193 ncü madde gayet sarih: «Sekiz günden faz
la ımezuniyet talepleri iptida Riyaset Divanın
ca tetkik olunur» der. Yani, tetkik olunımasm-
daki kasıt, ımüspet veya ımen'fi 'karar verir di
ye bir mütalâa beyanı değil, evralkrn tekâmül 
edip Yüce Meclise şevkidir. Umumi Heyete 
arzı yönünden bir çalışım anın içine Başkanlık 
Divanının gii'mesini âmirdir. 

Madde 194: «Reis, ımezuniyet taleplerini 
Meclise arz ederken, bunların her biri 'hakkında 
Divanın mütalâasını bildirir.» Burada; «Divan 
kendi arasında [meseleyi görüşür, izin gerekçe
sini ıhaklı bulduklarını Yüce Meclise arz eder, 
haklı bulmadıklarını Y^üce Meclise arz etmez» 
diye bir keyfiyet koymamış. Divan ımüspet 
veya menfi tutum içinde olabilir ama o kararı, 
8 günü aşan ikililerden dolayı «'kararı Umumi 
Heyet verir» diye açık ve Ikesin hüküm koymuş
tur. «Meclis anüzakeresiz işari oyla karar verir» 
Şimdi bu duruım, İçtüzüğün 191, 193 ve 194 ncü 
maddeleri, Başkanlık: Divanının sunuşlar kıs
anında beyan ettiği gibi, bugüne kadar - yanlış 
bir tatbikat eseri - gelmiştir. 

Fakat Sayın Ali Cüceoğlu, bendeniz ve İs
tanbul Milletvekili Kaya Özdeımir'in dört haf
talık izin talepleri üzeninde Riyaset Divanı bel
ki bizim 'mazeretimizi haklı bulmıyabilirdi. Bu
nun için yapacağı tek işlem; Meclis çalışmaları 
ve ^mebuslara ait izin işleri İçtüzükle kayıt altı
na alınmıştır. Bunun dışına çıkmaya bir kuru
lun yetlkisi yoktur. Başkanlık Divanı yetkilerini 
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aşara'k sanki Meclisımiş gibi, Yüce Heyetımiş gi
bi Yüce Heyetin adına, oturmuşlar karar ver
mişler, biziım izin taleplerimizin reddine... Bu 
karar İçtüzük gereğince 'kendilerine verilımiş 
ıbir halk değil, yetkisiz bir organın vermiş oldu
ğu karar durumuna geçiyor. Elbette ki, Muh
terem Heyetiniz, Başkandık Divanı ile aynı ka
naatte olmayabilir, bizim izin gerekçemizi ye
rinde bulur ve bize izin verebilir. Bu dcımek 
değildir İki, Meclisler Başkanlık Divanlarının 
alımış olduğu her kararı behaımehal kabul ede
cek. Böyle bir yanlış tutuma girmek de yersiz 
olur. Evvelemirde Başkanlık Divanı bu tutuım 
ve davranışın içine girmekle Yüce Meclisin hak 
ve salâhiyetlerine tecavüz etmiş olurlar iki, ken
dileri havada duran bir karar, yani yeterli bir 
mesnedi elmıyan karar verımiş durumuna gir
mektedirler. Bu durum karşısında Yüce Mecli-
s:ımizin İçtüzüğün 192, 193 ve 194 ncü madde
lerinin açılk ve seçik olarak 'bir müzaiıirlilk yap
masında lüzum vardır. 

Bu önergenin önümüzdeki günlerde diğer 
milletvekillerinin de karşılaşacakları ve 'bugüne 
kadar gelen yanlış tatbikatın önlenmesi bakı
mından, müzakere edilip Yüce Mecliste bir ka
rara varılması lüzumu vardır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN —• Buyurun, Sayın Ali Güceoğlu. 
ALİ CÜCEOĞLU (Giresun) — Muhterem 

arkadaşlar, önergemde de izah ettiğim gibi, 
194 ncü madde çok sarihtir. Bu madde hükmüne 
göre, Başkanlık Divanının Meclise, bizim izin ta
lebimizi ve dilekçemizdeki gerekçemizi aynen oku
ması ve kendilerinin mütalaasını da yanında ay
nen okumak suretiyle Yüksek Meclisten izin tale
bimizin kabul edilip edilmiyeeeğine dair karar al- . 
ması lâzımgelirdi. Bu yol seçilmemiştir. Çok acı
dır, üzülerek söylüyorum; yine Başkanlık Divanı
nın kararını okurken dahi üzülmüşümdür. Âdeta 
izin verilmemesine taallûk eden karar bana tebliğ 
edilmiş ve ben bunu dinlemiycrck gitmişim... Öy
le bir şey yok arkadaşlar. Bana taahhütlü ola
rak Meclis Postahanes'nden Almanya dönüşü 18 
ilâ zannederim 20 Şubat arasında tebliğ edilmiş ve 
imzam alınmıştır ve onu açtığım zaman bana izin 
verilememiş olduğunu öğrenmiş bulunuyorum. 
Bunun acı tarafı da vardır, ama bunu benim is
pata imkânım olmadığı için söyliyemiyorum. Bel
ki denecek ki, ailelerine söyletiyorlar, belki diye-
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çekler ki, evde söyleniyor. Evimize dahi telefon 
edilmiştir, «izni çıkmıştır gidebilirler» diye. Bu 
şartlar altında bize izin verilmemesi ve bu şekil
de bir karar alınması Divanın vazife ve yetkile
rini çiğnemesi demektir. 

Evvelâ ben ve arkadaşlarım niçin yurt dışına 
gitmiştik? Bunu izin gerekçemizde aynen şöyle 
yazdık, dedik ki: «Yurt dışında bulunan işçilerin 
dertleriyle meşgul olarak tanışmak ve kurulduğu
nu öğrendiğimiz dernek ve şirketlerle temas yap
mak, yurt kalkınmasında faydalı bulduğumuz 
yatırımlar hakkında görüş ve düşüncelerini öğ
renmek bir milletvekili olarak vazifelerimizdendir. 
Bu maksatla şahıslarımız adına yurt dışına gide
ceğimizden dört hafta izinli sayılmamıza karar 
verilmesini saygılarımızla arz ederiz.» 

Bizim bu talebimiz, eğer milletvekili isek yurt 
dışında çalışan Türk işçisi ve Türk vatandaşları
nın dert ve dileklerini de dinlemek bizim aslî gö
revlerimizdendir; biz buna istinaden elimize ge
çirdiğimiz 'bu fırsatı değerlendirmek suretiyle 
ayaklarına gitmiş, 20 gün şehir şehir gezerek işçi 
dertlerini tesbit etmişizdir. O zaman bu dertleri 
hiçe sayan Başkanlık Divanı tutumu, anlayamı
yorum hangi zihniyetledir. Çaıışma Bakanı bilâ-
hara radyodan Öğreniyoruz. Türk işçilerinin so
runlarını incelemek üzere Almanya'ya gidiyor. 
Peki onların inceleme hakları hak da, milletvekili 
olarak benim bu dertleri dinleyip Meclise getir
mem bir hak değil mi? 

Bu kürsüde Almanya'da gördüklerimi mek-
tuplariyle, delilleriyle birer birer hepinize izah 
etmiş bulunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Cüceoğlu, lütfen dinle
yin efendim, Başkanın ricası dinleyin efendim. 
(Gürültüler) 

ALÎ CÜCEOĞLU (Devamla) — Önergeme 
geçiyorum efendim. 

BAŞKAN — Lütfen dinleyin diyorum, biraz 
müsaade edin. Siz Başkanlık Divanı kararı üze
rinde söz aldınız. Şimdi siz âdeta Almanya'ya 
seyahatinizi mazur göstermek için birtakım delil
ler ileri sürüyorsunuz. (Gürültüler) Beni dinle
yin, ben sizi dinledim, rica ederim dinleyin, lüt
fen dinleyin. 

ALİ CÜCEOĞLU (Devamla) — Dinliyorum. 
BAŞKAN — Başkanlık Divanının esasen ka

rarı üzerinde bir konuşma icabetmez. Sizin itira
zınızı kabul etmiş; onun için Yüksek Heyete bu-
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nun üzerinde karar vermesi için müracaat etmiş
tir. Sizin konuşmanız zaittir. Size izin alma
dan Almanya'ya gidişinizi izah edin, sebebini ma
zur gösterin diye söz vermedim. 

ALİ CÜCEOĞLU (Devamla) — Ben maze
ret beyanı için konuşmuyorum. Benim hakkımda 
bu yanlış muamelelere istinaden yazdığınız bir ka
rar neticesi icra edilmiş bir hüküm vardır ve pa
ra kesimine gidilmiştir, Resmî Gazetede ilân edil
miştir. Ben bir ilk mektep çocuğu değilim ki, seç
menimden korkup da «aman efendim bunu be
yan etmeyin» diyeyim. Bir haksız muamelenin şu 
Mecliste tartışılması ve hüküm akma alınmasını 
istiyorum. Ve bunun için de diyorum ki... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, beyefendi. 
. Milletvekilleri, bütün yetkili arkadaşların hiçbiri 
okul çocuğu değildir, ama hepsi okul çocuğu de
ğildir diye kendi başlarına rasgele izine giderler
se Meclis nasıl vazifesini yerine getirecek? 

ALİ CÜCEOĞLU (Devamla) — Rastgele 
izinsizlik kararı bana tebliğ edilmemiştir. Posta-
hanede taahhüt numarası vardır. 194 ncü madde 
çok sarihtir ve 194 ncü maddeye göre Yüksek 
Meclisin bana izin verilip verilmemesi hususun
da karar vermesi lâzım gelir. Bu lâzimeyc ria
yet edilmemiş olduğu için badema yapılacak tat
bikatlarda yanlış bir tutumun içine girilmemesi 
ve bir İçtüzük ihtilâfının doğmaması için bu öner
gem üzerinde geniş bir tartışma açılmasını hepi
nizden saygılarımla rica eder, hürmetlerimi arz 
ederim arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Kırca, buyurun efendim. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlar, bir hukukî mesele ile karşı karşı-
yayız. Sayın arkadaşlarımız işçi meselelerini in
celemek üzere Almanya'ya gidip gitmemekte 
doğru mu hareket etmişler, yanlış mı hareket 
etmişler, bu konuda müzakereye girecek de
ğilim. Böyle bir izin talebi Riyaset Divanınca 
is'af edilmeli miydi, edilmemeli miydi; bu konu 
da şu anda bizi ilgilendirmektedir. Ortada hu
kukî bir mesele vardır. Nedir bu hukukî me
sele1? Sekiz günü aşan izin taleplerini Riyaset 
Divanı tetkik eder. Müspet veya menfi bir mü
talâaya varır. Ama İçtüzük sarihtir. Bu müta
lâa nihai olmayıp müzakeresiz işari oyla Ge
nel Kurulun kararma bağlanması iktiza eder. 
-rjj 'ztîurGpCtmo DÂ'OA ji2p£Giıo *ĈC TULITÎJ'BÎ]; TJUOUI 
VAOA lodsmu UIUIUT?AIQ ^OSGÜTÎJ IIUIIJI pııof) 

yaset Divanının, bu arkadaşlarımızın izin ta
lebinin reddine müteallik olan kararı Genel 
Kurulun onayına sunmadığı aşikârdır, bunu 
Divanın son kararından da öğreniyoruz. Daha 
önce bu yolda bir teamülün mevcudiyeti zan
nederim ki, burada, bir hukukî delil olarak 
ileri sürülemez. Yazılı bir hukuk kaidesi mev-
cudolduğu ahvalde teamül hukuku yazılı hukuk 
kaidesini tadil edemez. Teamül hukuku ancak 
yazılı hukuk kaidelerinin boş bıraktığı husus
ları yine yazılı hukuk kaidelerine aykırı olma
mak şartiyle doldurulabilir. Burada durum bu 
değildir. İstinadedilmiş olan teamül, açıkça İç
tüzüğümüzde yer alan yazılı kaidelere aykırı 
olarak teessüs etmiştir. Bu durumda yapılması 
iktiza eden şey, İçtüzüğün yazılı kaidelerine sa
rahaten aykırı teamüllere göre değil, fakat İç
tüzüğün sarih kaidelerine istinadetmekten iba
rettir. Nitekim Riyaset Divanımız da bu görüş
tedir. Riyaset Divanı diyor ki : yazılı hukuk 
kaidesi mevcudolduğu cihetle bir hukukî eksik
lik olmasın diye bu konuyu Genel Kurula su
nuyorum ve izin vermedim, «izin vermeme key
fiyetinin Grenci Kurulca onaylanmasını istiyo
rum». Fakat zannederim ki, bu böyle yapıldı
ğı takdirde bâzı hukukî nakiselerin doğması 
tehlikesi vardır. Çünkü evvelemirde Genel Ku
rulun onayı alınmadan bu arkadaşlar hakkın
da İçtüzüğün gösterdiği müeyyide uygulanmış
tır. Binaenaleyh, şimdi onay alınacak, fakat an
cak onay alındıktan sonra o onayın gerektirdi
ği davranışın aksine bir davranış vukubulmuş 
olsaydı tatbik edilmesi gereken müeyyide da
ha evvel uygulanmış olacaktı. Sonra alınan 
onayla daha evvel tatbik edilmiş olan müey
yide hukukiLcştirilcmez. Buna imkân yoktur. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, ne yapılması 
lâzımdır? Kaldı ki, bu arkadaşlarımız, şunu 
da ilâve edeyim, her an diyebilirler ki, Başkan
lık Divanı İçtüzüğün emrettiği veçhile bize izin 
vermediğine mütaallik kararını Meclis Genel 
Kuruluna zamanında sunmuş olsaydı, Genel Ku
rulda bu karara uyarak bi::e izin vermemiş 
olsaydı bizim Almanya'ya gideceğimiz nere
den belli idi? Biz o zaman muhtemelen gitmi-
yecektik, diyebilir. Binaenaleyh, böyle bir eks-
post karar almak, yani evvelâ müeyyideyi uygu
layıp ondan sonra, karar almak, bu arkadaş
larımızın, her hal ve karda zamanında burada 
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Divanın izin vermemesi onaylansa dahi onay
ların suiiniyetle hareket edeceklerini,farz etmek 
mânasına gelir ki, umumi hukuk kaideleri mu
vacehesinde buna hakkımız yoktur, hüsnüniyet 
esastır. 
* Böyle oltınca ne yapmak iktiza eder? Böy
le olunca yapılması iktiza eden şey, zannediyo
rum ki, Divanın hem bu hukukî nakisayi hu-
kukileştirmek, yani bu onayı huzurunuza sun
mak mecburiyeti vardır, bunu kabul ediyo
rum, ama bir mecburiyeti daha vardır. İzin ver
mediğine müteallik kararını bu kadar zaman 
geçtikten sonra Meclise onaylatırken bu oray 
keyfiyetinin de bir diğer hukuk ihlâli teşkil 
etmemesi için öyle zannediyorum ki, bu arka
daşlarımın hakkında uygulanan müeyyideyi de 
Divanın reddetme mecburiyetidir. Bu müeyyi
deyi reddeder, ondan sonra vermediğine mü
teallik kararı burada onaylatmak istiyebiiir. 
Onaylanır veya onaylanmaz, o Genel Kurulun 
bileceği bir iştir. Onaylansa da onaylanmasa da, 
hukukun umumi prensipleri de, İçtüzüğün ya
zılı kaideleri de her hal ve karda bu arkadaş
ların davranışları hakkında ne düşünürsek dü
şünelim herhalde hukuk kaidelerine riayet ede
ceksek, yapılması icabeden şey Divanın gere
ken hukukî işlemi tekemmül ettirmeden aldığı• 
müeyyide kararımda refetmesinden ibaret ola
caktır. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?... Yok. 
Muhterem arkadaşlarım, Başkanlık Divanı

nın okunmuş bulunan kararını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

5. — Yerli ilâç endüstrisinin sosyal, sağlık ve 
ekonomik cephelerini bütün ayrıntılarıyla ay
dınlatmak ve bilgi edinmek üzere kurulması ka
bul edilen Meclis Araştırma Komisyonuna üye 
seçimi. (10/13) 

6. — Petrol Araştırma Komisyonunda açık 
bulunan üyeliğe seçim. (10/6, 10/7, 10/8) 

1. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal Bay
ram ve Genel tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci 
maddesinin (D) ve (E) fıkralarının değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu 
raporu .(2/258) (S. Sayısı : 178) 

BAŞKAN — Seçimlere başlıyoruz. Pusla-
lar dağıtılıyor. Lütfen arkadaşlarımın oy kul
lanmalarını rica ederim. 

Tasnif heyetini seçiyoruz. 
Yusuf Ziya Bahadınlı?.. Yok. 
Kemâl Nebioğlu?.. Yok. 
Hasan Akçahoğlu?. Yok. 
Süleyman Arif Emre?.. Yok. 
Mehmet Ateşoğlu?.. Burada. 
Salih Ekmel Çetincr?.. Yok. 
Ilyas Kılıç?.. Burada. 
Osman Salihoğlu?.. Burada. 
Nereden başlıyacağımıza dair kura çekiyo

rum: Mardin'den başlıyoruz, efendim. 

Tasnif heyetine seçilen arkadaşlar her iki 
seçimin tasnifini de yapacaklardır. 

Efendim, adaylarda bir değişiklik yapılmış
tır, okutuyorum, lütfen buna göre yazılmasını 
rica edeceğim. 

Başkanlığa 
Gündemin 1 nci maddesindeki ilâç Komisyo

nuna gereken üye adaylığı sırasında partimiz
den çekilen Van Milletvekili Emin Erdinç yeri
ne Siirt Milletvekili Adil Yaşa uygun görülmüş
tür. Gereği için arz ederim. 

C. H. P. Grup Başkanvekili 
Kocaeli 

Nihat Erim 

BAŞKAN — Arkadaşlar lütfen yazsın efen
dim. Emin Erdinç'in yerine Adil Yaşa yazıla
caktır, lütfen efendim. 

(Mardin Milletvekillerinden başlanarak oy
lar toplandı.) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan arkadaş
lar varsa lütfen acele buyursunlar... Oylama iş
lemi devam ediyor. Oyunu kullanmamış arka
daş var mı efendim? «Yok» sesleri oylama iş
lemi bitmiştir, sepetleri kaldırınız. 

BAŞKAN — 1 nci maddenin üzerindeki gö
rüşmeler bitmiştir, mevcudolan önergelerin 
okutulup oylanmasında kalınmıştı. 

Komisyon?.. Burada. Hükümet... Burada.. 

Şimdi elimizdeki mevcut önergelerden üç 

5. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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tanesi aynı mahiyette olduğu için okutup üçü
nü birden oyunuza sunacağım. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — öner
gem üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hangi önerge 1 
KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Benim 

önergem daha okunmadı, okununca izah etmek 
üzere söz istiyorum. 

BAŞKAN — Lütfen haberdar edin efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ulusal Bayram ve Genel tatiller hakkında

ki Kanunun 2 nci maddesinin (D) ve (E) fık-
.ralarmm değiştirilmesine dair kanun teklifi 
birinci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Tunceli 
Hasan Ünlü 

Madde 1. — 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sa
yılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkın
daki Kanunun 2 nci maddesinin (D) ve (E) 
fıkraları abağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

D) Şeker Bayramı, 4 gün. 
E) Kurban Bayramı, 5 gün, 

Sayın Başkanlığa 
27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal Bay

ram ve Genel Tatiller hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

«Madde 2. — (D) şeker bayramı, arcfe günü 
sabahından başlamak üzere 4 gün, (E) Kurba?ı 
bayramı arafe günü sabahından başlanıaik üze
re 5 gün.» 

Gümüşane 
S. özcan San 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanununu 2 nci madde

sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve rica ederim. 

Zonguldak 
Kenan Esengin 

Madde 2. — (D) Şeker bayramı 4 gün, Kur
ban bayramı 5 güne çıkarılmıştır. Arefe güm^ 
leri tam bir gün kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Esengin, önergenizi izah 
sadedinde buyurun, efendim. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Sayın 
milletvekilleri; bu kanun teklifini ilk gördü
ğüm zaman öyle zannettim ki Türkiye'de tatil 
günleri çok olduğundan bir azaltma, bir düzen
leme için bu teklif getiriliyor. Fakat okuduk
tan ve buradaki münakaşalardan sonra gördük 
ki, Ramazan ve Kurban hayıiaımlarrnım. arofe) 
günlerini yarım gün olarak tatile katmak me
selesi, amacı güdülmektedir. 

Görüşmeler sırasında pek çok arkadaşlar 
teklifin ekonomik ve sosyal yanları dışında 
daha çok duygusal meseleler üzerinde müta
lâalar yürüttüğünden, burada da temayül bu
nu kabul ettirecek bir durumda görüldüğün
den bu önergeyi vermek zorunda kaldım. Yani 
artık böyle yarım gün değil, öyleyse Kurban 
bayramından ve Ramazan bayramından bir gün 
evvel aneıfıe günlerinin tam bir gün taitil olma
sı meselesini öngördüğüm. Sebebi şudur, arka
daşlar : Evvelâ tatbikat bize göstermiştir ki, 
yarım günlük çalışmalarda bâzı vazifeşinas 
memurların veya insanların dışındaki insan
ların çoğu sabahtan itibaren gelmemektedir. 
Binaenaleyh;, bir şey yapacaksak tam yapa
lım ve yahut hiç yapmıyalım. Farz ediniz ki, 
bir Kurban bayramı Salı gününe geliyor. Cu
martesi tatildir, Pazar tatildir; Pazartesi gü
nü yarım gün olacağından o bir kısım vazife
şinaslar gelecek diğerleri gelmiyecek. Dört 
günde Kurban bayramı olacak, Cumartesiye 
gelecekse, tekrar Cumartesi Pazar; 11 'gün bü
tün daireler tatil kalacak. Biz ki kalkınmaya 
muhtaç, çalışmaya muhtaç bir memleketiz, bu
nu bu şekle sokmanın mânası yoktur. Bu ba
kımdan evvelâ teklifin geri alınacağını zanne
diyordum, alınmadı. Alınmayınca suiistimalle
re yol açmamak, çalışanlarla çalışmıyanları 
birbirinden ayırmak için hiç olmazsa, dört gün 
Ramazan bayramı yani arefeyi bir gün tam ola
rak alalım, dört gün olsun, Kurban bayramma-
da bir gün alalım beşgün olsun, istirahata çok 
ihtiyacımız olduğundan bol bol istirahat ede
lim ve bütün daireler de istirahat etsinler. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok. Oku
nan önergeler aynı mahiyette olduğundan hep-
sini^birden oyunuza sunacağım. 

Komisyon bu önergelere katılıyor mu efen
d i m i 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU ADINA İBRAHİM 

— 509 —. 



M. Meclisi B : 111 1 . 6 . 1967 O : 1 

AYTAÇ (Balıkesir) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon önergelere katılma

maktadır. Söz mü istiyorsunuz?. 
SABRI ÖZCAN SAN (Günıüşanc) — Öner

gem vardır, komisyon kabul etmiyor; onun için 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ama, tam oylama sırasında 
istiyorsunuz. 

SABRI ÖZCAN SAN (Günıüşanc) — Vaz
geçtim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz, teşekkür ederim. 
Komisyon önergelere katılmamaktadır, öner
geleri kabul edenler... Kabul etmiyenlcr... Öner
geler kabul edilmemiştir. Şimdi diğer önerge
leri sıra ile okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1739 sayılı Kanunun 

2 nci maddesi (D) ve (E) fıkralarının değiş
tirilmesi hakkındaki kanun teklifinin birinci. 
maddesindeki öğleyin tâbirindin saat 13 te 
ibareyi ile değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. Hürmetlerimle. 

Güven Partisi 
Grup Başkanvckili 

Çorum 
Hilmi İncesulu 

BAŞKAN — Komisyon? 
İÇİŞTEKİ KOMİSYONU ADINA İBRAHİM 

AYTAÇ (Balıkesir) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katıl
maktadır. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenlcr... Önerge kabul 
edilmiştir. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ZEKİ 
MEMİŞOĞLU — Sayın Başkan, Maliye Ba
kanlığı adma bu madde üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kabul ettikten sonra mı?.. Fa
kat oylama sırasında olmaz, okunurken istiye-
ceksiniz. 

Bir önerge vardır okutuyorum, efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Değişiklik teklifinde geçen «öğleyin» tâbi

ri yerine «saat 13,00» ifadesinin kabulünü arz 
ve teklif ederiz. 

Artvin 
Mustafa Rona 

Maraş 
Veysi Kadıoğlu 

BAŞKAN —• Daha evvel aynı mahiyette bir 
önerge kabul edilmiştir, işlem yapmaya hacet 
yoktur efendim. 

Şimdi 1 nci maddeyi tadil edilen şekilde 
okutuyoruz efendim. 

27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal bayram 
ve Genel tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci 
maddesinin (D) ve (E) fıkralarının değiştiril

mesine dair Kanun 

Madde 1. — 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sa
yılı Ulusal bayram ve Genel tatiller hakkındaki 
Kanunun 2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkra
ları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

Madde 2. —• (D) — Şeker Bayramı; arcfc 
günü saat, 13,00 tc başlamak üzere üçbuçuk gün. 
(E) Kurban Bayramı; arefe günü saat 13,00 
te başlamak üzere dört buçuk gün. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU ADİNA İBRAHİM 
AYTAÇ (Balıkesir) — İkisini de değiştirmek 
lazım Sayın Başkan, her ikiyi de saat 13,00 ola
cak. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenlcr... 
Birinci madde kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — İkinci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenlcr.. 
Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar. Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenlcr... Üçün
cü madde kabul edilmiştir. 

Kanunun-tümü üzerinde Sayın İbrahimoğ-
lu. Yok mu efendim?... Yok. Kanunun tümü 
üzerinde Sayın Muslihittin Gürcr. Sayın Mulı-
lihittin Gürcr buyurun efendim. 

MUSLHIİTTİN GÜRER (Sakarya) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; şimdi 
Yüksek Huzurunuzda kabul etmiş olduğunuz -
dinî bayramlardan bulunan Şeker bayramının 
ve Kurban bayramının arcfc günleri saat 13,00 
ten sonra tatil olma hususu hakikaten memle
ketimizin örf ve âdetlerine uygundur. Esasen 
dairelerde çalışan hizmetliler ve Devlet me
murları, örf ve âdete göre arcfc 'günleri öğle
den sonra çocuklarını sevindirmek için pazar-
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larda alış - veriş ederler, keza atalarının mezarla
rım ziyaret etmek için mezarlıkları ziyaret eder
ler ve Kurban bayramları arefesinde de dinî veci
belerden bulunan kurban alma muamelelerinde 
bulunurlardı. Bugün kabul etmiş olduğunuz bu 
kanun ile fiilî durumu hukukî duruma1' getir
miş bulunuyorsunuz. Çünkü, esasında şimdiye 
kadarki gelenekler bu yarım günlerde hizmetli 
ve memurların esasen dairelerinden türlü se
beplerle izin almak suretiyle vazifeleri başın
da bulunmadıkları ve izin alamadıkları tak
dirde türlü yollardan bu hususu istihsal etmek 
için birtakım fiilî hareketlerde bulundukları 
bir gerçektir. İşte bu kanun bize fiilî durumu 
hukukî duruma getirdiği için büyük bir fe
rahlık sağlamıştır ve hakikaten müslüman bir 
Devlet olarak, örf ve âdetlerine bağlı bir mil
let olarak bu arefe günlerinde, bu mukaddes 
günlerde memurlarımıza, hizmetlilere yarım 
günlük izni, yarım günlük tatili, Yüksek Mec
lisinizin tanımış olmasını büyük takdirle kar
şılar ve hepiniz bu kanuna lehinde oy kullandı
ğınız için - ekseriyetinizle - hepinize şükranla
rımı arz ederken kanunun lehinde olduğumu 
bildirir, hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Kanunun tümünü oylarınıza 
arz ediyorum; kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kanun Meclisimizce kabul edilmiştir. 

2. — Tarım Bakanlığı Teşkilâtında çalışan 
veteriner hekimlere ödenek ve?*ilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Balıke
sir Üyesi Hasan Ali Türker'in teklifi ve Tarım 
ve Plân komisyonlarımdan 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu. (1/337, 2/434) (S. Sa
yısı : 241) 

BAŞKAN — Rapor okunmuş, birinci madde 
üzerine gelinmiş, birinci madde üzerinde mü
zakereler bitmiş, birinci madde üzerinde 8 de
ğiştirme önergesinden 6 sı okunmuş, ikisi okun
mamış bulunuyor. Bu iki önergeyi de okutuyo-
rum efendim. 

Komisyon, Hükümet buradalar. 

Sayın Başkanlığa 
1 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ederim. 
Madde 1. — Tarım Bakanlığı Teşkilât ve 

müesseselerinde çalışan veteriner hekimler ve 
sağlık memurlarına, hizmet yerlerinin coğrafi, 
İktisadi ve sosyal durumlarına göre Bakanlar 

Kurulunca kabul olunacak esaslar; dairesinde 
her ay maaşlarından ayrı olarak veterinerlere 
600, hayvan sağlık memurlarına da 300 liraya 
kadar ödenek verilir. 

Sakarya 
Şerafettin Paker 

ŞERAFETTİN PAKER (Sakarya) — öner
gemi geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Önergeniz geriverilmişjtir efen
dim. 

Sayın Abdurrahman Şeref Lâç'm bir öner
gesi vardır, onu da okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
29 . 5 . 19G7 günlü birleşimin öncelikle gö

rüşülmesin kararlaştırılan işlerin üçüncü mad
desinde yer alıp görüşülmesine başlanılan Ta
rım Bakanlığı teşkilâtında çalışan veteriner 
hekimlere ödenek verilmesi hakkındaki kanun 
tasarısının aşağıdaki şekilde bir fıkra ilâve
sini arz ve teklif ederiz. 

İstanbul İstanbul 
Mehmet Yardımcı Abdurrahman Şeref Lâç 

Fıkra: 
Belediye ve özel idarelerde, Tarım Bakanlı

ğı vazife ve teşkilâtına ait 3203 Sayılı Kanu
nun 19 ve 20 nci maddelerine göre istihdam edi
len veteriner hekimler de, maaş almakta olduk
ları özel idare ve belediye bütçelerinde tahsi
sat konulmuş bulunduğu takdirde, işbu ka
nuna derpiş edilen ödenekten istifade ederler. 

BAŞKAN — Şimdi mevcut önergeleri aykı
rılık sırasına göre okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
«Tarım Bakanlığı teşkilâtında çalışan ve

teriner hekimlere ödenek verilmesine dair ka
nun tasarısının» Millet Meclisinde aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim: 

Tarım Bakanlığı teşkilâtında çalışan vete
riner hekimlere ödenek verilmesine dair kanun 
tasarısının, kanun başlığının, 

(Tarım Bakanlığı teşkilâtında çalışan ve-, 
teriner hekimlere ve hayvan sağlık memurları
na ödenek verilmesine dair kanun tasarısı) 
şeklinde ve 1 nci maddesinin de: 

1. Tarım Bakanlığı teşkilât ve müessese
lerinde çalışan veteriner hekimlere ve hayvan 
sağlık memurlarına hizmet yerlerinin coğrafi, 
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ekonomik ve sosyal özelliklerine göre Bakan
lar Kurulunca kabul olunacak esaslar dâhilin
de her ay maaşlarından ayrı olarak veteriner 
hekimlere 1 000 hayvan sağlık memurlarına 
600 liraya kadar ödenek verilir. 

Aydın 
Nahit Menteşe 

BAŞKAN •—• Komisyon önergeye katılıyor 
mu efendim'?. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ SEDAT 
AKAY (Kocaeli) -—• Sayın Başkan, Sayın Ba
ltanla görüştük, bu konuda ayrı bir kanun ta
sarısı hazırlamakta olduklarını öğrendim. O 
itibarla katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan.. 
TARIM BAKANI BAHRİ BAĞDAŞ (Kon

ya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Bakanlığımıza bağlı veteriner hekimlerin taz
minatına ilişkin kanun tasarısı üzerinde1 çeşit
li. önergeler Meclis Başkanlık Divanına veril
miş bulunmaktadır. Bu kanun 472 sayılı Ta
bipler Tazminat Kanununa muvazi olarak der
piş edilmiştir. Ancak hayvan sağlık memurları 
veyahut veteriner teknisyenleri için Bakanlığı
mızda bu konuda bir çalışmaya başlanmış, ya
kında ayrı bir kanun olarak Büyük Meclise su
nulacaktır. Bu kanunla irtibatlaııdırılması bi
raz güç oluyor. Çünkü Harcırah Kanununda 
bu arkadaşlar için tazminat adı altında bir öde
nek kendilerine ödenmektedir. Fakat 'günün 
icaplarına cevap verecek durumda değildir. 
Buna inandığımız için, bu kanun dışında Sağ
lık Bakanlığına paralel olarak belki de daha 
evvel hayvan sağlık memurları için. özel bir ka
nunu Büyük Meclise sevk edeceğimizi arz etmek 
isterim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarını öner
geye Hükümet ve Komisyon katılmamaktadır. 
Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

İkinci önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Veteriner hekimlere ödenek verilmesi hak

kındaki kanun tasarısının 1 ııci maddesine aşa
ğıdaki fıkranın ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Fıkra: Tarım Bakanlığı teşkilâtında çalı
şan hayvan sağlık memurlarına da aynı şart
lar içinde (G00) liraya kadar ödenek verilir. 

Tokat 
İrfan Solmazer 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — önergemi 
izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi evvelce ka
bul edilmiş olduğundan bunların üzerinde söz 
veremiyeceğim. Ancak, önergenizi izah sadedin
de buyurunuz efendim. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, Sayın Bakanın iza
hatından evvel bu önergeyi vermiştim. Onun 
için isimdi önergemi niçin verdiğimi ve niçin1 

geri alacağım: izalh edeceğim, beş dakikayı geç
memek kaydiylc. 

Dünyadaki ve yurdumuzdaki nüfus artışı 
her gün, hayvansal gıda tüketimini de müs
pet orantılı olarak artırmıaktadır. İyi teşkilât
lanmış, meslekine bağlı teknisyenlerin bilgi ve 
hizmetleri eğer yurt sathına yaygın Ibir şekil
de götürüle'hilirse, hem yurttaşların hayvansal 
ihtiyaçları 'daha iyi karşılanır, hem de iyi bes
lenmiş, teşikilâtılanımi'Ş hayvancılığımız sayesin
de mühim döviz kaynakları elide edilmiş olur. 
Aynı bakanlık bünyesinde ziraatç.ilerin ve or
mancıların .şimdiye kadar .tazminat almaları ya
nında veteriner hekimlerin unutulmuş olması 
hakikaten üzücü idi. Sayın Bakanın bu ihtiya
cı görerek bunu bu şekilde bir kanun tasarısı 
ile Meclise getirımesinde büyük bir isabet var
dır. Kendisine teşekkür edenim. 

Yalnız, şimdiye; kadar veteriner hekimlere 
tatbik edilen statü, bu nnesleki cazip olmaktan 
çıkarmış, plânın öngördüğü 7 000 veteriner he
kimden vazgeçtik, âcil İhtiyacımız olarak 3 000 
veteriner hekime saJhibolmaımız 'gerekir, ki elde 
1 000 civarında veteriner hekim vardır. 2 000 

veteriner e daha ihtiyacımız vardır 'ki, lher yıl 
50 mezun veren bir fakülte ile 2 000 veteriner 
ihtiyacımız ancak 40 ısenode karşılanır. Bu 40 
senıedo emekliye ayrılanları hesaplarsak bu 
tempo ile fgider&ek biz 60 senede 3 000 veterine
re kavuşmuş oluruz. Bu suretle meslek cazip 
hale getiriliyor. Bu bakımdan makbul /bir tasa
rıdır, müspet ioy '£ullanacağız. Yalnız hayvan 
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sağlık memurları da bu tazminattan ayrı tutul
mamalı idi. Sayın Bakanın şimdi buradan yap
tığı taahhüdü müspet karşıladım, en kısa za
manda hayvan sağlık memurları için bu şekil
de bir kanun teklifi getirileceğini va'dettiler. 
Bu bakımdan önergemi geri alıyorum; veteri
ner hekimlerin bu kanunun da Maliyenin çıka
racağı çeşitli görüşlerle geri gitmemesi bakı
mından. 

Hürmetlerimi sunarım. 
BAŞKAN — Önerge geri verilmiştir. 
Muhterem arkadaşlarım; bundan başka mev

cut önergelerin hepsi de aynı mahiyette hayvan 
sağlık memurlarının bu kanunda yer almasını, 
onların da bir ödenek almasını derpiş eden 
önergelerdir. Bu arkadaşlarımız önergelerini, 
aynı şekilde kanun geleceği veçhile geri alır
larsa bu kanunun çıkmasına yardımcı olacaklar
dır. Okutuyorum, almak istiyenler varsa işa
ret buyursunlar. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Gündemin iki defa görüşülecek işler bölü

münün 1/14 sırasında kayıtlı, Veteriner hekim
lere ödenek verilmesine dair kanun tasarısının 
adı ile birinci maddesinin aşağıdaki şekilde dü
zenlenmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Çankırı 

Dursun Akçaoğlu 

Kanunun adı : Tarım Bakanlığı teşkilâtın
da çalışan veteriner hekimlere ve hayvan sağ
lık memurlarına ödenek verilmesine dair kanun 
tasarısı. 

Madde 1. :— Tarım Bakanlığı teşkilât ve mü
esseselerinde çalışan veteriner hekimlere ve 
hayvan sağlık memurlarına hizmet yerlerinin 
coğrafî, ekonomi/k ve sosyal özelliklerine göre 
Bakanlar Kurulunca kabul olunacak esaslar 
dâhilinde her ay maaşlarından ayrı olarak ve
teriner hekimlere 1 000 liraya kadar ve hayvan 
sağlık memurlarına da 500 liraya kadar ödenek 
verilir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu ? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SEDAT 

AKAY (Kocaeli) — iştirak etmiyoruz efendim. 
BAŞKAN •— Komisyon katılmamaktadır, 

önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Katbul etmiıyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

1 . 6 . 1967 0 : 1 

Sayın Başkanlığa 
Tarım Bakanlığı teşkilâtında çalıkan vete

riner hekimlere ve hayvan sağlık memurlarına 
ödenek verilmesine dair kanun tasarısındaki 
1 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

Kırşehir 
Süleyman Onan 

Madde 1. — Tarım Bakanlığı teşkilât ve mü
esseselerinde çalışan, veteriner hekimlere ve 
hayvan sağlık memurlarına; hizmet yerlerinin 
coğrafî, ekonomik ve sosyal özelliklerine göre, 
Bakanlar Kurulunca kabul olunacak esaslar dâ
hilinde, her ay maaşlarından ayrı olarak vete
rinerlere 1 000 (bin), hayvan sağlık memurla
rına da 500 (beşyüz) liraya kadar ödeneik veri
lir. 

BAŞKAN — Önergenizi geri alıyor musu
nuz? 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Almıyo
rum, önergemi izah sadedinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Önergenizi geri alıyor musu
nuz? Almıyorsanız buyurun efendim. 

Aynı mahijretıte olduğundan reddedileceğini 
şimdiden size söyliyeyim, istediğini/, kadar ko
nuşun. (Gülüşmeler) 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Usul hak
kında söz işitiyorum Sayın Balkan. 

BAŞKAN — Hatip konuşsun, ondan sonra 
efendim. 

Ç. H. P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN 
ONAN (Kırşehir) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri!.. 

İRFAN SOLMAZER (Tcikat) — Aynı ma
hiyette bir öne nge reddedildi. Bu önerge oy
lananı az.. 

BAŞKAN — Yerinizde konuşma hakkınız 
yoktur efendim bitsin, size söz vermiyeceğim, 
lütfen. 

C. H. P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN 
ONAN (Devamla) — Tarım Başkanlığı camiasın
da hizmet gören veteriner hekimler içerisinde 
hayvan sağlıık memurlarımızın şimdiye kadar 
ihmale uğramış, maddi tazminatının tediyesi ba
lkımı nidan bu kadran tasarısını kanunlaşıtırıyo-
ruz. Aziz arkadaşlarım bu taısarıyı kanunlaş-
tırıyoruz. Geçen birleşimde C. H. P. G»rupü 
adına bu mevzuda uzun uzadıya izahhatta bu
lundum ve bu kanunda veteriner hekimlerimiz
le birlikte, yanyana, içice çalışan," ısıtırap çe-
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İken hayvan sağl.lk memura arkadaşlarımızı 
ayırmanın d)ği'U olmayacağını arz ve izah et
miştim. Gerdk veteriner hakimlerimiz, gordkse 
onların yardımcılm olan hayvan sağlık me
murları yıllar boyunca ihmale uğramış aziz ar-
ıkadaşlarımiizrn arıtılk tatmin edilmeleri ve bu 
alkşam hepinin yüzlerinin birden gülmeci lâ
zım. Buıgün eğer bu zümreyi birbirinden ayı
rırsak, Türkiye ilmî yür.dcn hcyvancıl ık poli
tikasında rhtif vazi"e gören veterinerlerimiz 
sevinecek, tatbikî yönelen daima köylü ile ve hay
van sahibi olan çTl'tç lerlm'zlc iç'.çc çalışan değerli 
ıhayvan ısağklk memuru arkadaşlarımız da cid
den iıVkı'uye gir cedide ı di r aziz arkadaşlarını. 

BAŞKAN — Sayın Onan bir datk.Tıanıcı ri
ca edeceğim. Tüzüğün maddesi (önengeyi izah 
sadedinde hülâneton beyanda bulunukır) der. 
Siz ç/ik tınız Hilafa grup adına yaptığımız ik:vmış-
maları tekrarlamaya çalışıyorumınız. Rica ede
rim, İçtüzüğün vo ıdiği halk tav dh maüıiycitJnde-
dir. Hulasaten konuşmanız gerekir. 

O. H. P. -GIIUPU ABINA SÜLEYMAN 
ONAN (Devamla) — Edbabı 1na.1cibc13i.ylc muh
terem a İkadan]arımıza onu arz edeceğim. 

Bunları da arz edelim de, vicdanen rahat 
edelim ve bu çıikacdk ikamın adaletli ofe^ın. 

BAŞKAN — Sayni Onan, edbabı mucibe arz 
edilemez. Eğer önerıgenLdc anlaşıl amıyacalk bir 
nrdkita varsa, onu izahla mülkelle Gskıiz. Y:!k bu
rada ıkallkıp ûdota grup rjdına kuuraşma yapı
yormuş gi'bi 'konuşma yetkisini İçtüzük venmez. 

'SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Zaten 
grup «"öcüj'iy'dm, grup adına konujayjrum. 

İBİ3AN ATAÖV (Antalya) — Nerede, gru-
punaz mu kaldı ki... 

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Önü-
ımıürlld'd secimler belli eder. 

Aıziz a Ikadaşlarım, bu mühim RICTCUU lâf 
flamalarla dağr/.nıyalım. Bu" mühim mevzu
ların, çokığu.nu çocuğunu yotiıtirmcık için ıo'ı-
rap odken hayvan sağLk memurlarının hayati
ye tiyle alakalı okluğumu bilelim ve vijdanî hü-
Ibümlerimicd bir 11 1' itada ı'jnpl'yalım. 

A Ikadaşlarım, Sayın Tarım Bakanı kürniı-
Idon H Tıümat alına konulu . Biz veteriner hc-
Ikfcnleri iğin getirmiş olduğumoz bu kanun ta
sarısını kanunlaştıralım, hayvan sağhk me
murlarımız da hdklıdırlar, onun için de en kıça 
zamanda çalışmalar yap:p kanunu Meclise gc-

/tirelim, dediler. Soruyorum civdanla ranza şim
di değerli a Jkadaşlarım; bu bajka bir mevzu 
•değil, veteriner hokimleriyle ve onların ya
nı babında çalışan hayvan sağlJk memurlarının 
müşterek mesailerinin sonucu mCkafatlarıdıırıl-
masmı lâyık gördüğümüz zümreye verilecek 
ıtazmkıatitır. Ncdon zamanında bu kanunu ha-
mrlaJken veteriner hdkimlere hazırlanıyıor da 
onların yanı başındaki arkadaşlar ihmal edili
yor? Bunun tashihini Yüce Meclisimizin vicdan
lı milletvekilleri, sizler, bizler halledeceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Onan, bağlayın, yJksa 
d Za ii nü ziü keeiy o r um. 

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Müsaade 
ijrıyurun efendim, ben bir mevzuun önemini.. 
(Gürülıîüler). 

BAŞKAN — Neyi müsaade eldeyim efen
dim.. 

Buyurun efendim, 'Sözünüzü kastim. Boşu
na hiç, zapta girmez. Ne zabıtlara girer, ne de 
k:mıışnıa bu suretle devam edelbilir. Arz ediyo
rum, buyurun. («Bağla bağla» sasleri). 

Bağkıyacdksa açayım, y;kısa açmam. Efen
dim. Buyurun bağlayın. Açıtım ama bağlayın, 
hitabet değil. 

SÜLEYMAN OıNAN (Devamla) — Arka
daşlarım, hayvan sağl ık memurları için 624o 

'sayılı Kanunim 49 neu maddesine göne, aklık
ları gezi tazminatı harcırah karşılığıdır. Onun 
için takdim e'tltiğinı önergemde hayvan sağ
lık memurlarına beş yüz lira, veteriner arka
daşlarımıza kanun tasarısında olan bin lira ve
rdimin dcıdilk. Hayvan sağklk memurlarını bura
dan ayırmayalım. Çunlkü yur.lt hayvancılığımı
zın kalkınmasını yürektten arou eden Büyük 
Millet Meclisinin değerli üyeleri bu kıngınlığı 
yaparsa Türkiye Hayvancılık politikasına karşı 
bilerek veya bilmiyetx!k ihanet odilmiş olacak
tır. Bu hazır kanra 'küe/.'k bir teveccühünüzle, 
bir küçıük himmetinizle, bir cümle cklemdkle bu 

• ikamın kanunlaşac: k ve bütün T/ü ikiye çapın
daki alâkalılar payidar olacclk. Ben bir millet
vekili olarak ve onların ıstıraplarını mahallin
de sinerine sindirenleri görerdk geldiğim için.. 
t (iürüküler). 

BAŞKAN — Saym Onan, müsaade buyu
run. Ben de bir Başkan olarak sürünüzü kesi
yorum. Rica ederim buyurun eîemdim. Saym 
Süleyman Onan sözünü bağlamak değil, İçtii-
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z"ik bizi bağlıyor. Sözünüzü kesitim, artık bü
yünün inin kürsüden. 

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Biz.vic
danımızdan gelen sesi ve gördülklerimiczi bu kür-
fîıMe dile getiriyoruz. (A. P. sıralarından sıra 
IkaprJklarma vurmalar). Elinizi vurmayın 
A. P. li a ıkr.dajlarum, elinizi vicdanınıza koyun. 
(A. P. sıralarından «in aşağı» sesleri). 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay). — Usul hak-
•kında söz i itiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
hangi usul hakkında ? 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — İoaJı ede-
yim Sayın Baksan, aynı mahiyotıtclki hayvan 
sağh'k memurlarına da ödenok verilmemesi hak-
ıkındflki takrir reddedildi. Bu rcddcıdildiikten 
sonra bununla aynı mahiyette olan takrirlerin 
de avt f: ro İdi icrlVder. 

BAŞKAN — Şimdi müsaade buyurun, reddi 
i&albeder husus yalnız metin değil efendim; bir 
de verilecc(k edenelk h:IJkmda tehalüf vardır. 
Bu tehalafü zabıtlara inıtilkal eiıtkmcık için mec
burum ciknıtmaya. Onun için Komisyon buna iş
tirak etmez reddedilir. Bu okultma mecburidir 
efendim. 

Şimdi müsaade butyurun. Sayın Balkan 
izahat mı vereccfiöiniz? 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (Kon
ya) — Kısa olarak izahat vereceğim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, önergeyi oyhya-
cağız, size izah için söz verirısclk müzakereler 
tekrar açılmış olur ve uzar. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (Kon
ya) — Kısaca cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, şimdi Sa
yın Onan'ın önergesini oylarınıza arz edece
ğim. Önergeye Komfoyo'n katılmıyor. Önergeyi 
kabul edenler... Kabul ctmiyenler.. Kabul edil
memiştir efendim. 

Diğer önergeyi Jcikrar ökuıtup oylarınıza 
sunacağım. 

Sayın Başkanlığa 
Maddeye aşağıdaki fılkranm ilâvesini say-

giyle arz öderim. 
Konya 

Sait Sına Yücesoy 

«•Barem içi çaluşan ve veteriner heikimlik 
hizmeti yapan (Belediye ve özel idarede istih
dam edilen)» 

. BAŞKAN — Komiqytm ? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SEDAT 

VKAY (Kocaeli) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon 'katılmama/kıtadır. 

)nergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden-
'o-r.. Etmiyenler... önenge kalbul edilmemişıtir. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (Kon
ya) — S'öz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında Sayın Balkan? 
TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (Kon-

/ıa) — Bu husuata söz istiyorum, tavzih edece
ğim. 

BAŞKAN —' Reddedildi Sayın Bakan. 
Diğer önergeyi cıkutmyorum : 

Sayın Balkanlı ğa 
Tarım Bakanlığı teşkilâtımda çalışan vete-

iner hetkimlere ödenelk verilmesine dair ka
ran tasarısının 1 nci maddesinin aşağıdaki şe
dide daha dbjaktif esaslar vaz'edilmesi bakı
cından değiştirilmesini arz ve tclklif ederim. 

Erzurum 
Adnan Şenyunt 

Tarım Bakanlığı tedkilâıt ve müesseselerin
le çalışan veteriner hakimlere, hizmet yerleri-
:ıin coğrafi ekonomilk ve soısyal özelliklerine gö
ze Brlkanbkça hazırlanacak yönetmenlik esas-
'arı dâhilinde her ay maaşlarından ayrı olarak 
1 000 liraya kadar ödenek verilir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SEDAT 
AKAY (Kocaeli)—Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önengeye katılmı
yor. Önergeyi oylarınıza sünrqyorum. Kabul 
edenler... Kabul otmiyenler. Kabul edilmemiştir. 

Bir önerge daha vardır. Onu clku/tuıyıorum. 
(lötanbul Milletvekili Abdurraihman Şeref 

Lâç'm önergeısi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Bıisyumun Sayın Abdurraihman 

^eref Lâç. 
ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (kltanhul) 

— Muhterem Bajkan, muhterem arkadaşlarım; 
rtıüzake resini yapmrkta olduğumuz kanun, Sağ-
I:lk Bdkanlığınm 472 nıolu Kanununa paralel 
üarnk, yani Sağlı/k Bakanlığı kemdi teşkilâtı 
İle ikenjdi emrinde çalıştırdığı dckıtorlara ayrı
ca tazminat verir. Şimdi bu tazminattan Ziraat 
B:ukanhğınnı veteriner hekimleri isitaıfade et-
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mediğl için •bunların- da istifadesini derpiş 
eden bu kanunu Sayın Tarım Balkanı hazırla
tıp Hükümet olaralk getirmiştir. Çok güzel. Yal
nız biz belediyelerde. ve hususi idarelerde Ta
rım Bakanlığı tarafından ve onun Teşkilât Ka
nununa göre, bizzat kendisi tarafınidan tâyin 
edilmiş olan veteriner hekimlere de bu (tazmi-
naltltan isltifade etme hakkının verilmesini isti
yoruz. Çünkü belediyelerlde Tarım Bakanlığının 
3203 sayılı Teşkilât Kanununa göre istihdam 
edilen, bilhassa kendisinin tâyinlerini tasdik et
tiği ve icabında işten el çektirdiği veteriner he
kimleri vardır. Kendi adamları. Nasıl iki, kendi 
teşkilâtımda çalışan veteriner hekimler vardır. 
Şimdi onlara tazminat verilmesi istenilmekte-
dir. Belediyelerlde ve öızel idarelerde de kendi
sinin tâyin ettiği bizzat kenldi adamları varıdır. 
Onlara bu tazminat hakkında hüküm konma
mış. Ama o veteriner hekimler umumi muvaze
neden değil de belediye bütçelerine konan tah
sisattan , maaş alırlar, falkat Tarım Baikanlığı
nm memurlarıdırlar. Onun için onların da bu 
haktan istifade etmeleri zaruridir. Meselâ Ta
rım Bakanlığı Teşkilât Kanununun 19 neu mad
desi şöyle der. Ziraat Vekâletini alâlkadar eden 
işlerle iştigal etmek üzere hususi idare ve bele
diyeler tarafından istihdam edilen maaşlı ve 
ücretli teknik memurların tâyinlerinin tasdiki 
Ziraat Vekâletine aittir.» Ziraat Vekâletini alâ-

''kadar eden işlende iısltihdam edilen memurlar 
Ziraat Vekâletince tâyin ediliyor. Baytar, ve
teriner hekim. Yine aynı Teşjkilât Kanunun 
20 nci maddesi: «Ziraat Vekâletini alâlkadar 
eden işlerle uğraşan, teşlkilât ve müesseselerle, 
hususi idare ve belediyelerde istihdam edilen 
memurların teknik işlerini teftiş ve murakabe 
Ziraat Vekâletine aitltir.» Tâyini kendisi
ne ait, murakabesi kendisine ait, tazmi
natı venilmez. Kendisi de vermiyecek. Dev
letin üstüne de yük olmıyacak. Belediye Büt
çesinden bu tazminatı verilecek. Peki, belediye 
bütçesinde tahsisat var mı ? Var, arz edeyim 
'muihlterem arkadaşlarım, sırf Ziraat Vekâletinin 
veteriner hekimlerine ödenebilmek için 1965 
yılı Bütçesinde; İstanbul Belediyesi, 12 bin sa
yılı bölümlüne 12.590 sayılı maddesine 300 bin 
lira koymuş.. 1966 da yine 12 bininci bölümün 
12.730 sayılı maddesine 1 832 400 lira tahsisat 
Ikoymuf, ve. veterinerlere tazminat verilmesi 
için. 1967 de, yani bu malî yıl da yine aynı bö

lümün aynı maddesine 3 151 200 lira tahsisat 
; koymuş. Üç senedir Belediyede istihdam edilen 
ı Sıhhat Bakanlığı tabibleri, Sağlık Bakanlığına 
I bağlı olduğu için bu bölümden tahsisat alırlar. 
I Fakat, Ziraat Vekâleti böyle bir kanunu getir-
1 mediği için zavallı veteriner hekimler almaz 

ve her sene kalır bu tahsisat orada. Şimdi, de
necek ki, efendim bu bir ayrı kanun işi, getire
ceğiz. Yok öyle şey. Şimdi madde çıkıyor; ken
di teşkilâtına ait istihdam ettiği adamların taz
minatını da pekâlâ veririsiniz. Gayet kısa. Bele
diye ve özel idarelerde istihdam edilen ziraat 
vekâleti veterinerlerine o bütçelerden de taz
minat verilir, dedik mi. mesele kalmaz. Ayrı 
kanuna ne lüzum var? Kanun, kanun, kanun... 
Zaten bu kanun fazlalığı ahlâkın sükûtuna se
bebiyet veriyor. Fransızların meşhur bir dar-
mı meseli vardır: «Bir memlekette kanunların 
taaddüdü o memleketin ahlâkının sükûtunu in-
taceder.» Biraz kuritulalım şu fazla kanundan. 
Bir kanun geliyor, zaruret icabı. Bir madde ko
yalım, hattâ bir kelime ile bu işi halledelim. 

' Tahmin ediyorum şimdi denecek ki, «Balkan
lar kurulunun kararı ile onlar da alırlar.» Ala-

' maz, çünkü İstanbul Belediyesi gibi hiçbir bele-
î diye kanunsuz sarfiyat yapamaz. 
\ BAŞKAN — Sayın Abdurrahman Şeref Lâç, 
i önergenizi izah ederken şimdi burada ödenek 
s var veya yok diye hiçbir itiraız vâki olmadı. 
! Yalnız sizden ricam: Bu verdiğiniz önengenin 
! hangi maddeye, hangi fıkraya ilâve edileceğine 
] dair her hangi bir sarahat vermemişsiniz öner-
İ genizde, şunu lütfen belirtiniz. 
i ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 
l — Arz edeceğim Sayın Başkanım, müsaade bu-
\ yurun, cevap vereceğim. 
I BAŞKAN — Buyurun. 

{ ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 
\ — Şimdi tahsisatın mevcudiyetini şu bakımdan 
: arz ettim. Sayın Başkan tereddüt buyurdular. 
; Muhterem arkadaşlarım bilsinler ki, tahsisat 
\ konur, varıdır, verilebilir.-- Bir maddeye bir 
I küçük cümle, bu işi halleder. Sayın Başkan, 
I 1 nci maddenin sonuna bu fıkranın eklenmesini 
' istiyorum. Gayet basittir mesele, sonraya bıra-
i kılırsa vatandaş mutazarrır olur. Ayrı bir ka-
\ nunla getirilmesi uzun iş. Bugün kanun çıkı-
: yor, belediyelerdeki veteriner hekimleri, Ziraat 
!: Vekâleti kendi adamını bir tarafa nasıl bıra
kır? Muihlterem arkadaşlarım, ister Hükümet 
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katılsın, ister Komisyon katılsın bu talebime, , 
ister katılmasın, oylandığı zaman lütfen bunu j 
kaJbul edin de bir haiksıızlığı ontaıdan kaldırın, i 
'Bunu istitfham ediyorum. Beni dinlemek lût- ! 
funda bulunduğunuz için hepinize teşekkür ede- I 
r i m . • 

BAŞKAN — Birinci maddenin sonuna ilâ- j 
ve edilmesini istiyorsunuz değil mi efemdim? ; 

ABDUEEAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) j 
Evet efendim, tasrih etltim Sayın Başkan. | 

BAŞKAN —Komisyon? j 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SEDAT | 

AKAY (Kocaeli) — Katılıyoruz. ! 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmak- { 

tadır, önergeyi kabul edenler... Etmiyenler... i 
Önerge kabul edilmiştir. j 

Şimdi kabul edilen önenge ile 1 nci madde- \ 
nin yeni şeklini olkutıuyorum. i 

Tarım Bakanlığı teşkilâtında çalışan veteriner : 

hekimlere ödenek verilmesine dair Kanun 
i 

Madde 1. — Tarım Bakanlığı teşkilât ve j 
müesseselerinde çalışan veteriner hekimlere, ! 
hizmet yerlerinin coğrafi, ekonomik ve sosyal \ 
özelliklerine göre Balkanlar Kurulunca kabul ; 
tolunacalk esaslar dâhilinde her ay maaşların- ! 
dan ayrı olarak 1 000 liraya kadar ödenek ve- i 
rilir. 

Belediye ve özel idarelerde, Tarım Balkanlı- ; 
ğı vaızife teşkilâtına ait 3203 sayılı Kanunun | 
19 ve 20 nci maddelerine göre istihdam edilen , 
veteriner hekimler de, maaş almaıklta oldukları I 
özel idare ve belediye bütçelerinde tahsisat ko
nulmuş bulunduğu takdirde, işlhu kanuna der
piş edilen ödenekten isltifade ederler. 

BAŞKAN — Komisyon filhal katılıyor mu 
efendim ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SEDAT 
AKAY (Kocaeli) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon filhal katılmıştır. 
Maddeyi okunan şekli ile oyumuza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler.. 1 nci madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — Birinci maddede yazılı ödene
ğe hak kazanabilmek için, mezkûr maddede 
ısözü geçen yer ve görevlerde fiilen çalışmak 
şarttır. 788 ve 657 sayılı kanunların büküm
lerine göre verilen izinleri kullananlar \ e yurt 
içinde geçici görevle başka tarafa gönderilen

ler ile görevleri icabı ayrılanlar dışında her 
ne suret ve sebeple olursa olsun görevleri ba
şımda bulunmıyanlara, görenlerinden ayrı bu
lundukları sürece ödenekleri verilmez. 

Hastalık sebeibiyle işibaşına gelemiyenlerih 
'bu yüzden ayrıldıkları günlerin bir yılda top
lamı 60 günü geçmemek üzene ödenekleri veri
lir. 

Bu ödeneğin verilmesi ek görev maaşı, üc
ret veya tazminatlariyle vekâlet maaş veya 
ücretlerinin ödenmesine engel teşkil etmez. 

Ancak uhdesinde binden fazla görev bulu
nanlar yalnız aslî görevlerinden dolayı ödene
ğe müstahak olurlar. Ek görev veya vekâlet 
görevlerinden dolayı ödenek alamazlar. 

BAŞKAN — Maded hakkında söz istiyen? 
Yok... Maddeyi Oylarınıza anz ediyorum. Kalbul 
edenler... Etmiyenler... tkinoi madde kaıbul edil
miştir. 

Madde 3. — Birinci-maddede • yazılı ödenek
ler aybaşlarında ve aylıklarla birlikte ödenir. 

Bu ödeneğe halk veren bir göreve tâyin 
edilenlerin ödenekleri göreve başlayış tarihle
rini taıkibeden akbaşından verilmeye başlanır 
ve bu görevden ayrılanların ay sonuna kadar 
olan istihkakları geri alınmaz. İkinci madde hü-r 
kümlerine göre ödeneklerinin kesilmesi gere
kenlerin ödeneklerinin kesilmesinde ve görev
lerine dönmeleri üzerine tekrar ödemeye başlan
ması nida yukarıdaki hükümler uygulanır. 

Ödeneğin verilmesinde 7244 sayılı Kanunun 
3 ncü madedsi hükmü saklıdır. 

BAŞKAN — 3 noü madde üzerinde söz is
tiyen? Yok.. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Ke)bul etmiyenler... 3 ncü madde; 
kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — 4 noü madde üzerinde söz is
tiyen? Yolk. Maddeyi oylarınıza sunuyorum.-
Kabul edenler... Etmiyenler... 4 ncıü madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Tarım Balkanları yünültıür. 

BAŞKAN —: 5 nci madde üzerinde söz isti
yen? Yak. 5 nci maddeyi aylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler 5 nci madde 
kabul edilmiştir. 
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AHMET ŞENER (Trabzon) — Tümü üze
rimde son söz olarrik ismimi yazdırmıştım. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde grup adına söz 
istemişlerdi bir hafta evvel. T. î. P. Grupu adı
na Sayın. Kancalat buyurun. Aleyüıinde bterse-
,niz 'konuşabilirsiniz. Siz lehinde mi Sayın Kan-
polat? 

T. İ. P. GRUPU ADINA YAHYA KAN-
POLAT (Hatay) — Lehinde. 

BAŞKAN — Lobinde buyurun. Bir barka 
a ikadasa aleyhinde söz vo.'-Hm. 

T. t. P. GRUPU ADINA YAHYA KANBO-
LAT (Hatay) — Sayın Başkan, saym milletve
killeri, men^eketimizde Devlet hizmetinde çalışıp-
da on çok mağdur bir durumda olan kitle vete
riner hekimleridir. Beş yıllık ağır bir fakülte 
tahsilinden sonra 25 lira aslî maaşla memuriyet 
hayatına girerler. Düşük bir ödenekle ve hiçbir 
şikâyette bulrnmadan memleketin ilçe kademele
rinde ve mahrumiyet bölgelerinde görev alırlar. 

Veteriner hekimlerine tanınan maddî hakla
rın tatminkâr olmaktan uzak oluşu, gençlerimiz 
nezd'n&e Veteriner Fakültesini cazip bir yer ol
maktan çıkarmıştır. Çok defa Veteriner Fakül
tesi, gençlerimiz tarafından başka fakültelere 
geçmek için bir sıçrama yeri olarak kullanılmak
tadır. 

Memlekette 70 milyonu aşkın büyük baş ve 
küçük baş hayvan vardır. Ayrıca 30 milyonu aş
kın kümen hayvanı bulunmaktadır. Halbuki Tür
kiye'de b'n civarında veteriner hekim bulunmak
tadır. Yüz milyonu aşkın hayvanın sağlığının 
kontrolünü bu bir avuç insandan beklemekteyiz. 
Bu da mümkün değildir. Onun için veteriner he
kimliğini gençlerimiz nezdinde mutlaka cazip bir 
meslek şekline getirmek mecburiyetindeyiz. Ka
nun tasarısını, gerçi, tatminkâr bulunmaktan 
uzağız. Hayvan sağlık memurlarının kanun tasa
rısının kapsamı içine alınmamasını, büyük bir 
eksiklik olarak telâki etmekteyiz. Fakat, tasarıvı 
b1ı y^dn, etks'tkliğe rağmen atılmış müspet bir 
adım olarak karşılamaktayız.Onun için oyumuzu 
lehte kullanacağımızı saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, başka söz 
istiyen yok. Kanunun tümünü oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenle"... Etmivmler... Kanun 
Mee1'<vrrvV,e •kabul edilmVir. Havırlı olsun. 

TARTM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (Kon
ya) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (Kon

ya) — Sayın Başkan, Büyük Meclisin değerli 
üyeleri; uzun senelerden beri yurt hayvancılığı 
uğrunda ve hayvan sağlığı konusunda büyük 
emekleri sepkeden şerefli bir maziye sahibolan 
veteriner hekimlerimiz için Hükümetimizin sun
duğu kanun tasarısı, bugün kıymetli oylarınız
la Büyük Mecliste kanunlaşmıştır. («Kabul edil
di., sözleri) Kabul edilmiştir ve kanunlaşmıştır. 
I lemh Senatodan geçmediği için kanunlaşma-
mıştır kabul edilmiştir. Bu sebeple memleketimiz
de hayvan sağlığı yönünden büyük önem taşıyan 
ve memleket hayvancılığının dış alemdeki değeri
nin yegâne indikatörü olan veterner hekimliği 
hizmetlerinin vurt çapında cazip bir hale getirme 
şerefi do Adalet Partisi Hükümetine nasiboldu-
ğund-n dolayı Hükümetim adına Yüce Meclise 
şükran1 arımı arz ederim. (Alkışlar) 

AHMET ŞENER (Trafon) — Bakandan 
".onra'son söz milletvekil inindir. Bu kanun üze-
" ;nde Bak-n. konuıstu. Bakandan son^a son söz 
milletvekilinindir. Son sözü istiyorum. (A. P. sı
ralarından 'gürültüler) 

••SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Grup adı
na söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Bağırıp 
"ağırmaym. Tetkik edelim, İçtüzüğü. Allah Al-
Tah.. Bu, konuşma mahiyetinde değildi. Meclise 
bir teşekkür mahiyetini haiz bir sö^dü ve bu ma
hiyette bir krcıuşma yaptı Savın Bakan. Onun 
konuşmacına cevap teşkil edecek veyahut söz ko
nusu icabettirpc*1' b ;r durum olmadığına p^öve, 
<ıon söz- milletvekilinindir hükmüne girmez bu 
efendim. Buyucun efendim. 

AHMET ŞENER (Trabzon^ — S-nnn Baş
kan, bu teammüPer devam ettiği müddetçe bu 
T'Jbi haddeler meydana ge^obTır. Savın Bakana 
ter, verilip verilmeme mecburiyeti konusu var. 
Hünkii kanun müzd-ernsi bitti oylandı. Saym 
Bakan r»ıktı beyrnda bulundu. 

BAŞKAN — Müsaade buvurun Savın Ba
kan Yüksek Heyetini/e teşekkür etmek için bir 
-.o- i o,4-em isi" i "»*. bu teşekkülden onu m^n-edecok bir 
tctüzüık hükmü var mıdır? Olmadığına gör^, 
,-»nun to^ekkiH'-ne karsı siz teşekkür etmeyin di-
T'e mi konulacaksınız ki, son sözü size vereyim? 
Böyle «"ov nlm^r kodesim. 

AHMET ŞENER (Trabzon ̂  — Saym Baş
kan, yaptığınız tamamen usulsüzdür. 
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BAŞKAN — Hayır, usule girecek bir şey de
ğil, çünkü bunun... 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Söz veril
mez Bakanlara, bu şekilde tüzük sarihtir. 

BAŞKAN — Verilir. Ben verdim. Bu husus
ta bir itirazınız varsa lütfen yapın, Başkanlık 
Divanı olarak tetkik edelim; bir daha yapmayız. 
Bizim kanaatimiz odur ki, bir Bakan kendisinin 
getirmiş, olduğu bir tasarı hakkında bir mesai 
sarf ederek kanun yapmış olan Yüksek Meclise 
•bir te^elJkür yapabilir. Bu her zaman yapılabilir, 
mutaddır. 

.AHMET ŞENER (Trabzon) — Verilmez. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun. 

3. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
gece öğretimi yapan yüksek dereceli İstanbul 
Aksam Teknik Okulunda görevlendirilecek öğ
retmenler ile asistanlara ve diğer personele ve
rilecek ek ücret kanunu teklifi ve Plân Komisyo
nu raporu (2/166) (8. Sayısı: 111 e 1 nci ek) 
(D 

BAŞKAN — Tümü üzerinde görüşmeler ta
mimi Timi*). Birinci maddeye gelmiş bulunuyor
duk. Teklif, Plân Komisyonunun talebi üzerine 
iade edilmiştir. 

Simdi P^ân Komisyonu raporunu göndermiş
tir, Plân Komisyonunun raporunu okutacağım. 

Hükümet ve Komisyon mevcut mu efendim?.. 
Hükümet ve Komisyon burada. Raporu oku

tuyorum : 

(Plân Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Raporu dinlediniz şimdi birinci 

madevi .okutuyorum: 
Birinci maddeyi lütfen okuyun efendim : 

Chce öğretimi ya^an, yüksek dereceli Akr?am 
Teknik okulları ilo Ak^am Yüksek Tekniker 
okullarında nv>revlendiriîecek öğretmenler ve 
öğretim üyeleri ile asistanlar ve diğor personele 

verilecek ek ücret Kanunu 

MADDE 1. —- Gece ötrretimi yaprm yüksek 
dereceli aksam teknik okulları ile yüksek akşam 
tekniker okullarında görevlendirilecek bu okullar 

(1) 111 8. Savûı basmayazı 16 . 1 . 1967 
tarihli 31 nci Birleşim tutanağı sonuna eklidir. 

(1) 111 e 1 nci ek S. Sayût basmayazı bu 
tutanağın sonuna eklidir. 

öğretmen ve asistanları ile üniversite öğretim 
üyesi ve asistanlarına bu okullarda okutacakları 
ders ve yaptıracakları uygulamaların beher saati 
için, profesörlere 103, doç on t ve bu okullar öğ
retmenlerine 70, asistan ve erkek sanat enstitüsü 
öğretmenlerine 40 ar lira ücret verilir. 

Bu kanuna göre görevlendirilen öğretim ve 
üniversite öğretim üyeleriyle asistanlara öden
mekte olan ücretler; alman tazminata, 3656 sa
yılı Kanunun 18 nci maddesi gereğince alınmış 
ek görev ücretlerine, halel getirmez, bu görev
leri dolayısiyle alacakları ücretler hakkında da 
7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü uy
gulanmaz. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz is-
tiyen?.. 

" PLÂN KOMİSYONU ADINA EROL YIL
MAZ AKÇAL (Rize) — Birinci madde üzerin-
do bir önergemiz vardı. 

BAŞKAN — Müzakereler bitsin; önergelere 
gelindiğinde okuturuz. 

FAHRÎ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Vazgeç
tim. 

BARKAN — İhram Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Siz de vazgeçtiniz. 
REŞİT Ülker?.. Yok. 
Mamdi Orhon?.. Yok. 
Mustafa Akalın?.. Yok. " 
Tek-ar ReVıt Ülıker?.. Yok. 
Birinci madde üzerinde başka söz istiyen?.. 

Yok.. 
önerge var, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Gece öğretimi yaprrt vüksek dereceli Aksam 

Tekniik' OkıVu krnra teklif rn ;n birinci maddesi-
n ;n aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve "tek
lif ederim. 

Antalya 
İhsan Ataöv 

Mnddo 1. — Oec^ öğretimi yapan yüksek de-
""c^i frtpnbnl A'k«am Teknik Okulunda görev
lendirilecek istanbul Teknik Okulu öğretmen ve 
asVanları ile üniversite öğretim üyesi ve asis
tanlarına bu okulda okutacak1 arı derr. ve yaptı
racakları uvonlamaları beher der0, saati ie:n, 
•profesörlere 100, do°ent ve İstanbul Teiknik Oku
lu öğretmenlerine 70, asistanlara 40 ar lira üc
ret verilir. 
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(Bu kamuna göre görevlendirilen öğretmen ve 
üniversite öğretim üyeleri ile asistanlara öden
mekte olan ücretler; alınan tazminata, 3656 sa
yılı Kanunun 18 nci maddesi gereğince alınmış 
ek görev ücretlerime halel getirmez. Bu görev
leri dolayısiyle alacalklan ücretler hakkında da 
7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü uy
gulanmaz... 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA EROL YIL

MAZ AKÇAL (Rize) — İştirak ediyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon, okunan önergeye 

katılmaktadır. 
Oylarınıza arz ediyorum, önergeyi kaibul 

edenler... Etmiyenler... önerge kaibul edilmiştir. 
Komisyon filhal katılıyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU ADINA EROL YIL

MAZ AKÇAL (Rize) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Madde olarak okutup oylarını

za arz edeceğim. 

Madde 1. — Gece öğretimi yapan yüksek de
receli İstanbul Aksam Teknik Okulunda görev
lendirilecek İstanbul Teknik Okulu öğretmen ve 
asitanları ile üniversite öğretim üyesi ve asistan
larına bu okulda okutacakları ders ve yaptıra
cakları uygulamaları beher ders saati için, pro- ; 

fesörlere 100, doçent ve İstanbul Teknik Okulu 
öğretmenlerine 70, asitanlara 40 ar lira ücret ve- i| 
rilir. | 

Bu kanuna göre görevlendirilen öğretmen ve 1 
üniversite öğretim üyeleri ile asistanlara Öden- ; 
mekte olan ücretler; alman tazminata, 3656 sa
yılı Kamunun 18 nci maddesi gereğince alınmış ' 
eik görev ücretlerine halel getirmez. Bu görevleri ; 
dolayısiyle alacakları ücretler hakkında da 7244 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü uygulan
maz. 

BAŞKAN — Maddeyi okunan şekliyle oyla
rınıza arz ediyorum. Kaibul edenler... Etmiyen- \ 
ler... Birimci madde kabul edilmiştir. < 

Madde 2. — Bu dkulda idari hizmetlerinden \ 
ötürü, aylık hizmetlerine ilâveten, akşam teknik 
okulları ile akşam yüksek tekniker okulları mü- I 
dürlerine 300, müdür yardımcıları ve bölüm 
şeflerine 250, büro şeflerine 200, memurlara 150 
ve hizmetlilere de 100 er lira ayrıca aylık ücret 
verilir. I 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Uğraşız- I 
oğlu buyurun. ' 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Vazgeç 
tim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz, önergeniz vardı, 
önergenizi geri alıyor musunuz? 

FAHRİ UĞRASIZOÖLU (Uşak) — • Alıyo
rum. 

BAŞKAN — İkinci madde hakkında başka 
önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gece öğretimi yapan yüksek dereceli akşam 

teknik okulu kanun teklifinin 2 nci maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Denizli 
Remzi Şenel 

Madde 2. — Bu okulda idari hizmetlerinden 
ötürü aylık hizmetlerine ilâveten, okul müdürüne 
600, müdür yardımcıları ve bölüm şeflerime 500 
foürüt aylık ücret verilir. Bu kanun gereğince ça
lıştırılacak memur sayısı 15 ve hizmetli sayısı 
15 i geçemez. 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KOMİSYONU ADINA EROL YIL

MAZ AKÇAL (Rize) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılmak

tadır. 
Oylarınıza sunuyorum. KaJbul edenler... Et

miyenler... Kaibul edilmiştir. 
Komisyon filhal iştirak ediyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EROL 

YILMAZ AKÇAL (Rize) — Evet. 

BAŞKAN — Komisyon filhal katılıyor. 2 mci 
maddeyi son şekliyle okutuyorum. 

Madde 2. — Bu okulda idari hizmetlerinden 
ötürü, aylık hizmetlerine ilâveten, okul müdürü
ne 600, müdür yardımcıları ve bölüm şeflerine 
500, büro şeflerine 400, memurlara 200 ve hiz
metlilere de 100 er lira ayrıca aylık ücret veri
lir. Bu kanun gereğince çalıştırılacak memur sa
yısı 15 ve hizmetli sayısı 15 i geçemez. 

BAŞKAN — 2 mci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 2 nci 
madde kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanuna göre verilecek ders 
ve uygulama ücretleri ile diğer ek ücretlere müs
tahak olabilmek için bu görevlerin fiilen ifa edil
mesi lâzımgelir. 

Öğretim ve imtihan ayları dışında bu ücret
ler ödenmez. 
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BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde Sayın 
Fahri Uğrasızoğlu. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Vazgeç
tim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 3 ncü maddeyi oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... 3 ncü madde kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu okularda görevlendirilecek 
öğretmenlerle öğretim üyelerinin (nitelikleri, gö
revlendirme şekilleri ve bir öğretim üyesi tara
fından okutulacak ders sayısı bir tüzükle belir
tilir. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde Sayın 
Fahri Uğrasızoğlu. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Vazgeç
tim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
••Sayın Ali Rıza Oetimer... (Yok, sesleri) 
Önergeler vardır, okutuyorum, efendim : 

Yüksek Başkanlığa 
Gece öğretimi yapan yüksek dereceli akşam 

teknik okullarına dair kanun teklifinin 4 ncü 
maddesindeki, «tüzükle» kelimesinin yerine, «yö-
netmeliklerd», kelimesinin konmasını arz ve teklif 
ederim. 

Antalya 
İhsan Ataöv 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU ADINA EROL YIL

MAZ AKÇAL (Rize) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmaktadır. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmiyeriler... Kabul edilmiştir. 
Filıhal katılıyor musunuz? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA EROL YIL
MAZ AKÇAL (Rize) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyo
rum. 

Millet Meclisi iSayın Başkanlığına 
Gece öğretimi yapan Yüksek Dereceli Akşam 

teknik ve tekniker okullarında görevli öğretmen
lerle ilgili kanun teklifinin (4) maddesinde ya
zılı (tüzük) ibaresiniın (yönetmelik) ibaresi ola
rak değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Ankara 
A. Rıza Çetiner 

BAŞKAN — Aynı mealde olduğuna göre 
ikinci önerge üzerinde işlem yapmıyoruz. 

Komisyon filhal iştirak etmektedirler. Değişik 
şekliyle maddeyi okutuyorum. 

Madde 4. — Bu okullarda görevlendirilecek 
öğretmenlerle öğretim üyelerinin nitelikleri, gö
revlendirme şekilleri ve bir öğretim üyesi tara
fından okutulacak ders sayısı bir yönetmelikle 
belirtilir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 4 ncü 
madde kalbul edilmiştir. 

Geçici madde — 657 sayılı Devlet Memurla
rı Kanununun malî hükümleri yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren 657 sayılı Kanuna göre tediye 
yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Geçici mad
deyi kalbul edenler... Etmiyenler... Geçici madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 5 nci 
madde kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eği
tim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... 6 nci madde 
kalbul edilmiştir. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde söz istiyen 
var mı efendim? 

İHSAN ATAÖV . (Antalya) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım, 

Geçen yıl Dil - Tarih ve Coğrafya Fakülte
sinde gece öğretimi yapmak üzere Yüce Mec
listen geçirilmiş olan bir kanundan sonra istan
bul'da gece öğretimi yapan yükseık dereceli 
teknik okullara da bunu şâmil kılalbilmek için 
huzurunuza bu teklifi getirmiştim. Millî Eğitim 
Komisyonunda daha olgun, daha etraflı ve ge
nellikle bütün gece öğretimi yapan yüksek de
receli te'knik okulları da içerisine alan güzel bir 
hale getirildi. Sonra Yüce Huzurunuzda müza
kere edilirken Maliye Bakanlığı ile Millî Eğitim 
bakanlığı muhalefet gösterdiler, Bütçe ve Plân 
Komisyonu güzel bir mesaiden sonra bu ilhtilâtı 

— 521 — 



M. Mbclisi B : İ l i 1 . C . 19C7 O : 1 

ortaJdan kaldırdı. Şu anda oylarınıza iktiran 
öden teklifim, Türkiye'de teknik öğretime bü
yük önem veren Plânlı devrenin en güzel eder
lerinden birisi olacaktır. Teknik öğretimi teşvik 
ve teknik öğretimde yetişen çocuklarımıza daha 
seviyeli, daha kültürlü öğretim üyesi bulma 
bakımından da büyük bir ihtiyaca cevap ver
mektedir. Bu bakımdan teknik öğretime daha 
çok değer veren Meclisimizin bu gibi 'güzel eder
lere göstermiş oduğu alâka, geçen yıldan beri 
gecikmiş olmasına rağmen, şu anda teklifin ka
nunlaşması suretiyle tecelli etmiştir. Yüce Mec-
lioc, göstermiş olduğu büyük alâkadan dolayı 
iligiii komisyonlara sarf ettikleri olıgun mesai
den dolayı teklif sahiibu olarak teşekkürlerimi 
arz öderken, geceleri büyük feragat ve fedakâr
lıkla mesai sarf eden teknik okullarımızdaki öğ
retim üyelerine ve orada çalışan genç, yarının 
teknik eVmanı olacak •dcğ'erli çocuklarımıza ve 
memleketimize bu kanunun hayırlı .olmasını di
ler, hepinize teşekkürlerinni 'sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar.m... 
FAIIRİ UĞTASIZOĞLU (Uşak) — ürerin

de süz verir misiniz Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Olmaz efcıJd'aı. 
Muhterem arkadaşlarım henüz daha küçük 

kanun^nn konuşulmasına 40 dakikanrz vardır. 
Sıra K ^ H V s a p hu1 asalarına gelmiştir. ('«Kanu
nun tümünü oylamadınız» sesleri) Tümünü oy
lamadım mı efendim?.. 

Kanun teklifinin tümünü oyianmza arz e'di-
yorum : Kaıbul edenler... E'tmiycnlcr... Kanun 
teklifinin tümü Meclisimizce kabul edilmiştir, 
hayırlı olsun. 

Keünhesap kanunlarınm müzakeresine ge
linmiştir. 

Hükümet var mı?.. («Var»'sesleri) Sayıştay 
Komisyon?... 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Sayıştay 
Komisyonu yok, efendim. 

BAŞKAN — Öyle ise müsaadenizle Türk S'-
lâhlı Kuvvet'eri Personel Kanununun mirake-
resine geçe^m. Bu kanunları yar1!! pröıüşürüz. 

ADALET BAKANI IIAlSAN DİNOER (Kon
ya) — Sayın Başkan, Ad'î T p Kanunu vardır, 
onun ninakorosine gocellm. 

BAŞKAN — Önümüzde böy'o bir kanun 
yak... («Var» sesleri) 17 nci sıradaymış Say:n 

Bakan, 17' nci sıradaki bir kanun şimdi öne 
alınmaz efendim. 

ADALET BAKANI IIASAN DİNÇER (Kon
ya) — İlgili 'komisyonlar Genel Kurulda olma
dığına göre sıraya bu kanun geliyor. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun 17 nei sıra
ya kadar okutalım, eğer çıkmazsa Adlî T.p- Mü-
e.x>cscsi kanun tasalısını görüşürüz. 

4. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 büt
çe yılı Kesinhjjabına ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
:le Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komis
yon:1, raporu (3/151, 1/34) (S. Sayısı : 149) 

BAŞKAN — Sayıştay Komisyonu? Yok.. 

5. — Karayolları Genci Müdürlüğü 1963 büt
çe yılı Kcsinhesabma ait uygunluk bildiriminin 
euıvdîuğınıa dair S a* tıstan Başkanlığı tezkeresi 
V", Karayolları Genci Müdürlüğü 1963 bütçe yılı 
Kesinhesap kamunu tasarısı ve Sayıştay Komis
yon:; raporu. (3/251, 1/49) (S. Sayısı : 148) 

BAŞKAN — Sayıştay Komisyonu? Yek.. 

6. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1963 büt
çe yılı K-isinhcsabma ait uygunluk bildiriminin 
vmvJ/luğuhc dair Sayıştan Başkanlığı tezkeresi 
ne Vakıflar G TI el Müdürlüğü 1963 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komis
yonu raporu (3/390, 1/52) (S. Sayısı : 150) 

BAŞKAN — Sayıştay Komisyonu? Ydk.. 

7. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel M'ldür-
lr'/T"'. 1963 bütçe yılı K esini1 esabına ait unmınluk 
'"bildiriminin sunulduğuna dair Sa"i*s+ay Bnshan-
Vr, fn^k"r":oi ile Dedirt Ürrtm" Çiftlikleri Ge-
"ırl M"'.rirlüğü 1963 bütçe yılı Kesinhesap ka-
-vw. tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
'3/115, 1/46) (S. Sayısı : 151) 

BAŞKAN — Sayıştay Komisyonu? Yok. 

8. — Devlet Hava Meydanları İsletmesi 
Gev el Müdürlüğünün 1962 bütçe yılı Kesinhe-
sabır.a a:t uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dar'r Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
TTa^a Meydanları îfetmesi Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu -tanarm ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/155, 1/35) (S. 
Sayısı : 152) 
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BAŞKAN — Sayıştay Komisyonu? Yok. 

9. — Devlet II ava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesinhe-
sabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
IIava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/372, 1/54) (S. 
Sayısı : 153) 

BAŞKAN — Sayıştay Komisyonu? Yak. 

10. — Yalova Kaplıcaları İşletme İda
resinin 1957, 1958, 1959, 1960, 1961 ve 1962 
malî yılları hesabına ait rapor ile bilançosunun 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkere
leri ve Sayıştay Komisyonu raporu. (3/142, 
3/143, 3/145, 3/146, 3/147, 3/148) (S. Sayı
sı : 248) 

BAŞKAN — Sayıştay Komisyonu? Yok. 

11. — Tekel Genel Müdürlüğü 1958 yılı 
döner sermaye hesaplarına ait bilanço ile mu
rakıp raporunun sunulduğuna dair Başbakan
lık tezkeresi ile Tekel Genel Müdürlüğünün 
1958 yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ve Tekel Genel Müdürlüğü 1958 bütçe 
yılı Kesinhesap kanun tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/127, 3/129, 1/24) (S. Sa
yısı : 249) 

BAŞKAN — Sayıştay Komisyonu? Yok. 

12. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1959 
yılı döner sermaye hesaplarına ait bilanço ile 
murakıp raporunun sunulduğuna dair Başba
kanlık tezkeresi ile Tekel Genel Müdürlüğü
nün 1959 yılı Kesinhesabına ait uygunluk bil-
diriminin sunulduğuna dair Sayışta/ Başkan
lığı tezkeresi ve Tekel Genci Müdürlüğü 1959 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/128, 3/136, lfl23) (S. 
Sayısı : 250) 

BAŞKAN — Sayıştay Komisyonu? Yok. 

13. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1963 
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Petrol Dairesi Başkanlığının 1963 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı ve Sayış

ta ı Komisyonu raporu. (3/157, 1/40) (S. Sa
yıcı : 252) 

BAŞKAN — Sayıştay Komisyonu? Yok. 

14. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1964 
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresiyle Petrol Dairesi Başkanlığının 1964 büt
çe yılı kesinhesap kanun tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/551, 1/249) (S. Sayısı : 
253) 

BAŞKAN — Sayıştay Komisyonu? Yok. 

15. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesinhesabına ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve Sahiller 
Sağlık Genel Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komis
yonu raporu. (3/109, 1/42) (S. Sajısı : 254) 

BAŞKAN — Sayıştay Komisyonu? Yok. 

16. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesabına 
ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sa-
yışlay Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve Sahil
ler Sağlık Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu. (3/434, 1/186) (S. Sayısı : 
255) 

BAŞKAN — Sayıştay Komisyonu? Yok. 

17. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1960 yılı 
döner sermaye hesaplarına ait bilançosu ile de
netim raporunun ve uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
1960 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (1/26, 3/131, 3/163) 
(S. Sajısı : 284) 

BAŞKAN — Sayıştay Komisyonu? Yak. 

18. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1961 yılı 
döner sermaye hesaplarına ait bilançosu ile dene
tim raporunun ve uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
1961 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (1/31, 3/139, 3/612) 
(S. Sajısı : 285) 

BAŞKAN — Sayıştay Komisyonu? Yok. 
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19. — Devlet 8u İşleri Genel Müdürlüğünün 
1963 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bil- [ 
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı : 
tezkeresi ile 1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ? 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (1/45, 
3/322) (S. Sayısı : 286) \ 

BAŞKAN — Sayıştay Komisyonu? Yok. 

20. — Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâ- \ 
zı maddelerinde değişiklik yapılması hakkın- , 
da kanun tasarısı ve Plân Komisyonu raporu. \ 
(1238) (S. Sayısı : 233) (1) 

BAŞKAN — Hükümet 'burada, Komisyon ; 
burada. \ 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Sayın Baş
kan, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hangi usul hakkında? 
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Şu yapılan 

ımuamele 'hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim, usul hak

kında. 
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; gayet anlayışlı 
olarak ufak ikanunların müzakeresine devaım 
ediliyor ve hepimizi sevindiren neticeler alını
yor. 40 dakika sonra sıra Askerî Personel Ka
nununa gelecek. Onu pek eleştirmiyeceğim ama, 
şurada 20 - 25 madde okuduk; Plân Komisyo
nu sayın üyesi burada, Hükümet yok. Haddiza
tında Hükümetin bir âzası burada. O kadar zah
mete gitmeseydik de, Adalet Bakanı deseydi 
ki ; falan tasarıyı görüşmek istiyoruz, onun için 
ben buradayım. Buna döndü bu iş. 

Şimdi hiçbir partinin grup sözcüleri yok. 
Yani müzakeresiz bu kanunların çıkmasının ar
zu edildiğini hiç ummuyorum. Çünkü 'bu 'kadar 
hüsniniyet ve samimiyetle '.müzakereler devam 
ediyor ki, Mecliste 20 madde geçip, 30 anadde 
geçip tâ buraya ge>linımesi ve bu suretle müzake
resiz kanunların çıkarılması, amiyane 'tabiriyle, 
gümrükten mal kaçırmak gibi bir şey olur. Ben 
bunu hiçbir zaman bu 'kadar hüsnüniyetle de
vam eden müzakerelerde kabul etmiyorum, 
suiniyete de vermiyorum, sadece bir telâşla, ça
buklukla çıkması arzu ediliyor. Eğer bu böyle de
vam ederse biz de üç dört arkadaş olup ayağa 

(1) 233 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

kalkar, çoğunluk yoktur deriz, aynı hüsnüniyet-
sizliğe, ben hüsnüniyetsizlik demiyeyim aynı an-
lamamaz'lı'ktan gelişe biz de bu şekilde cevap 
veririz ve dolayısiyle Meclis çalışamaz hale ge
lir. Rica ediyorum, anlayış göstersin. Hükümet 
ve Başkanlık Divanı böyle 20 - 30 madde oku
nuyor, Hükümet yok, geçiliyor. Yani arzu edi
len maddeye gelinceye kadar Hükümet ımevcu-
dolımıyacatk burada. Biz bu suretle 'bütün mil
letvekillerini burada tutmak zorunda kalacağız. 
Bütçe ve Plân Komisyonu, yukarda Plânı gö
rüşüyor, oradan arkadaşlarımızı alıp buraya 
getirmek lâzımgelecek. Neyi görüşeceksek Baş
kanın bunu bize haber veımıesi lâzım. Şimdi 
emrivaki olarak karşımıza Adlî Tıp Müessese
sine ait kanun tasarısı çıkıyor. Bu bakımdan 
ben (müzakerelerin bu sakilde cereyan etmesine 
Başkanlık Divanının da müsamaha etmesini ga
rip karşılıyorum. Affınıza sığınarak bu mâ
ruzâtımı yaptım. Zaten bir saat uzatmamıza 
rağmen Askerî Personel Kanununa günde iki 
saat kalıyor. Yakında Plân da buraya gelecek. 
Bu kanun da çıkmıyacak. Diolayısiyle buradan 
çıkan kanunlar müzakeresiz çıkmış anlamını 
taşıyacağından, ufak tefek zedeleri olacak. Böy
le bir şeye müsaade etmemenizi Yüce Heyetiniz
den saygılarımla rica ederim, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Avcı. 
SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlarım; Sayın Soknazer 
yeknazarda haklı gibi göründü. Fakat dünkü 
birleşimde bütün siyasi parti grup yöneticileri
nin, sadece T. 1. P. nin Çarşamba gününün iki
ye bölünmesine karşı itirazının dışında, ittifakla 
getirdiği önergeyi Yüksek Meclis kabul etmiş 
ve Yüksek Meclisin bu kararına uyarak gündem 
tanzim edilmiştir. O önergede kesinhesaplarm 
kabulü ve devletlerarası anlaşmaların tasdiki 
önde yer alacak. Onun arkasından da kanunla
rın görüşülmesi sırası derpişedilmişti. Hattâ 
gündem" tetkik buyurulduğu takdirde görüle
cektir ki, yeni bir husus ta gündeme ilâve edil
miş, görüşme sırası da konulmuştur. Binaen
aleyh, yukardan aşağıya okunan 15 madde, ke
sinhesap kabulüne aittir. Kesinhesap kabulün
de Sayıştay Komisyonunun temsilcisi olacak 
bir üyenin burada bulunmaması hasebiyle hepsi 
okunarak zapta geçirilmiş, Başkanlık usulüne 
göre muajmele yapmış, okunup zapta geçirildik-
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ten sonra »görüşme sırası gelen Adlî Tıp Kanu
nunda hem Hükümetin, ıhem de son görüşülen 
Plân Komisyonunun yetkili temsilcileri bulun
duğundan bu kanunun görüşülmesine şimdi 
başlanacak ve yine Yükselk Meclisin kabul et
tiği iki saatlik müddet bitiriciye kadar 'bu ka
nunun müzakeresi devaım edecektir. Ondan son
ra da Tünk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu 
görüşülecektir. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nu da plânın yakında Meclise gelmesi ile en
gellenmiş olımıyacaktır. Çünkü Plân en erken 
26 Haziranda 77 sayılı Kanunun gerektirdiği 
müddetler içinde, ancak 26, 27 Haziranda Mec
lisimize gelecelk. O zamana kadar 12 Birleşim 
günümüz var, çarşaımbaılar hariç 12 birleşim 
günümüz vardır. İkişer saat görüşülünce 24 
saat onun (görüşülmesi ve çıkarılması Yüce 
Meclisin elinde ve takdirindedir. 

Bu balkımadan yapılan ımuaımelede hiçbir 
yanlışlık olmadığı gibi usulsüzlük de yoktur. 
Ve daha dün alman kararın tatbikinden iba
rettir. Arz ederim; hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Usul hakkında buyurun efen
dim. 

TAHSİN ARGUN (İsparta) — Sayın ar
kadaşlarım; esas hakkında Adalet Partisi 
sözcüsüne, Grup Başkanvekiline iştirak ediyo
rum. Ancak, dün Çarşamba günü Meclisin ça
lışmalarını tanzim eden kararımızdan evvel 
ben Başkanlık Divanına gittim, konuşulacak 
kanunların sırasını tesbit ettim. Bir saatlik sı
ralar için işte bu ulusal tatiller kanun tasa
rısından sonra ikinci sırada Sosyal Sigortalar 
Kanunu, üçüncü sırada Tarım Kredileri Koo-
perati Kanunu, dördüncü sırada Ankara ve 
İstanbul şehirleri içme ve kullanma suları ta
sarısı, yeniden kurulacak Vakıflar Kanunu 
böyle geliyor. Şimdi dünkü Meclisimizin ka
rarı üzerine filhakika Başkanlığımız görüşme
leri sıraya koymuş. Ama biliyorsunuz grup 
sözcüleri vaktiyle tâyin ediliyor ve bunların 
çalışması için fırsat veriliyor. Eğer bugün şu 
anda Adlî Tıp Müesseseleri hakkındaki Kanun 
görüşülecekse, grup sözcüsü ben olduğum 
halde, bugün görüşüleceğini bilmediğim için, 
hazır değilim. Bu sebeple müsaade ederseniz 
Türk Silâhlı Kuvvetler Personel Kanunu
nun görüşülmesine geçelim. Adlî Tıp Kanunu
nun müzakeresine yarın devam edelim. 

I BAŞKAN — Şimdi sayın arkadaşlarım, Sa
yın Avcı'nın yaptığı açıklamadan sonra, bir 
usulsüzlük olduğunu tekrar izaha kalkışmıya-
cağım. Çünkü tamamiyle Başkanlık Divanının 
doğru bir prosedür takibettiği aşikârdır. Yal
nız bir noktayı işaret edeceğim. Bu kanun
ların görüşülmesi daha evvelce okuduğumuz 
kanunları Hükümetin veyahut komisyonun bu
lunmaması dolayısiyle geçmek mecburiyetinde 
kaldık. Şimdi yine sırası gelmiş olan Adlî 
Tıp Kanununda Bakan da mevcut, komisyon da 
mevcut. Onun için daha 32 dakikamız var, 
Askerî Personel Kanununu görüşmeye başla
mamıza. Sonra Heyeti Umumiyece küçük kanun
ların görüşülmesi evvelce bir saat olacak ka
bul edilmişti. Dünkü önerge ile bu süre iki 
saate çıkarıldı. Buna mukabil Askerî Personel 
Kanunu geri kalmasın diye mesai saati
mizi 20 ye kadar çıkarmak suretiyle ona da 
imkân bahşetmiş bulunuyoruz. Yani onu geri 
koymak diye bir fikrimiz yoktur. Şimdi, bu 
kanundan sonra her gün olduğu gibi iki saat 
Askerî Personel Kanununun müzakeresine de
vam edeceğiz. Binaenaleyh burada Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun ertelenmesi 
diye bir durum olmadığını arz ederim. 

Adlî Tıp Müessesesi kanunu tasarısını gö
rüşmeye başlıyoruz efendim. 

Bu kanun tasarısının görüşülmesi için önerge 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Millet Meclisi gündeminin haklarında ive

dilik kararı verilen işler ve Tüzük gereğince bir 
defa görüşülecek işlerin (17) maddesinde bulu
nan Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı mad
delerinde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarısının, gündeme alınarak bütün iş-

I. lere takdimen ve öncelikle görüşülmesini arz 
I ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân 
Komisyonu Başkanı 

Aydın 
İsmet Sezgin 

BAŞKAN — önceliği kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... öncelik kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde söz isti-
yen? 

TAHSİN ARGUN (İsparta) — Kim istiye-
cek Başkan!.. Kimse yok ki... 
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BAŞKAN — Ne yapalım, bulunmaları için 
ben icbar edemem ki. 

TAHSİN ARGUN (İsparta) — Kimse yok 
konuşacak efendim... 

BAŞKAN — Ben herkesi burada bulunmaya 
icbar edemem. 

Söz istiyen varsa, buyursun, konuşsun... 
Tümü üzorindo söz istiyen?... 
TAHSİN ARGUN (İsparta) — Bu bir em-

rivakidk'. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen? 

yok. 
Raporu okutuyorum. 
(Plân Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen 

var mı ? Yok. 
Maddelere geçilmesini oyunuza arz ediyo-

yorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

ivedilik teklifi vardır. Oyunuza sunuyo
rum • Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bası maddo-
lorindj t lo jnk l ik yapılması hakkında Kanun 

Madde 1. — G119 sayılı Ad'î Tıp Müessesesi 
Kanununun 8, 10, 11, 17, 19 ncu maddeleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 8. — Adlî Tıp Msclisi, Adlî Tıp Mües
sesesi Başkanının Başkanlığında; iki adlî tıp 
mütehassısı ile birer (iç), (Kadın - Doğum), 
(Akıl - Sinir) hasta'ıkları ve (Cerrahi), (Pa
toloji - Anatomi), (Tıbbi Kimya veya Kimya) 
mütehassıslarından kurulur. 

İki yedek adlî tıp mütehassısı ile diğer 
ihtisas kollan için birer mütehassıs yedek üye 
bulunur. 

BAŞKAN — Sekizinci madde üzerinde söz 
istiyen?.. Yok. 

8 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Adlî Tıp Meclisi bu kanunun 
kapsamına giren işlerde, Cumhuriyet savcı
lıklarınca ve kaza mercilerince kanaat verici 
nitelikte- görülmiyen vrya birbiri ile çelişme 
halinde bulunan raporlar hakkında ilmî ve 
fennî düşüncesini bildirir. 

Meclis, üyelerinin tamamı ile toplanır ve 
çoğunluğu ile karar verir. Üyelerden biri
nin özürlü olması veya yokluğu halinde ek-
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siklik aynı ihtisas kolunda yedek üye varsa 
onunla tamamlanır. Şu kadar ki, tetkik edile
cek konu; ilgili asıl veya yedek mütehassıs 
üyo hazır bulunmadıkça müzakere edilemez. 

Meclis Başkanına, özürlü olması veya yok
luğu halinde en kıdemli üye vekâlet eder. 

Meclis, lüzum gördüğü hallerde kararını 
vermeden önce incelediği konu ile ilgili bu
lunan evrakın onanmış örneklerini mahallin
den istiyebilcceği gibi, aslı üzerinde inceleme 
yapılması zorunlu olduğunda bunları da istiye-
biliı-. 

Meclis, ilgili kişileri gerektiğinde muayene 
ve usulüne göre isticva'bedebilir; hor türlü 
tctkikatı yapar ve yaptırabilir. 

Meclis, ivedi olan işleri öteki işlerden 
önce karara bağlar, ivediliğin takdiri Başka
nın teklifi ve Meclis çoğunluğunun kararı ile 
olur. 

Meclisin kararları nihai olmakla beraber 
mahkemelerin delilleri serbestçe takdir husu
sundaki yetkilerini kayıtlamaz. 

Umumi Ilıfzıssıhha Kanununun 10 ncu mad
desinin hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde söz is
tiyen? Yok. Maddeyi oy"arınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 10 ncu 
madde kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Görev sınıfları Adalet Bakan
lığınca belirtilecek yerlerde lüzumu kadar adlî 
tahin bulundurulur. Adlî tabipliklere, adlî ta
biplik ihtisaslarını yapmış obanlar atanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz işeyen var 
mı? Yok. 

Mad leyi oylarınıza arz ediyorum. Ka'bul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 17. — Adlî Tıp Müessesesi ve Meclis 
Başkanı ile Meclis asıl ve 7redek üvelerno, 
şube mütehassıs müdürlerine ve müt^hassıs-
lariyle Adlî Tın Müessesesi Barkan Yardım
cısı, Adlî Tıp Mec'isi raportörlerine adlî ta
hinlere ve asistanlara, ilişik (3) savılı cet-
veldn (kadro derecelerine göre) gösterilen mik
tarlarda ödenek verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı? Yok. 

Maddeyi cetvelleriyle birlikte oyunuma arz 
ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Madde 19. — Devlet memurları aylıkla
rının tevhit ve teadülüne dair 3G56 sayılı Ku 
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanl ğ 
bölümünden ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar kaldırılmış ve ilişik (2) sayılı cetvelde 
derece, sayı ve unvanları yazılı kadrolar eklen 
mistir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz ist ;ycn var 
mı? 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — 19 ncu 
maddeye ait bir değişiklik önergem vardır. 
Bâzı kelimeler yanlış geçmiş. Madde metni ile 
cetveldeki tâbirler birbirini tutmamaktadır. 
Bu yanlışlığın giderilmesi için önergemin nazarı 
itibara alınmasını 'talcibcderim. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı mad

delerimde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarısın?: bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı 
unvanların tasarı metninde yapılmış olan de-
ğişiıkliğe mütenazır olarak, (Adlî tıp mües
sesesi ve meclis başkanı, meclis üyesi, meclis 
yedök üyesi ve adlî tıp müessesesi .başkan yar
dımcısı) olarak değiş tirilmosmi arz ve teklif 
ederim. 

Kırklareli 
Ahmet Atagün 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Katılıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — (1) numaralı cetvel değil mi? 
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — (2) nu

maralı cetvel efendim. Müsaade ederseniz izah 
edeyim. 

BAŞKAN — Öneagcnizi tavzih sadedinde bu
yurun 'efendim. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın 
Başkan, sayın mille tveki'lderi; müzakeresi ya
pılmakta olan kanun metni ile iki numaralı 
cetveldeki unvanlar arasında birlik, beraber
lik yoktur. Meselâ, Adlî tıp müessesesi reisi 
adiyle (2) sayılı cetvelde ifade edilmiş, hal-
'buki metinde «Adlî tıp müessesesi ve meclis re
isi» olarak geçmektedir. Keza, (2) numaralı 
cetvelin üçüncü sırasında «Meclis âzası» tâbiri 
vardır ki, metindeki bu «Meclis üyesi» dir. 

Aynı şekilde «Meclis yedek âzası» tâbiri vardır. 
Metinde «Meclis yedek üye-ii» dir. Dördüncü 
sırada «Adlî tıp müessesesi reis muavini» diye 
yazılmış, halbuki kanun metninde «Adlî tıp 
müessesesi başkan yardımcısı» şeklinde geçmek
tedir. Metne uygun olmak üzere (2) numaralı 
cetvelin değiıştirilmesini talepte bulundum, Yük
sek Komisyon iltifat buyurdular, arkadaşla
rımın da bu hususta reylerini kullanmalarını 
dilerim. 

Hürmetlerimi sunarım. 
BAŞKAN — Saym arkadaşım, bir dakika

nızı rica edeceğim. 
Önergenizde, başlıkta «Başkan» diye sarahat 

verilmemiştir, oraya «Başkanlığı» diye bir ilâ
venin yapılması gerekmektedir, bunu kabul 
ediyor musunuz efendim? 

MEHMET ATAGÜN (Devamla) — Efendim, 
«Reis» kelimesi kalkacak, ve «Adlî tıp mües
sesesi başkanlığı» olacaktır. 

BAŞKAN — Şimdi anlaşıldı, «Reisliği ye
rine «Başkanlığı» olacaktır. Şimdi düzeldi. 

Bu değişikliğe komisyon katılıyor. 
19 ncu maddeyi cetvcllcriyle birlikte oylarını

za arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmi-
yenlcr... 19 ncu madde cetvcllcriyle birlikte ka
bul edilmiştir 

Madde 2. — 21 Temmuz 1959 tarihli ve 7375 
sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz istiyen 
var mı? Yok. 

Maıddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul ctmiycnler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz isti 
yen var mı? Yok. 

Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kaabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunun hükümlerini Adalet 
Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde söz istiyen 
var mı? Yok. 

Tümünü oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler.,. Kanun tasarısının tü
mü Meclisimizce kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. 
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Muhterem arkadaşlarım, Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununun müzakeresine başlı
yoruz. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerini alsın. 
KAYA ÖZDEMlR (İstanbul) — Efendim, 

daha 20 dakikalık müddetimiz var, bir kanun 
daha çıkaramaz mıyız? 

BAŞKAN — Şimdi sayın arkadaşım, arka
daşlar zaten hazırlıksız bulunuyoruz/ diye şikâ
yet ediyorlar. Şimdi 20 dakikamız kalmıştır, 
yarın da onları görüşürüz. (Gürültüler) 

HASAN TÜRKAY (Ankara) — Bir madde
lik bir kanundur, işçilerimizle ilgilidir. 

BAŞKAN — Hangisi, acaba sırada mı? Eğer 
sırada ise şimdi alalım efendim.. («Sırada» 
sesleri) Evet, 13 ncü sırada görüşülecek kanun 
teklifi vardır, 193 sıra sayılı. 

21. — Ankara Milletvekili Hasan Türkay ve 
3 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun 60 ncı maddesine bir fıkra eklenmesi 
ile yine 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
na bir madde ilâve edilmesine dair kanun tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Çalışma ve 
Plân komisyonları raporları (2/203) (S. Sa
yısı : 193) (1) 

BAŞKAN — Hükümet ve Plân ve Çalışma 
komisyonları burada. Yerlerini alsın efendim. 
Öncelik teklifi vardır, okutuyorum. 

Divan Başkanlığına 

2. defa görüşülecek işler meyanmda bulu
nan Ankara Milletvekili Hasan Türkay ve 
arkadaşlarının kanun teklifinin öncelik ve ivedi
likle görüşülmesini arz ederim. 

Çalışma Bakanı 
Ali Naili Erdem 

BAŞKAN — Önceliği kabul edenler... Kabul 
Etmiyenler... Öncelik kabul edilmiştir. 

'Tümü üzerinde söz istiyen?,. Müsaade bu
yurursanız sıra ile yazalım. 

Sayın Hasan Türkay grup adına, 
Saym Tahsin Argun grup adına, 
Saym Şaban Erik grup adına. 
Enver Turgut şahsı adına. 

(1) 193 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

I Sayın Hasan Türkay, buyurun efendim, grup 
adına. 

A. P. GRUPU ADINA HASAN TÜRKAY 
(Ankara) — -Saym Başkan, muhterem millet
vekilleri; başta Zonguldak olmak üzere diğer 
bölgelerde yeraltında çaluşan işçilerimizin 50 
yaşında emekliye ayrılmasını öngören kanun 
tasarıısı üzerinde A. P. Grupu adına görüşleri
mizi ifade etmek üzere ihuzurunuuza çıkmış bu
lunuyorum. 1 Nisan 19150 tarihinde yürürlüğe 
giren İhtiyarlık Sigortası Kanununa göre, ağır 
ve yıpratıcı işlerce çalışan işçilerin daha erken 
ömokliye ayrılmalarını öngören bir Tüzük var
dır. Fakat 1 . 3 . 1965 tarihinde 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanunu ile bu Tüzük ortadan 
kaldırıldı. 1950 senesinden 1965 senesine ka
dar bu Tüzüğe tabi olan işçiler, normal işlerde 
çalışan işçilere nazaran sigortaya daha fazla 
prim ödüyorlardı. Şimdi bu kanun tasarısı se
bepsiz ve gerekçesiz olarak ortadan kaldırılan 
bu hakkın tekrar ihyasını öngörmektedir. 

Mu'hterem arkadaşlarım, 1966 yılı sonu iti
bariyle sigortalı adedi, 991 510 dur. Bu kanun 
'kapsamına giren işçi adedi ise 87 382 dir. Nor
mal işlerde çalışan işçilerden yüzde hesabı ile 
emekliye ayrılanları beştir. Fakat yapılan he
saplara göre yeraltında çalışan işçilerin emek
liye ayrılışı yüzdesi 1 civarındadır. Demek olu
yor ki, normal işlerde çalışan işçilerle yeraltın
da çalışan işçiler arasında yüzde bakımından 
da bir dengesizlik vardır. Bu kanun kapsamına 
girecek işçilerin umum sigortalı adedinin içinde 
% 9 unu tutmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün Batı mem
leketlerinde bile yeraltında çalışan işçilere, di
ğer işçilere nazaran birçok sosyal haklar ve. bir
çok imtiyazlar tanınmıştır. Kaldı ki, Batı mem
leketlerinde yeraltında çalışan işçilerin çalış-

I ma şartları, iş emniyeti, bizim işçilerimize naza
ran çok daha ileridir. Batı 'memleketlerine na
zaran bizim memleketimizde iş kazaları itibariy
le onlardan çok daha ileriye gittiğimiz, rakam-

I larla ortadadır. Ben sizin uzun zamanınızı al
mamak için rakamları söyliyemiyeeeğim. Yal
nız yeraltında çalışan işçi arkadaşlarımızın na
sıl şartlar altında çalıştığını, nasıl feragatle ça
lıştığını ve onlara ne versek az olduğunu siz-

| 1er de takdir edersiniz. 
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Bâzı arkadaş]ananız şöyle düşünebilir : Ku
rum bu işçilere. 50 yaşında ayrıldıkları takdir
de emeklilik maaşlarını devam ettirebilecek mi, 
aktüel hesaplan acaba aksatmıyacak mı? Ta
raflar bunlan da düşünmüş, eski kanuna göre 
primlerde bir artış görülmüştür. % 1 işve
ren, % 1 işçi, % 2 de işveren hissesinde bir artış 
göstermiştir. Yani eskiden % 5 işçi ödüyordu ve 
% 6 işveren ödüyordu. Simidi % 6 işçi ödiyecek 
ve % 8 de işveren ödiyecek. Böylelikle Kuru
mun aktüel hesaplamada da her hangi bir ak
sama olmıyacaktır. 87 000 işçi arkadaşımız bu 
kanunun biran evvel yürürlüğe girmesini bek
lemektedirler. 

'B i ı arkadaşlarımızın ne şartlar altında ça-
llştiğmı onların acı tablosunu önünüze sermek 
suretiyle sizlerin inişlerinizi tahrik etmek iste
miyorum. Az çok bu arkadaşların çalışma şart
ları hakkında bütün _ arkadaşlarımızın bir fikri 
vardır. Tasarının ikinci maddesi yine 1950 sene
sinde yürürlüğe giren İhtiyarlık Sigortasına 
göre, evlenmek suretiyle işyerinden aynlan ka
dın işçileri, bilhassa genq kadın işçilerimizi il
gilendiriyordu. Beş sene eğer Kuruma prim 
ödemişse, evlenmek suretiyle ayrılanlar Kuru
ma ödemiş oldukları beş senelik ihtiyarlık sigor
tası primini toptan alıyorlardı. Her nedense 
1965 tarihinde yürürlüğe giren Sosyal Sigor
talar Kanunu ile bu haklar kadın işçilerimizden 
kaldırıldı. Tasanmn bir maddesi çoık haksız 
alarak ortadan kaldınlan bu hakkın tekrar ka
dın . işçilerimize tanınmasından ibaret ola
caktır. 

BAŞKAN— Sayın Türkay, bu hususlan 
maJddeİer görüşülürken konuşmamız daha iyi 
olur. Şimdi tümü üzerinde mütalâa beyan 
edin. 

HASAN TÜRJCAY (Ankara) — Netice ola
rak; 90 000 maden işçisinin ve 1O0 binlerce ça
lışan kadın işçilerimizin bu kanunun çakmasını 
sabırsızlıkla beklemekte olduğunu arz ile bu 
kanun teklifimize Yüce Meclisin iltifat edeceği
ne emin olarak huzurunuzdan- ayrılıyorum. 
Saygılanmla. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına Sayın Tahsin Argun bu vurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA TAHSİN ARGUN 
(İsparta) —Sayın Başkan, Sayın milletvekilleri; 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ncı 

maddesine bir fıkra eklenmesine ve 73 ncü mad
desinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir mad
de ile geçici iki madde eklenmesine dair bir ka
nun teklifinin müzakeresine başlıyoruz. 

Kanun teklifini, sosyal adalete, Anayasa il
kelerine ve ortanın solunda bir parti olarak ta-
kibettiği amaçlara uygun bulan Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu olumlu karşılamaktadır. 

Sayın Milletvekilleri; filhakika teklifi, Mec
lisimize takdim eden arkadaşlarımız kısa bir sü
re önoe, 29 . 7 . 1964 tarihinde neşredilen 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu gibi ehemmi
yetli bir kanunun tedvini hırasında boş bırakıl
mış bir noktasına parmak basmışlardır. Bu da; 
ağır ve yıpratıcı işlerde, özellikle maden ocakla
rında çalışan işçilerimizin yaşlılık sigortaları ile 
kadın hizmetli ve işçilerimizin toptan ödemele
rine ve bunların yeniden işyerlerine alınmaları
na dair hükümlerdeki boşlukların, sosyal adale
te ve Anayasa ilkelerine uygun olarak doldur
masını amaç tutan bir tekliftir. Teklifi, Meclisi
mize takdim eden arkadaşlanmızm, Sağlık ve 
Sosyal Yandım, Çalışıma ve Plân • komisyonları
mızın ayrı ayrı takdim ettikleri ve yekdiğerle-
rini olumlu bir şekilde tamamlıyan gerekçele
rinde belli ettikleri gibi işçilerimizin sosyal hak
larını güvenlik altına alan mevzuatımızda, mü
zakere mevzuu ettiğimiz konu şöyle bir seyir 
takibetmiştir : 

1. _ 2 , 7 . 1949 tarihli ye 5417 sayılı İhti
yarlık Sigortası Kanununda genel olarak; nor
mal, hizmet süresi 25 yıl ve yaşlılık sigortası ta
lep, hakkı olarak da 60 yılı doldurmak şartı ko
şulmuştur, Buna jhükabil; ağır ve yıpratıcı iş
lerde çalışanlar için 5 - 6 ncı .maddelerinde; di
ğer işyerlerinde çalışanlara nazaran bir farklı
lık kabul edilmişti. Bu da 6 yılı geçmemek kay-
diyle yaş haddinden bir indirimden ibaretti. 
Yıpranma payının da % 30 u geçmemek kay-
diyle bir tüzükle düzenlenmosi uygun görülmüş
tü. 

2. — Bu kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi, bâzı maddelerinin kaldırılması ve bu 
kanuna bâzı maddelerin eklenmesi hakkındaki; 
6391 sayılı ve 11 . 3 . 19Ö4 tarihli Kanunun 
5, 6 ncı maddelerinde ise, ağır ve yıpratıcı iş
lerde çalışan bu gibi işçilerin diğerlerinden fark
lı durumu mahfuz bulundurulmuştu. Hizmet 
süreleri üzerinden % 30 u geçmemek şartiyle 
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yıpranma payı hesaplanacağı bir evvelki kanun
da olduğu gibi, tüzükle tâyin edilmesi uygun 
görülmüştür. 

Bu kanunun 9 ncu maddesinin (a) bendin
de ise; evlenmeleri sebebiyle işlerinden ayrılma 
zorunluğunda kalan kadın hizmetçi ve işçileri
mizin kendileri ve işverenler tarafından ödenen 
ihtiyarlık sigortası pirirrılerinin yarısının yazılı 
talepleri üzerine aynen geriverilmesi düzenlen
mişti. 

3. — 4 . 2 . 1957 tarihinde kabul edilen; 
6900 sayılı, maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigor
taları kanununun 12, 14 ve 17 nci maddelerimde; 
ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan işçilerin ve evlen
meleri sebebiyle işyerinden ayrılan kadın hiz
metli ve işçilerin, bahse konu hakları keza saklı 
bıılıındurulımuştur. 

4. — 29 . 7 . 1964 tarihinde neşredilen 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanunundaki durumla
rına gelince : 

Yaşlılık aylığından yararlanma şartlarını 
tesbit eden 60 ncı maddesinde; 

Ağır ve yıpratıcı işlerde çalıkan işçilerle di
ğerleri arasındaki, 5417, 6391, 6900 sayılı ka
nunlarda saklı tutulan ve az evvel özetlediğim 
ayırım ortadan kaldırılmıştır. Ancak, geçici 
10 ncu maddesi ile bu gibilerin müktesep hak
ları düzenlenmiştir. Bu maddenin bu şeküde ve 
geçici mahiyette bir madde olarak düzenlenmiş 
olması, devamlı olarak ağır ve yıpratıcı işlerde 
çalışan işçilerle diğerleri arasında bir tefrik ya
pılmadığı yolundaiM kamımızı takviye etmiştir. 

Arz ettiğim gibi 5417, 6391 ve 6900 sayılı 
kanunlarda, ağır işlerde çalışan işçiler için belli 
edilen hakların saklı bulunduğuna işaretle yeti-
ııilmiştir. 506 sayılı Kanunun meriyetinden son
ra işe alınanlar arasında bir ayırımı öngören 
her hangi bir hüküm düzenlenmemiştir. Filha
kika 135 nci maddesinde, halli tüzükle düzenlen
mesi öngörülmüş t bâzı konular da vardır. Ez
cümle; bu maddenin (A) fıkrasının küçük «a» 
bendinde kaydedilen erken yaşlanmanın tesbiti 
konusu bunlardan biridir. 

Şu kadar var ki ; 135 nci maddenin (a) fık
rasında bahis konusu edilen erken yaşlanma; 
genel v sebeplere bağlı erken yaşlanmadır. Nite
kim, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, ge
çen dönem komisyonlarda müzakere edilirken 
böyle bir ayrımın göz önünde bulundurulması 

konusu üzerinde durulmuştu. Sosyal güvenlik 
alanında gerçekten ileri bir gelişme getirmiş 
olan bu kanunun arz ettiğim 135 nci maddesi
nin (a) fıkrasındaki erken yaşlanma müessese
sinin bu ihtiyaca yeteceği umulmuş olduğu an
laşılıyor. Halbuki bizim konumuz; teklifin ama
cı, bu kadar değildir. İhtiyarlık aylığının bağ
lanmasında ihtiyar edilen külfet oranında, Sos
yal Adalet sağlamaktır. 

Bir işçi; ağır iş şartları altında çalıştığı hal
de, enken yaşlanmıyabilir. Ancak; ağır işyeri 
şartlarından dolayı diğerlerinden bir müddet 
evvel emekli aylığının bağlanmasını istemesi, 
bu işçinin hakkıdır. 

BAŞKAN — Sayın Argun saat 18. Binae
naleyh kanunların görüşülmesi müddet bitmiş
tir, şayet biraz uzıyacaksa yarın aynı yerden 
devam etmek üzere burada bırakabiliriz. Yok 
bir iki dakikada bağlıyabilirseniz buyurun. 

TAHSİN ARGUN (Devamla) — 10 dakika
dan evvel bitmez. 

BAŞKAN — Olmaz, yarın aynı yerden de
vam edersiniz. 

C. H. P. GRUPU ADINA TAHSİN AR
GUN (Devamla) — Müsaade edin, cümleyi ta-
mamlıyayım. 

Emekli aylığının bağlanmasını istemek bu 
işçinin hakkıdır. Sosyal adalet bunu gerektirir. 

Yarın devam ederim. 

22. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel ka
nunu tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve Plâıi 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu (1/234) (S. Sayısı: 156) 

BAŞKAN — Şimdi Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanunu tasarısını görüşmeye başlıyoruz 
eıendim. 

Efendim, 113 ncü maddede, kalmıştık. 
113 ncü madde üzerinde Sayın Çataloğlu, bu

yurun efendim. 
İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri, 113 ncü madde hakkın
da geçen birleşimde söylediklerim, sanıyorum ki, 
biraz yanlış anlaşılmıştır. Benim iddialarım şu-
idi; astsubaylıktan subaylığa yükseltilen persone
lin maaşları 10 ncu derecede dondurulmuş. Bunu 
12 nci dereceye kadar yükseltilmesini istemiştik. 

İkincisi, bu personelin terfi müddetleri mu
vazzaf subaylar gibi göz önüne alınmış, bunların 
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da bir haksızlık olduğunu ve bu haksızlığın düzel
tilmesini ye bu personelin yaş hadlerinin değiş
tirilmesini arzu etmiştik. Bunların daha fazla 
rütbelere yükseltilmesi için bir iddiam yoktu. 
Çünkü askerlik rütbe ile mütenasibolarak emrü 
komuta mevkiine getirilmesini istilzam eder. Em
ri komuta makamı aynı zamanda bir şevki idare 
makamıdır. Bu şevki idare liderlik vasfını da 
ister ve muharebede bilhassa nükleer harblerde 
taburlar halinde muharebeye müstakillen gitme 
mecburiyeti olduğu talimnamelerimizde yazılıdır. 
Onun için ben bunların . terf ilerini değil, terfih
lerini istemiş, aynı zamanda da bunların muvaz
zaf subaylar gibi muayyen sürelerde değil, biraz 
daha." fazla zaman bu rütbede kalabilmelerini is
temiştim. İlâveten Devlet memurları 65 yaşma 
kadar hizmet görmektedir ki, askerlik yıpratıcı 
bir meslek olduğundan ötürü bunların da 65 ya
şında değil, fakat 60 yaşına kadar orduda istih
dam edilmesinin öngörülmesini istemiştim. Bâ
zı arkadaşlarımız buna karşı, askerliğin yorucu 
ve yıpratıcı olduğundan ötürü bunların takım ko
mutanlığını ve bölük komutanlığını bu yaşta ya-
pamıyacaklarmı ileri sürdüler. Halbuki orduda 
istihdam yerleri yalnız takım kumandanlığı ve 
bölük kumandanlığı değil; ben alay kumandan
lığım esnasında elimde bulunan dört tene bö
lüğe, astsubaylıktan yükselmiş subayları muhte
lif yerlerde kullandım, kullanma yerleri de pek 
çoktur ve iyi neticeler aldım. 

BAŞKAN — Sayın Çataloğlu, bu konuşma
ların beş dakika ile tahdidedilmiş olduğunu ha
tırlatırım ve pek az bir zamanınız kalmıştır, lüt
fen bağlayın. 

İSMAİL ÇATALOĞLU (Devamla) — Beşuş
tum;, 

Binaenaleyh komisyon benim bu söyle
diğim .durumu göz önüne alarak bu hususta ver
diğim önergeye iltifat etmesini, arkadaşlarımın 
da bu önergenin getirdiği bu durumu tasvibetme-
İerini arz ederim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti-
yen var mı arkadaşlar? 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
önergemiz yar. 

BAŞKAN — Müsaade edin, önergelere gelece
ğiz. 

Madde üzerinde başka söz istiyen? Yok. 
önergeleri sırası ile okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 113 ncü maddesinin aşağıdaki gibi 

tadilini arz ve teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
Mustafa Akalın 

Madde 113. — Astsubaylıktan suba ylığa ge
çenler yaşları müsaidolduğu ve şartları haiz ol
dukları takdirde subaylar gibi terfi ederler. 
... Bunların rütbeleri bekleme süreleri ve yaş 
hadleri aşağıdadır. 

Yaş haddi 

Teğmen 
Üsteğmen 
Yüzbaşı 
Binbaşı 
Yarbay 

1 yıl 
4 yıl 
6 yıl 
6 yıl 
6 yıl 

41 
46 
52 
55 
60 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon katıl

mamaktadır. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

ddenler... Etmiyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Yüce Başkanlığa 
113 ncü maddenin aşağıdaki şekilde 

tirilmesini arz ve teklif ederim. 
d'eğiş-

Ismail Çataloğlu 
İçel 

. Madde 113. •— Astsubaylıktan subaylığa ge
çenler, en fazla yüzbaşılığın 12 noi kademesine 
kadar yükselebilirler. Bunların rütbeleri bek
leme süreleri ve yaş hadleri aşağıdadır. (Ek 3) 

Bekleme süresi Yaş ha'ddü 

Teğmen 
Üsteğmen 
Yüzbaşı 

5 yıl 
8 yıl 

10 yıl 

45 
48 
60 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon katıl

mamaktadır. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 

edenler... Etmiyenler.,. Kabul edilmemiştir, 
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Yüksek Başkanlığa 
113 ııcü maddenin aşağıdaki şekilde değişti-

riîmesini arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlü 

Madde 1.13. — Astsubaylıktan subaylığa ge
çenlerin bekleme süreleri ve yaş hadleri aşa
ğıdadır. 

Bekleme süresi Yaş1 haddi 

Teğmen 3 yıl 40 
Üsteğmen 3 yıl 43 
Yüzbaşı 6 yıl 49 
Binbaşı 3 yıl 52 

BAŞKAN — Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ -İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılma
maktadır. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Et'miyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Geçici Komisyonun bir önergesi vardır, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 113 ncü maddesinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilm-mim arz ve teklif e'derim. 

Geçici Komıoyo'n Başkanı 
ismail Sarıgöz 

II - Asfcsubaylik'tân subay olanların 
rütbeleri 

Madde 113. — Astsubaylıktan subaylığa ge
çenlerin yükselebilecekleri rütlbe, ve yaş hadleri 
aşağıdadır. Bu rütbelere ait maaş kademeleri 
(Ek - 3) sayılı çizelgede gösterilmiştir. Rütbe, 
yaş hadleri ve kademe terfileri dışında kalan 
'hususlar için bunlara, subaylar hakkındaki bü
tün hükümler tatbik olunur. 14 ncü madde 
hükmü ısaklı'dır. 

Rütbeler Yaş haddi 

Teğmen 41 
Üsteğmen 46 
Yüzbaşı 52 

BAŞKAN — Komisyondan bir ricamız var. 
Bu maddenin sonunda bir (ek madde 3) diye 
bir şey var. Bu kalkıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Hayır efendim, ek üç cet
vel kalkıyor. 

BAŞKAN — 113 ncü maddenin sonuna yeni 
madde ilâve olacak. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Yeni maldderiin içinde1 

var o. 
BAŞKAN — Şimdi 113 ncü maddeyi Geçici 

Komisyonun vermiş olduğu önerge şeklinde mad
de olarak oylıyacağım, doğru mu efendim. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Doğru efendim. 

BAŞKAN — 113 ncü maddeyi Komisyonun 
vermiş olduğu önerge istikametinde oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

I I I - Yönetmelik 
Madde 114. — Yukarda belirtilen hükümlerin 

tatbik şetkli ve karşılığı bulunmıyan sınıfların 
hangi sınıf ve meslek imtihanlarına tabi tutula
cakları ve sicillerin ne şekilde verileceği, subay 
sicil yönetmeliğinde gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLÜ (Kasta

monu) — Bir hususu öğreneceğim. 
BAŞKAN — Buyurun sorun efendim. 
İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLÜ (Kasta

monu) — Burada, «Subay Sicil Yönetmeliği», di
yor. Bir yanlışlık olmasın, astsubaylara ait kısım 
olduğuna göre... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Bu, astsubaylıktan subay
lığa geçenlerin durumunu tanzimi edecektir. Su
bay Sicil Yönetmeliği tesbilt edecektir bu hu
susları. 

BAŞKAN — 114 ncü maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul ödemler... Etmiıyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ONUNCU KISIM 

Yükümlülük 

I - Subayların ve astsubayların yükümlülüğü 
Madde 115. — Muvazzaf subaylar, astsubaylar, 

subay ve astsubay naabedildüklerinden itibaren, 
fiilen 10 yıl hizmet etmedikçe istifa edemezler. 
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Astsubaylıktan subay olanlar hakkında bu 

yükümlülük uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurun Sayın Yılanlıoğlu. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Muhterem arkadaşlarım, madde «Mu
vazzaf subaylar, astsubaylar, subay ve astsubay 
nasbedildiklerinden itibaren fiilen 10 yıl hizmet 
etmedikçe istifa edemezler» diye kesin Sbir hüküm 
var. Evvelâ bu hükmü Anayasanın kişi doku
nulmazlığı maddesine aykırı bulmaktayım. 
Madde 14 diyor iki, «Herkes, yaşama, maddi ve 
anânevi varlığını geliştirme haklarına ve kişi 
hürriyetine sahiptir.» Şimdi, istifa etmesin, 
etti istifa, ne olacak, hapis mi yapacağız, zor
la tutup eline kelepçe vurup hizmet mi gördü
receğiz? İstifa edemez, ederse, zorla bir su
bayı, hele Silâhlı Kuvvetler gibi, ordu gibi çok 
daha mühim müessesede zorla çalıştırabilir mi
yiz ve bunu Yüce Heyeitiniz doğru bulabilecek 
mi? İstifa ettiği takdirde birtakım tazminatı, 
müeyyidesi konulur. Bu şekilde katî olarak hü
küm konmaz. Bu durumda maddeyi tatbik etmek 
de zor'dur. Ne yapacaksın istifa edeme. Binaen
aleyh, bu hususta Komisyon izahat vermek lût-
funda bulunurlarsa mesele açıklığa kavuşmuş 
olur. Aksi takdirde bu maddenin değiştiril
mesi daha uygun olur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun llyas Kılıç. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem ar

kadaşlarım, Sayın Yılanlıoğlu'nu dinlememiş ol
saydım söz almayacaktım. Şimdi arkadaşlar, ar
kadaşlarımız zannediyor ki, hep şahsm hakkı ' 
vardır. Devlettin hakkı yok mu? Devletin de hak
kı vardır. Şahsın hakkı olduğu yerde Devletin 
vazifesi, Devletin vazifesi olduğu yerde şahsın 
hakkı vardır. Şimdi bu umumi bir hüküm ve 
mecburi hizmettir, bütün kanunlarda buna mu
vazi olarak 3-5 sene gibi hükümler vardır. Siz 
alıyorsunuz bir kişiyi, Devlete ait okullarda oku
tuyorsunuz, diğer mekteplerden ayrı olarak bir
takım haklar ve statüler tatbik ediyorsunuz, 
ondan sonra Devlete hizmet vermeye başlıyor 
e, onun okuduğu müddetçe Devlete hizmet 
etmesi Anayasaya mugayir değil, onun asığa ri 
ıbir müddcıtle yükümlü olması esasen okumuş 
olduğu mekteplerde Devletin kendisine sarf 
etmiş olduğu masrafların emeği karşılığı ola
rak kabul edilmiştir. Peşinen kabul edilmiş, buna 

ait mektebe girerken de şartname imza et
miştir. Binaenaleyh, buradaki on sene Anaya
sanın kişi haklarını tanzim ederken öngördü
ğü hükümlere benee asla mugayir değildir. 
Çünkü hak ve vazifeler karşılıklı öMuğuna göre, 
sayın arkadaşım burada benim anlayışıma gö
re haksız gibi geliyor. Asgari müddettir bu ve 
normaldir. Benim hukukî anlayışımla da Ana
yasaya asla aykırı değildir. 

Şimdi ya istifa ederse, evet edebilir. Ama 
diğer kanunlarda da buna muvazi hükümler 
vardır. Onlara tabi olacaktır, istifa ederse. O za
man cezai hüküm giyecektir. Yani cezayı müs-
telzim bir fiil işlediği zaman ona ait kanun 
var arkada, yanda ona ait kanun var, o kanun 
kendisine elbette ki tatbik edilecek. Yabancı 
ile evlense. Evlenemez. diyor, müstafi sayıla
caktır. Şimdi şu anda aklıma gelmiyor, fakat 
buna mümasil birtakım hükümler var, yapıla
maz, yapılırsa cezası var; Ceza kanunlarından 
bu müesseselerin çalışmasını tanzim eden ve ça
lışma esnasında işlemiş olduğu fiillerin hukukan 
suç veya suçun cezayı müştekim olduğu hal
lerde de kendisinin hesap vereceğine ait ayrıca 
kanunlar vardır. Binaenaleyh 10 senelik bir 

- müddet asla Anayasaya mugayir değildir. Nor
mal kabul edilmiş ve diğer kanunlarımızda 
buna ait hükümler vardır. Ben üzülerek söyli-
yeyim ki, bir arkadaşımla aynı fikirde değilim. 
Tahmin ediyorum ki diğer arkadaşlarım da be
nimle beraberdir. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Akalın buyurun. 
Sayın İşgüzar siz de söz mü istiyorsunuz? 
HİLMİ İŞÜZAR (Sinop) — Evet efendim. 
MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri, tüm Si
lâhlı Kuvvetler Personel Kanununun 115 nci 
maddesinin getirdiği hüküm ilk bakışta Anaya
saya aykırı gibi görünür. Hakikaten arkadaşı
mız Yılanlıoğlu'nun dediği gibi, on sene gibi 
bir mecburiyet koymak, istifa edememesi için 
tahdit koymak ilk bakışta insana hürriyeti 
tahdMedlîyor gibi ve Anayasaya aykırı gilbi ge
liyor. Ama hepimizin bildiği üzere nihayet Türk 
Devleti ffeuruluşumdan bujgüıme (kadar 'askerî bar 
Devlet oÜ'aıraık ikurufllmuş, ve Ibiiınaieınıafeyh asker
liği ımıeeburli dlaıraık Ikaibull eitlm'iş b'iır Devflet için 
eğer subay ve alsltisuibayilatrın 10 «'ene Ihiilztmet (et
ime mecbnr&yeJtirıii Anayasaya ,ıaylkırı gö'PÜns'elk, 
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o takdirde ımiec'buri hizımet olarak vaıtan evlâ
dını alıyoruz, evinden 'getiriyoruz, askersin di
yoruz ve omu fcam>umla™ı ıtây'ın cıüt'iği ımüddeıt 
kadar 1,5 - 2 sene hattâ biir zamanlar, 4 yıl as
kerlik yaptırılıyordu,. Asker, kalkıp da ; hayır 
ibcııı yapmıyacağiım diyebiliyor (mu? Hayır diye-
onoz. Kaldı ki diğer ımıaddelieırdie yeri gelecek o 
ızaman yine filkrljmizi beyan edeceğiz, belki ile-
ırade 118 nei ınnaididıe 'gelecektir, orada bahis mev-
ızuu dluyor. Barm okulu ve yüksek ıclkullardaiki 
(talıeibelerin, astsubay öğınemdileırimim ve 'bir aylılk 
intibak devresinden ısıcınra istifa edemiyecekleıri 
hususu üzeninde belki tartışılabilir. Aınoak, ar
tık subay çılkmış, astsubay olmuş, Devlet ona 
birtakım sırlarımı açmış, b-kıtaikıım. ıbilgiler öğ
retilmiştir. Elbette bumun karşılığı 10 yıl mec
burî hizımet görıüıreeıs'ime üslbifa 'edemeım'esi şartı
nım konulması Anayasaya ıayikırı olmaz kanaa
tindeyim. Bu itibarla maddenin yerimde oldu
ğunu ve aynen Ikalbulü gerıeiktüğini 'arz etmek 
isterim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayım İşgüzar, b-uyurun. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Muhterem 

milletvekilleri, ıbeın, 'bemiden önce (konuşan ar
kadaşlarımın 'bâzı fikirlerine işlbirak 'etmekle be-
naiber bir noktaya temas obmek için huzurunu
za geldim. 115 imci ım'adde Anayasaya aykırı bir 
madde değildir. Çünlkü kamu yararı olduğu 
yerde özel şahıs ve kişilerin menfaatleri omdan 
Sonna gelir. Her şeyde 'bir vazife halk ve mü
kellef iyebler karşılıklı ıbirbirlorame çeşlMi tâviz
ler venmek mecburiyetindedir. Burada «Mu
vazzaf subaylar, astsubaylar, su'bay ve astsu-
'bay nasbından itibaren 10 seme 'hizmet etmedik
ten sonra istifa 'ödenmezler:» ikaydı, esasımda as
kerliğin ica'batıdır. Benden önce konuşan sa
yın aılkadaşım Mustafa Akallım'ın da söylediği 
gibi, bâzı zaman ımıemldköt ımemfıaatolerinün fco-
ıramimasını tsağlamıalk 'için şahısları 'askere alı
yoruz, iki sene, üç sene, ıbeş sone; .bunları hiz
ımet ıservisıinde çalıştırıyoruz. Bu »balkımdan Ana
yasa ile ilgisini şahsan ıbemdeni'z 'göremiyorum. 
Yalnız 'bu maddemin 'biraz dalha elâstiki oılaıb'il-
ımıesi için; (On yıl hiiamat 'ötımedilkçe istifa ede-
ımezler, amcak Deviebim bunlara yaptığı çeşit
li yardımlar vardır, çeşitli masraflar vardır, 
ödeme yapılır, masııafları ödeme yapmak sure
tiyle istediği aaımıan ayrılabilir) imkânımın 
ımaddede yar 'alması yerinde olundu. Bencim gö-
rüşüım ıbu merkezdedir. Hürmetler ederiım. 

BAŞKAN — Başka söz islbiyem?... Buyurun 
efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
•SARIGÖZ (Rize) — Muhteremi arkadaşlar, 
115 mci madde subaylarla, astsubayların yü-
küımlülliüklıeırinii tanzim etmektedir. Tıalkdir bu
yuracağınız veçhile ıS'BâMı Kuvvetlere lüzum-
,1u personel yetiştireblilm'elk için Devlet har'b 
okulları, astsubay okulları, Iharb lalkadamileri 
ve çeşitli okufJlar açmış ve ibumllara talebe al-
omalk suretiyle Öİlâ'hllı Kuvvetlerin çeşMli bölüm
lerine personel yetiştirmektedir. Bu persaneıld 
yötiştiraıesi için Devletlin giriştiği tür Ikülfat 
vardır. Devlet buna mukabil âdeta hizmet akdi 
•gibi bir 'alkidle 'bu personelle kendisine bir yü
kümlülük talhımiil ıdbm'eik suretiyle 'bir ak:|t yap
mış durumuna ıgiııımekltedir. Şimdi ©siki arka
daşlar hatırlıyacaklardiT, ıSilâhlı Kuvveltleırde 
istifa ısıür'ösıi 15 yı])cbr. O 'zaman fbu, süremin 
Anayasaya la^kırılığı iddia 'edilmedi, ancak 
fazilıa, uzun 'olduğu iddia 'edildi ve bıilâhara çı
karılan bir kamunla om yıla indirildi. 

Yılanllıoğlu iarkaidaşımız bu sünemin fazla 
olduğumu iddia 'etseydi b'diki bir başka şekilde 
düşünmdk ımıümiküm ollurldu. Ama Anayasaya 
aykırılığı İddia edildikte' 'bunun Anayasaya 
aykırılığı ile uzaktan yakındam bir alakası ol
duğunu kabul edemiyoruz. 

Şimdi Sayın İşgüzar arkadaşım dediler k i ; 
biz prensip itibariyle ve bir yükümlülük olması 
bakımından bunun muhafazasında zaruret gö
rünüz. Aneak masrafları ödediği takdirde, Dev
letin yaptığı masraflar ödendiği ta'kdirde bu 
kimselere istifa edebilme imkânlarını her sü
rede tanıyalım. Böyle anladım, yanlış anlama
dıysam. Takdir buyuracağınız Veçhile Silâhlı 
Kuvvetlerin bir personel plânlaması vardır. Bu 
suretle harb okullarında, çeşitli askerî okul-
landa okuyup, okullarını bitiren vatandaşlara, 
Devletin masraflarını ödediği takdirde istifa et
me imkânını tanırsak, ona bir yükümlülük tek
lif etmezsdk o takdirde Devletim persıonel plân
laması, Silâhlı Kuvvetlerim personel plânlaması 
alt üst olacaktır. Kaldı ki, komisyonumuzun 
verdiği bir önerge ile 5434 sayılı Kanunda özel 
olarak tanzim edildiği bâzı hallerde subaylar, 
istifa etmiş kabul edilmekte ve Devletim yap
tığı masraflar da maddemin fıkralarında tesbit 
edilen hadler içerisinde kendilerinden tazminat 
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olarak öde'tttirilme'kltetdir. Bu yükümlülüğü şah
si halklar takyidediliyor diye kabul eltıtiler. Biz 
ibuımı böyle düşünmüyoruz. Meselâ şahisi halkla
rın bâızı hallerde buradaki dunundan daha ileri 
ndsibetlerde takyidedıldiği vâkııdır. Fıkralardaı 
gelecektir, yabancılarla evlenenler ayrı bir 
muameleye tabi tutuluyorlar. Bulgun dışişleri 
memurları yabancı memurlarla evlendikleri tak
dirde istifa etmiş sayılıyor ve kendilerimden 
Devlettin yaptığı masraflar tah&il ediliyoır. Bu 
itibarla burada bir zaruret varıdır. Anayasa 
ile uzaktan yakından aykırılık balkımdan bir 
a/lâkası yoik. Maddenin aynen kabulümü iısltinham 
ederiz. («Hanıgi şekilde» sesleri). 

BAŞKAN — Kjomisyionuın verdiği önerge 
şeklinde. 

BAŞKAN — Başıka söz istiyen? Yek. 
Değiştirge önergeleri vardır oikuıtuyorum 

efendim: 
Yüiköelk Başkanlığa 

115 nci maddenin ikinci satırındaki. 
(10 yıl hizmet etmek zorundadır) ibaresinin 

ilâve edilerek (hizmet etmedikçe istifa edemez
ler). Kelimelerinin çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Kastamonu 
İsmail Hakiki Yılanlroğlu 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI SARIGÖZ (Rize) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye kapılma

maktadır. 
Önergeyi aylarınıza arız ediyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... önerge kaibul edilme
miştir. 

Yüıksök Başkanlığa 
Tasarının 115 nci maddesine 5434 sayılı 

Emekli Sandığı Kanununun geçici 84 ncü mad
desinin prensiplerine uygun olarak ve uygula
mada karşılaşılan aJksaklıkları da giderecek şe
kilde yeniden iki fıkra eklenmiştir. 

Maddenin bu şekli ile kabulümü arz ye tek
lif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İsmail Sarıgöz 

I - Subayların ve Asitsulbaylann yükümlülüğü 
Madde 115.. — Muvazzaf sulbay ve asîtsulbay-

lar, subay ve aısitsuibay nasbedildikleri tarihten 

itibaren fiilen on yıl hizmet etmedikçe istifa 
edemezler. 

Aısfcsubaylılktan subay olanlar hakkında bu 
yülkümlülüik "uygulanmaz. 

Subay ve astısuıbaylardan yabancı uyruğun
daki kişilerle evlenenler veya nikâhsız olarak 
karı - koca gibi yaşıyarilar, istifa etmiş sayılır
lar. Bunlar istifa için kanuni süresini ikmal et
memiş iseler kendilerine yapılmış olan masrafın 
iki katı, tazminat olaralk alınır. 

Yalbancı memleketlere öğrenim, staj, kurs, 
ihtisas veya görgü ve bilgilerini arttırmak mak-
sadiyle gitmiş olanlardan bu harekette bulu
nanlar hakkında yukarıda gösterilen işlemin 
uygulanması ile beralber orada bulundukları 
süre içinde aldıkları aylılk ve Devletçe yapılan 
masrafların iki katı, tazminat olarak kendile
rinden veya kefillerinden alınır. 

Bu suretle ordudan çıkanlar 1076 sayılı ye
dek subay ve yedelk Askerî Memurlar Kanunu
nun 23 ncü maddesi hükmüne tabi tutularak 
yaşlarına göre haklarımda, bu kanunun 111 nci 
madde ile Askerlik Kanunu hükümleri uygula
nır. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Komisyo önergesi üzerinde mit 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

JC. H. P. GRUPU ADINA FERDA GÜLEY 
(Ordu) — Muhterem arkadaşlarım, evvelâ bun
dan evvelki birleşimlerde kaleni edilmiş olan bir 
usule bu birleşimde de riayet edilmesinin kanu
nun müzakeresinde çok faydalı olacağını hatır
latmak istiyorum. Komisyon, şimdi dinlediği
niz veçhile, bu madde de 5434 sayılı Kanunun 
bu mesele üe ilişkin maddenin iki hükmünü, 
iki fıkrasını getirerek, diğer jönlerden düzeltme
ler yaparak, maddeye hakikaten güzel şekil ver
miştir. Metnin 115 nci maddesi okunmadan ev
vel komisyonun 115 nci maddesi okunsa ve mü
zakereye mevzu o olsaydı, bâzı arkadaşlarımız 
daha bu madde üzerinde aydınlanmış olacakları 
için ve bendeniz de bu sözü şimdi değü o va
kit alacaktım. 

Muhterem arkadaşlarım, bu maddede subay
lar ve astsubaylar istifa yönünden birleştirilmek
tedir. Çünkü, bu iki sınıf birbirinden istifa yö
nünden ayrı idüer. 5802 sayılı Astsubay Kanu
nuna göre astsubaylar, dokuz yıl hizmet etme-
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dikçe, subaylar da on yıl hizmet etmedikçe is
tifa edememekte idiler. Şimdi astsubaylar, su
baylar gibi on yıl hizmet etmedikçe istifa ede
mez durumu getirilmektedir. Komisyonun de
ğiştirgesinde de metindeki bu had muhafaza 
edilmiştir. Anayasaya aykırı değildir, tabiî hiç
bir alâkası yoktur. Elbette ki Devlet, akdin iki 
tarafımdan biri olarak böyle bir şey getirebilir. 
Karşı taraf kabul etmezse mesele yoktur. Ancak, 
bu hizmet süreleri getirilirken bu işin hukuku, 
mantığı ne idi, ne olabilir? Evet Devlet bir 
şart koşuyor, kabul eden vatandaş gelir, kabul 
etmiyen gelmez. Ama, bunun bir mantığı, bir 
hukuku vardır. Bu da o şahsa Devletin yaptığı 
masraf ile izah edilebilir, hizmetin ağırlığı ile 
izah edilebilir. Yani unsurları vardır. Biri, 15 
sene iken, öbürü değildi, biri 10 sene iken öbü
rü dokuzdu. Şimdi astsubaylara, ona da on se
ne diyoruz. Astsubay dediğiniz, ortaokulu bi
tirdikten sonra veya sanat enstitüsünü biıir-
dikten sonra veya muadili bir okulu bitirdikten 
sonra iki sene sınıf okulunda, astsubay sınıf 
okulunda okuyan gençtir. Subay, harb okuluna 
eğer doğrudan doğruya alınmışsa veya bir ia-
külteye doğrudan doğruya alınmışsa düşünü
nüz fakültede okuyacak, yüksek harçlıklar ala
cak, altı sene talebelik yapacak, altı sene son
ra subay olacak. Masrafı ağır. Hele ortaokul
dan itibaren, liseden itibaren harb okulundan, 
kaynaktan böyle gelen bir subay, Devlete pa
halıya mal olmuştur. Mecburi hizmet kıstası, 
nihayet böyle bir mantıktan hareket etmek ikti
za eder. İkisi de on sene. Birine ço'k masraf 
yapıldığı için evet on sene, öbürüne o kadar 
masraf yapılmamış. Denilebilir ki, harb oku
luna birden alsak... Hiç masrafsız geliyor, ona 
on sene diyoruz. Askerî mektepten gelen? Ona 
da on sene diyoruz. Evet, Devlet olarak, muka
velenin bir tarafındaki Devlet diyor ki, liseyi 
ıbitiren bir genç, on sene mecburi hizmetin var
dır, gel. Semdi... 

BAŞKAN — Sayın Güle}', müddetin beş da
kika ile tahdiıdedilmiş olduğunu hatırlatırım 
efendim. . . " ' ' " 

FERDA OÜLEY (Devamla) — Biliyorum 
•efendim. Şimdi nihayet bunun astsubaylar için 
eski kanunda olduğu gibi dokuz seneye indi
rilmesi kanaatimce nasafete, ıııadelete uygundur. 
Eğer bu plânlamayı bozuyor, işte hepsi on se
ne olsun falan diye bir direnme, efendim on se

nede birleştirme yoluna ıgidileccikse, ki ben bu
nu tervicedemiyorum, bu takdirde işte Anayasa 
ve kişi hürriyetlerine değinen arkadaşlarım için 
bilhassa söylüyorum, bunu da 5802 sayılı Kanu
nun dokuz seneyi tanzim eden hükmüne göre 
astsubay olmuşları, yani, halen bu tasarı çıkma
dan evvel, kanunlaşmadan evvel, astsubaylık 
vazifesi yapmış olanları mutlaıka bu hükmün 
dışına çıkarmak lâzımdır, işte Anayasaya iliş
kin hüküm budur, müktesep hak vücut bulmuş
tur. Ben dokuz sene üzerinden hizmet yapaca
ğım diye astsubay olmuşum. Bu kanun .dolayı--
siyle on sene çalışana yeni bir hüküm getiri
yor. Benden sonrakiler için tatbik edilebilir, 
benim için tatbik edilmemesi lâzımdır. Ya bu 
.maddenin metninde bu gelmeliydi, ben bunu 
bekliyordum değiştinge önergesinden, yahut 
da daıha evvelki bir maddede olduğu gibi, ge
çici maddelere bu madde ile ilişkin bir hüküm 
getirilmelidir. Komisyon eğer böyle getireceğiz 
derlerse hiç önerge filân verımiyerek kendileri
ne teşekkür ederim. Bu metnin oylanmasını rica 
ederim. Cumhuriyet Halk Partisi Grupu ola
rak bu iki husus dışımda komisyonca gelen öner
geyi tasvibettiğimizi saygılarla arz ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon, buyurun efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Muhterem arkadaşlarım; 
Sayın Güley, astsubaylarla subayların mecburi 
hizmet sürelerinin onar sene olarak teshilimi, 
kendilerine Devletin yaptığı masraflar itiba
riyle bir kademeye tabi tutmak gerekir gibi, 
ıben böyle anladım, beyanda bulundular ve 
dediler ki, «meselâ askerî liselerde okumuş bir 
talebenin bilâhara harb otkıulunu bitirerek su
bay çıkması takdirinde Devletin yapacağı mas
raflar doğrudan doğruya astsubay okuluna gir
miş ve astsubay çıkmış bir vatandaşa Devletin 
yaptığı masraflar anasında fank vardır. Bu 
fark doğrudur. Yalnız, biz burada Devletle bu 
okullara girip subay veya astsubay çıkacak 
olan vatandaşlar arasındaki akitte tek hizmet 
haddini de nazarı itibara aldık. Eğer, Devletin 
yaptığı masrafları nazarı itibara alarak, bu 
masrafların derecesine göre dereceli bir hizmet 
mükellefiyeti yükleıseydik bu takdirde, Silâhlı 
Kuvvetlerde bir personel buhranına, bir perso
nel plânlamasının intacına imkân kalmazdı. 
Mesele doğrudan doğruya harb okuluna girmiş, 
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ıharib okulunu iki yılda veya üç yılda bitirmiş 
bir vatandaşın mükellefiyeti ile, o zaman as-
ıkerî liseye girmiş bir vatandaşın mükellefiye
ti arasında fark olacak ve bu personel plânla
ması alt, üst olacaktı. Biz buna gitmedik. Her 
iki zümreyi de on 'yıl mecburi hizmete tabi tut
mak suretiyle bir had içerisinde yükümlülüğe 
tabi tuttuk. 

Dediler ki, 5802 sayılı Kanuna ıgöre astsu
baylar, dokuz yılda istifaya hak kazanabilir
lerdi. Komisyonun önergesinde bugünkü ımük-
ıtesep haklara ilişen bir kayda tesadüf etmedik. 
Biz daha evvel geçmiş ve müktesep haklarla 
ilgdli bâzı maddelerde olduğu gibi bu hususun, 
kânunun yürürlüğe girdiği andan itibaren ast
subay çıkaeaklara tatbik edilebileceğini, ondan 
evvel astsubay çıkmış alanlar için bir geçici 
.madde sevketmek suretiyle onlara tatbik edil-
ımemesi gerektiği hususunda kendileriyle bera
beriz. Ancak, bunu bu ımaddede tesbit etmeyi 
uygun ımütalâa etmedik, arz ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Ge
çici Komisyonun önergesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiy enler... Geçici 
Komisyonun önergesi kabul edilmiştir. 

Geçici Komisyonun maddeye vermiş oldu
ğu yeni şekli, 115 nci .madde olarak oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul elımiyen-
ler... 115 nci madde yeni şekli ile kabul edil
miştir. 

Sayın Mustafa Akalın arkadaşımız, madde
ler görüşülürken Geçici Komisyon önergesi var 
ise evvelâ o okunsun, ondan sonra görüşmeler 
yapılsın, domek -suretiyle bir önerge vermiştir. 
Şimdiye kadar kanunların müzakeresini tan-
,z£m eden İçtüzük maddelerine göre, evvelâ ta
sarının maddesi üzerinde görüşmeler yapılır. 
Maddeler üzerindeki »görüşmeler bittikten son
ra mevcut önergeler aykırılıkları sırasmca, is
ter Geçici Komisyon tarafından verilsin, ister 
arkadaşlar tarafından verilsin,: aykırılıkları sı
rmasına göre okutulur ve buna göre muamele 
yapılır. Binaenaleyh, daha müzakeresini yap
madan evvel bir takıım takrirleri okutarak bun
ların (müzakeresini yapmaya imkân olmadığı
nı arz ederim. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) 
•—Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN —Tekra r mı? 
MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) 

— Bir doğru şeyi elli kere söylemek lazımsa, 
elli kere söylenmesinde fayda vardır. Konuş-
ımak istiyorum. 

BAŞKAN — Daha evvel Ferda Bey söz is
tediler. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) 
— Hayır, ben konuşacağım. 

BAŞKAN — Tehevvür buyurmayınız, peki 
Ferda Güley arkadaşımız size sırasını verir. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Veriyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Peki... Buyurunuz, niçin şid
det gösteriyorsunuz.? 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) 
— Muhterem arkadaşlar; usul yönünden bu 
üçüncü söz alışum ve artık bundan sonra da 
diyeceğim yok. 

Şimdi gördüm maddeyi, ben çıktım konuş-
tuım. 115 nci maddeyi Millet Meclisinin metnine 
göre takibettim ve ona göre, Anayasaya uygun
dur, Anayasaya aykırı tarafı yoktur, dedik, 
mütalâa beyan ettik. Başka bir arkadaşımız 
bunun tebdilini teklif etti. Bir de baktık ki, en 
sonunda Geçici Komisyon bir önerge veriyor. 
Bakıyoruz ki, önergeye Senato Geçici Komisyo
nundaki 113 ncü madde olarak sevk edilen bir 
değiştirge önergesi. Bunun üzerine yine bakı
yoruz, okuyoruz önergeyi mantıkî, makul, akla 
yakın ve onun üzerinde ımüzakere cereyan edi
yor. Onu kabul ediyoruz. Şu halde, bizim Sa
yın Başkanın da izah ettiği -gibi, prosedür bu 
ise evvelâ konuşulur, ondan sonra önergeler 
okunur ve onlar üzerinde müzakeresi yapılır 
ki, prosedür de budur. Bunun bir hal çaresini 
bulmak lâzımdır. Daha evvel bunun hal çaresi, 
Geçici Komisyonun gerek kendisinin gerekse 
Senatodaki Geçici Komisyonun değiştirge öner
gelerinden en son şekli ne ise bunu bize metin 
olarak getirsin; bunun üzerinde ımüzakere ya
palım diye 'daha evvel arz ettim. Binaenaleyh, 
inat etmekte, doğru yola gitmemek için inat 
etmekte kanaatûmce fayda yoktur. Belki bir, 
iki, üç gün işi aksatır ama ondan sonra işler 
seyrinde yürür. Bu itibarla her zaman bu aksak
lık olacaktıi'. insan «muallâkta kalıyor. Değiş
tirge önergesi veriyoruz, metne göre. Halbuki 
bizim düşündüğümüzden daha iyisini Komiâyon 
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etüt etımiş, daha iyi bir önerge getiriyor. E, o 
getirmiş olsa biz de onu görsek belki hiç ağzı
mızı açımıyacağız ve ımaddeler, seri olarak tet-
'kiıktiımizdem geçecek ve kanunlaşmak üzere bir 
yol katetımiş olacağız. Bu itibarla, çapraşık 
yolda yürümekte sayın komisyon inat etmesin. 
Başkanlık (gürültüler) yapamıyor diyor ki, 
«Bu prosedür, Tüzük böyledir, evvelâ metin 
üzerinde konuşma yapılır» Yüksek Heyet her 
şeye 'hâkim olduğuna göre, Komisyonun getir
diği önerge, ımetiaı okunmadan evvel değiştir
ge olanlar okunsun, bu değiştirge önergeleri 
üzerinde müzakere yapılsın diye oya/vâz'etsin 
Başkanlık, Heyeti Âliyeniz kabul buyurursa bu
nun üzerinde hiçoknazsa yapalım, bu iş seri 
olarak yürüsün. Benim '.mâruzâtım budur. Yok
sa aksi halde, ben bakıyoruım başka türlü arz 
ediyorum, bir de bakıyoruım sonra değiştirge 
önergeleri mâkul. O aamaaı diyecek lâf bulamı
yorum. Bu şekilde vakit geçiyor. Bunun üze
rinde tekrar dunmaımın sebebi budur. 

saygılarıımı sunarım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Güley. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Aynı şeyleri söy-

liyecektim, vazgeçtim. 
ILYAS KILIÇ (Samsun) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 

ILYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem arka
daşlarım, hakikaten bu kanunun görüşülmesinde, 
özelliğinden dolayı hiçbir kanunda uygulanmıyan 
bir usûl tatbik edilmektedir ve neticede her mad
de üzerinde bir değişiklik önergesi ile karşılaşıl
makta, zamanlar da böylece heba olup gitmek
tedir. Sayın Başkanlık ısrar etmesinler, bu mâ
kul talep karşısında Yüksek Meclise, Komisyo
nun değiştirge önergeleri olan maddenin müza
keresi esnasında değişiklik önergesi esas kabul 
edilmek suretiyle müzakereye bir istikamet ver
sinler ki, zaman kaybına uğramıyalım. Hakikaten 
arkadaşımın dediği gibi, bir madde üzerinde ha
zırlanmışsınız, bir de bakıyorsunuz ki, siz konu
şurken, hazırlanan yeni bir değişiklikle karşılaşı
yorsunuz. Bütün konuşmalar boşa gidiyor. Fuzu
li zaman kaybediyoruz ve kanun gecikiyor. Bina
enaleyh, arkadaşımın mütalâası ve takriri yerin
dedir. Bu kanunun bir özelliği vardır. Tüzük tat
bikinin haricinde, kanunun görüşülmesinde, Yük
sek Meclis gündemine, her şeye hâkim olduğuna 
göre, bu önergenin oylanma siyle, Komisyon değiş

tirgeleri üzerinde müzakerenin devam ettirilmesi, 
kanunun biran evvel çıkması bakımından uygun
dur. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Başkanlığınızın bu hususıta gö
rüşünü daha mufassal arz etmek isterim: 

Şimdi bu görüşmeler 99 ncu maddeden itibaren 
başlıyor. Her maddenin kanun lâyiha ve teklifle
rinden bahsedilir... Kanun lâyiha ye teklifleri ne
dir? Geçici Komisyon veya aidolduğu komisyon 
tarafından kabul edilip, imza edilen ve basılarak 
Başkanlığımıza gönderilen maddelerdir. Bizce, 
Başkanlıkça bu basılmış ve bize gönderilmiş mad
delerdir. Bundan sonra müzakere sırasında mil
letvekilleri ile Geçici Komisyon arasında hiçbir 
fark yoktur. Çünkü raporun altında Geçici Ko
misyonun muhterem üyelerinin tamamının imza
sı var. Bizce muteber olan, tamamının imzası 
olan maddedir. Bunun üzerinde nasıl ki, bir mil
letvekili önerge verir değiştirilmesini isterse, Ko
misyon üyeleri de aynı şekilde önerge verir, de
ğiştirilmesini ister. Haıttâ Komisyonun değiştir
ge önergesi çok daha aykırı ise onu evvelâ oku
ruz. Yok, başka arkadaşımızın ki, daha aykırı ise 
onu okuturuz. Personel Kanununda bizim tatbik 
ettiğimiz prosedür budur. Binaenaleyh, değiştir
ge önergelerinin hiçbirisinin üzerinde fuzuli bir 
muamele yapılmış değildir. Madde, asıldır. 
Komisyon üyelerinin imzalarını ihtiva eden ka
nun lâyihasının ihtiva ettiği madde bizce asıldır. 
Evvelâ onun müzakeresi yapılır, sonra yapılacak 
değişiklikler ona göre, aykırılık cihetine göre oy
lanır, kabul edilir veya edilmez, öteden beri taki-
bedilen prosedür bu olduğuna göre, bu önerge
nin oylanması mümkün değildir. Bendeniz böyle 
bir önergeyi oylayamam efendim. 

^MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
önergemi okutunuz lütfen Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Okunsun efendim, lâzım gelen 
cevabı verdim. Okuttuktan sonra da lâzım gelen 
cevabı vereceğim. (Gürültüler) 

Efendim, şimdiye kadar takibetmiş olduğu
muz usul müzakerelerini tanzim eden elimizdeki 
içtüzüğe göre bu önergeyi ben oya sunamam 
efendim. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Meclisten geçen madde, Komisyondan gelen mad
de değildir... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Okutuyorum, okut diye ısrar 
ediyor, boşuna uğraşıyorsunuz efendim. Şimdi 
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müsaade buyurunuz efendim, komisyonlar Yük
sek Heyetinize niyabeten çalışırlar, bu komisyon
ların getirmiş olduğu metni ben kendiliğimden 
nasıl değiştirebilirim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Usul hakkın
da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, sizi de dinli; 
yelim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlarım, Sayın Başkanımızın da hakkı var, 
arkadaşlarımızın da hakkı var. 

Şimdi Tüzük bakımından Sayın Başkanlığın 
tutumu yerindedir. Yalnız, bugüne kadarki tatbi
kat da, komisyonlarda kabul edilen, basılıp dağı
tılan metnin dışında mütemadiyen değişiklik ge
tirmezler. Getirmiyecekleri için, bendeniz bir tek
lifte bulunuyorum. Tatbikatının da olduğuna kaa-
niim. Başlangıçta hem Komisyonun metni okun
sun, hem de Komisyonun verdiği tadil önergesi 
okunsun ki kürsüye gelen her arkadaş, hem Ko
misyon metni üzerinde, hem de Komisyonun tadil 
metni üzerinde burada konuşma yapabilsin. Yok
sa, Sayın Başkanlık ikişer defa söz vermek mec
buriyetinde kalıyor ve kürsüye çıkan arkadaşla
rımız da haldi olarak tekrarda bulunmaktan sı
kıntı duyuyorlar. Zannediyorum ki, bu bizim 
tutumumuza aykırı değildir, Meclisin bugüne ka
darki tatbikatına aykırı değildir. Bu usulü tatbik 
edersek meselenin içinden çıkmış oluruz. Saygıla
rımla. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Benim önergem zaten bu mealdedir. Başkanım 
lütfen okutunuz benim önergemi. 

BAŞKAN — önergenizi okutayım bu mâna
da mıdır? Dinleyiniz efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının maddeleri görüşülürken Geçici Ko

misyonun görüşülen madde üzerinde değiştirge 
önergesi varsa evvelâ bu önergenin okunması ve 
müzakerelerin bu önerge üzerinden yapılmasını 
ve bunun usul ittihazını arz ve teklif ederim. 

Ayfyon Karahisar 
Mustafa Akalın 

BAŞKAN— Maddeyi bırakıyoruz önerge üze
rinde konuşmamız mümkün mü? 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
O da var. Maddeden sonra Geçici Komisyon de
ğiştirge önergesi okunsun. 

BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde görüş
meyi açarım, sonra komisyonun önergesi varsa 
okuturum, bu mümkündür ama, maddeyi bir ya
na bırakıp, önergeler üzerinde işlem yapamam. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Katılıyorum. 

BAŞKAN — Boşu boşuna bir sürü vakit kay
bediyoruz. Maddeyi okutuyorum: 

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

Madde 116. — Subay ve astsubay nasbedildik-
ten sonra öğrenim, kurs ve staj için yurt dışına 
gidelerle, Silâhlı Kuvvetler hesabına yurt içinde 
öğrenim yapanların yükümlülükleri aşağıda gös
terilmiştir : * 

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 yükümlü
lükleri : 

1. Masrafları kendileri tarafından öden
miş ise, gidiş ve dönüş tarihleri arasında geçen sü
re kadar, 

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 gi
denlerle, yükümlülüklerini bu süre içinde tamam-
lıyanların, 

Kadro görevine fiilen katıldıkları tarihten 
başlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı? Buyurunuz Sayın Güley. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem arka
daşlarım; 116 ncı madde ile yurt içinde ve dışın
da öğrenim, kurs ve staj yapanların yükümlülük-
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leri tanzim edilmektedir. Genel olarak madde, 
bugün Türk Silâhlı Kuvvetlerinin kanun yeter
sizliği dolayısiyle ıstırabını çekmekte olduğu bir 
tatbikatın devamını durduruyor. Ve kendisine 
Devletin emek yermiş olduğu, umutla başlanmış 
olduğu çeşitli sektörlerdeki elemanlarını kendisi
ne hizmet ettiği oranda Devletin kendisine hiz
met ettiği, masraf ettiği oranda kendisine ferdin 
hizmet etmesi hükmünü getiriyor. Şimdi meselâ, 
bir askerî doktor kıtaya çıkıyor. Kıtadan son
ra imtihana giriyor, kazanıyor, geliyor Akade
miye. Sonra asistan, baş asistan oluyor. Bir sü
re gittikten sonra geliyor. Fakat, bütün bunlar, 
bu asistan, baş asistan olarak geçirdiği hizmetler 
o 10 yıl içinde mahsubedil'diğinden dolayı, fiilen 
kıtada ağır şerait içinde bulunan bir subay gibi 
muamele görüyor. Gerçi, asistanlık baş asistanlık 
hafif bir hizmet değildir, ağır bir hizmettir. Fa
kat kendisinden tam istifade edileceği bir süre
de 10 yıllık süresi dolmuş olduğundan dolayı aka
demik kariyere intisabetmiş olan o mütehassıs 
doktor, kendisine Türk Silâhlı Kuvvetlerinin en 
çok muhtaç olduğu, hizmetine ihtiyaç duyduğu 
birz amanda, gerçi kendilerine ayrılmamaları için 
bir tazminat hükmü de getirildi, fakat ayrılabili
yor. Şimdi bu madde ile yurt dışında veya içinde 
kendilerine Devletin masraf yapmış olduğu, bu 
gibi şahıslar için ölçüler getirmektedir. Bu ölçü
ler, genel olarak gerçeğe uygundur, doğrudur ve 
kabulü gerekir. Ancak; daha evvelki maddede arz 
ettiğim gibi, müktesep haklar müessesesine saygılı 
olmamız için, saygılı olmaya mecburuz. Bu madde 
ile rabıtalı bir şekilde geçici maddelere de, bu 
kanun çıktığı zaman, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde 
bulunanlar, için müktesep hakka saygı ifade eden 
bir madde getirmek mecburiyeti vardır. 

Çünkü, 10 seneye dâhildi bu hizmetler, bu ça
lışmalar. Şimdi birden çıkıyor. Halen vazife 
başında bulunan ve bu maddenin kapsamına giren 
Türk Silâhlı Kuvvetleri mensupları için, mutlaka 
bir geçici madde ile, müktesep hakkı koruyucu 
bir tutuma Meclis olarak sahip çıkmak mecburi
yeti vardır. Bunu ifade etmiş olmak için huzuru
nuza çıktım. Genel olarak madde bir boşluğu 
doldurmaktadır. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ha
kikaten mustarip bulunduğu bir tatbikata son 
vermek ve kime ne kadar hizmet edilmişse, mas
raf edilmişse, ümit bağlanmışsa o kadar fiilen 
hizmet etmesini sağlamak amacını gütmektedir. 
Bu sebeptendir ki, C. H. P. Meclis Grupu olarak 

maddeyi tasvibetmekteyiz. Ancak, geçici bir 
madde ile bugün halen Silâhlı Kuvvetlerde bulu
nan ve bu maddenin kapsamına girenler için mük
tesep hakları koruyucu bir hüküm getirmek mec
buriyeti vardır. Bunu da ilâve ederek, sözlerime 
son veriyorum. 

BAŞKAN —- Nahit Menteşe, buyurun Sayın 
Menteşe. 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım, benden evvel konuşan 
Ferda Güley arkadaşım mütesep haklara ria
yet edilmesi hususunu savundular. Ben de 
116 ncı madde ile getirilmiş olan esasları benim
semekle beraber müktesep hakka riayet edilme
sini istemekteyim. Subay ve astsubay nasbedil-
çlikten sonra yabancı memleketlere gidenler hak
kında 6077 sayılı Kanunun 1 nci maddesi aynen 
şudur: 

«Madde 1. — Muvazzaf subaylar ile askerî 
memurlar, subay ve askerî memur olduklarından 
itibaren 10 yıl askerî hizmetlerini yaptıktan 
sonra istifa edebilirler. 

a) Yabancı memleketlerde tahsil edenlerin 
veya staj görenlerin istifalarının kabulü, mas
rafları kendi tarafından ödenmiş ise, tahsil veya 
staj için gidiş - dönüş tarihleri arasında geçen 
müddet kadar, Devlet tarafından ödenmiş ise, 
bu müddetin iki misli hizmet etmeleriyle müm
kündür.» 

Şimdi bu kanun yürürlükte iken, yabancı 
memleketlere giden Türk Silâhlı Kuvvetleri per
soneli, bu kanunun yürürlüğe girmesinden iti
baren birtakım haklarla yani, mukavele ile te
min edilmiş haklarını zayi etmiş olacaklar, kay
betmiş olacaklardır. O bakımdan, ya 116 ncı 
maddeye bir ilâve fıkra veyahut da sayın arka
daşımızın söylediği gibi, geçici bir madde ile 
müktesep hakların korunmasında zaruret olduğu 
kanısındayız. Bunu zannediyorum komisyonu
muzda benimsiyecektir. Her hangi bir malî kül
fet getirmemektedir. Sadece ve sadece muka
vele ile temin edilmiş müktesep haklar, 6077 sa
yılı Kanunla temin edilmiş birtakım haklar ko
runmuş olacaktır. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın îlyas Kılıç, buyurun. 
İL YAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem ar

kadaşlarım, müktesep haklara saygı, aynı za
manda, Devletin vazifesidir. Müktesep haklar 
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aynı zamanda vatandaşın Devlete karşı olan iti- ı 
mat ve saygısını kuvvetlendirir. Hukuk devle
tinde kazanılmış haklar korunmalı, korunma
dığı takdirde bu hakları koruyacak müesseseler 
karşımıza çıkar ve Devletin haklara riayetsiz
liği mahkeme ile tescil edilir ki, bu iyi bir tutum 
olmaz. 

Şimdi, ben Komisyondan soruyorum, benim 
anladığıma göre, iki devre Hukuk Fakültesinde 
bir üsteğmen, bdr yüzbaşı rütbesinde subay oku
dular. Bunlar hâkim oldu, halen hâkimdir bu 
arkadaşlar, Millî Savunma Bakanlığında. Bun
lara bu kanun tatbik edilirse orada okudukları 
dört sene kadar fazla hizmet mi yapacaklar? 
Aynı şekilde; maliye sınıfı ihdas edildi. Ve bu 
smfta kullanılmak üzere mülkiyede subay oku
tuldu. Bu subaylar da okudukları müddetçe 
bu hükme tabi mi olacaklar? Sonra yine, bu 
maddede (A) fıkrasında, yurt dışına gidenler 
için 6 ay ve daha fazla olanlara yükümlük. Bu
nun için bir takrir verdim, bu 6 ay bir yüküm
lülük ayı olarak kabul etmemek lâzım, benim 
anlayışıma göre. Yani 6 ay için gidiyor, üç ay 
için gidiyor, onun için kesin bir hüküm koymak 
lâzımdır, 6 aydan fazla gidenler, diye. Altı aya 
kadar gidenleri bir yükümlülüğe tâbi tutmamak 
lâzım. Zaten bilgi ve görgüyü artırmak maksa-
diyle harice gitmek 4489 sayılı Kanuna tâbidir 
ki, bir yılla tahdidedilmiştir. Olsa olsa, harice 
altı ay veya da az gidişler kurs ve staj maksa-
diyle olmaktadır. Bunlar için her hangi bir 
yükümlülük koymamak lâzımdır. Komisyonun 
verdiğimiz önergeye iltifak ederek, altı aydan 
fazla tabirini kullanması bugünedek, gelmiş 
geçmiş tatbikata da uygundur kanaatindeyim. 
Diğer hususlarda bu kanundan evvel kazanılmış -\ 
hakları ihlâl etmemek şartiyle maddenin getir
miş olduğu diğer değişikliklere tamamen ve ay
nen iştirak ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen ? Buyurun Ko

misyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Muhterem arkadaşlar, 
116 ncı madde yurt içinde ve dışında öğrenim, 
kurs ve staj yapanların yükümlülüklerini tan
zim etmektedir. Söz alan arkadaşlarımızın da 
belirttikleri gibi, bu maddeyle yeni yükümlülük
ler getirmekteyiz. Konuşan arkadaşlarımızın 
hepsi müktesep hakların himaye edilmesi gerek-
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tiğini belirttiler. Biz kendileri ile beraberiz. 
Yalnız biz, bu müktesep hakların korunması ge
reğini şu ölçü içerisinde anlıyoruz. Meselâ bu
gün öğrenim, kurs veya staj için yabancı bir 
memlekete gönderilmiş olan bir subay veya 
astsubay eski kanuna tabi olacaktır. Fakat, bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
gönderilmiş olan subay bu kanundaki hüküm
lere tâbi olacaktır. Bir tabip, eğer bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren gerek mem
leket içi ve gerekse memleket dışı bir kursa, 
staja, ihtisasa tâbi tutulacaksa, gidecekse o za
man bu yükümlülüklere tabi olacaktır. Bende
niz az evvelki geçici maddede arz ettiğim gibi, 
müktesep hakları himaye sadedinde bu hususu 
geçici madde ile tanzim edeceğiz. Yalnız mük
tesep hakların başlangıcını, şu az evvel arz etti
ğim beyan şeklinde anladığımızı ifade etmek 
için söz aldım. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Soru sormak is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Sadece subay ve 

astsubaylar için müşterek tanzim şeklini geti
ren Türk Silâhlı Kuvvetlerinde halen evvelce 
dışarıya kurs için gönderilmiş astsubay var 
mıdır ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Efendim deniz kuvvetlerin
de ve bilhassa Hava Kuvvetlerinde bulunan 
astsubaylardan kurs için gönderilmişler vardır. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Kara Kuvvetle
rinde de var mıdır? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Devamla) — Kara Kuvvetlerinde 
de vardır. Teknik sınıflar için pek çok kimse 
yurt dışına kursa gönderilmişlerdir. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Benim aldığını 
gibi, değerli arkadaşlarıma da gelmiş mektup
lar vardır. Dışarıya, subaylar gibi kursa gön
derilmediklerinden şikâyet ederler. Bunun yal
nız Kara Kuvvetleri ile ilişkisi mi vardır. Diğer
leri ile yok mudur? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Devamla) — Kara Kuvvetleri içdn 
de gerçek değildir. Yalnız Hava Kuvvetlerin
den ve Deniz Kuvvetlerinden gidenlerin adedi 
daha çoktur. Kara Kuvvetlerinde de teknik sı
nıflar için gidilmektedir. Her üç kuvvete men-
subolanlar da gitmektedirler. 
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Muhterem arkadaşlarım, llyas Kılıç arkada
şımızın bir beyanına da arzı cevap etmek iste
rim. Dediler ki, süresi altı ay veya daha fazla 
demiyelim. Altı aydan fazla diyelim. Bdz bunu 
altı ay veya daha fazla şeklinde muhafaza et
meye mecburuz. Çünkü, bunlar bugün yabancı 
memleketlere kurslara gönderilen subay ve ast
subayların çokcası altı ay sürelerle gönderilmek
tedir. Bu itibarla «altı ay veya daha fazla» tâ
birini aynen kullanmakta zaruret vardır. Bu 
itibarla «6 aydan daha fazla» tâbirini muha
faza etmek değil, 6 aylık sürelerin mükellefi
yet altında tutulmasıdır. 

Yine llyas Kılıç arkadaşım dediler ki, «Peki 
Silâhlı Kuvvetler ihtiyaçlarına göre yabancı 
memleketlere çeşitli sınıflardan subay ve astsu
bay gönderilmesi için personel kanununda hü
küm tesbit edecekler mi.»? Bu gönderilenler 
kendi arzuları ile ve muvaffak olmuş, taahhüt 
etmiş olanlardır. Biz onları böyle bir yüküm
lülükle tesbit ettik. Arz ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı?... Yok. 
Değiştirge önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
116 ncı maddenin (a) bendinin birinci satı

rındaki (ay veya daha) kelimelerinin kaldırıla
rak 6 aydan fazla ibaresinin konmasını arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Samsun 

llyas Kılıç 

İLYAS KILIÇ (Samsun) -^ Komisyon Baş
kanının izahatı muvacehesinde önergemi geri alı
yorum efendim. v 

Sayın Başkanlığa 
116 ncı maddeye aşağıdaki fıkranın eklen

mesini arz ve teklif ederiz. -

Aydın Aydın 
Kemal Ziya öztürk Nahit Menteşe 

(Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten ev
vel yurt dışında tahsilini tamamlayıp yurda dö
nenler hakkında 6077 sayılı kanun hükümleri 
uygulanır.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Efendim, bu husus geçici 
madde ile tesbit- edileceği cihetle katılmıyoruz. 

| NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Geri alıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Geçici madde ile tesbit edile
ceği için geri aldılar. Maddeyi aynen oylarınıza 

I sunuyorum/Kabul edenler... Etmiyenler... 116 ncı 
I madde kabul edilmiştir. 

III - Liseyi bitirdikten sonra yurt dışında 
öğrenim yapanların yükümlülükleri 

Madde 117. — Lise mezunlarından öğrenim 
I maksadiyle yabancı memleketlere gönderilenle

rin, subay çıktıktan sonra istifaya hak kazanma
ları, 10 yıllık yükümlülük süresine ek olarak öğ-

I renim için yurt dışına çıkış ve dönüş tarihleri 
arasında geçen süre kadar fazla hizmet etmeleri 
ile mümkündür. 

Bunlardan Devletçe kendilerine yapılan mas
rafları faizi ile birlikte ödiyenler 10 yıllık yüküm
lülükleri sonunda istifa edebilirler. 

BAŞKAN — 117 nci madde üzerinde söz is
tiyen var mı?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. Ka-

I bul edilmiştir. 
IV - Askerî öğrencilerin istifa edememeleri 
Madde 118. — Harb okulları, yurt içi ve yur t 

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

BAŞKAN — 118 nci madde üzerinde Komis
yonun önergesi vardır, önergeyi okutuyorum. 

I Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 118 nci maddesinin ikinci satırın

daki «sınıf» kelimesinin metinden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

I- Geçici Komisyon Başkam 
' İsmail Sarıgöz 

. BAŞKzlN — Buyuran Sayın Yıldırım. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Grup adına söz 

I istiyorum. 
BAŞKAN — Peki efendim, hatibi çağırmış 

bulundum, size ondan sonra vereceğim. 
İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Erzurum) 

— Muhterem arkadaşlarım, ben askerî öğrenci-
I lerin istifa edememe mecburiyetinin ikna edici 

bir sebebi olmadığı kanaatindeyim. Askerî öğ
rencilerin intibak edememe veya başka sebep
lerle tazminatlarını ödemek mükellefiyetleri za
ten vardır. Kanaatimce, istedikleri zaman istifa 

| etme hakları kendilerine tanınmalıdır. Aksi 
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takdirde, bu okula intibak edemâyen ve okuma
mayı kafasına koyan bir öğrenciye bu istifa ede
meme mükellefiyeti yüklenirse ailesi için bir 
yük olacaktır, ailesine yahut da diğer mü
kelleflere daha fazla tazminat ödetmek sonu
cunu doğuracaktır. Bir kere mektebi bitirip 
vazifeye başladıktan sonrası için mâkûldür, 
ama kanaatimizce bu maddenin tamamen çıka
rılması lâzımgelir. Maruzatım bundan ibarettir 
efendim. 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Ferda 
Güley. 

C. H. P. GRUPU ADINA FERDA GÜLEY 
(Ordu) — Muhterem arkadaşlar, şeklen bakıl
dığı zaman bir vatandaşın bir hakkını en uy
gun şart vücut bulunca kullanamaması, hu
kuk anlayışına, hele Anayasa hukuku anlayı
şına karşıdır manzarası bu maddede vardır, 
öyle görünüyor. Fakat, daha evvelki, subay
larla astsubaylara ilişkin istifa maddesinde 
de görüşüldüğü gibi, nihayet Devlet dört sene, 
altı sene arasında öğrenim yapacak olan bu 
öğrencileri, askerî öğrenci sıfatı altında plân
lıyor, okullara, fakültere veriyor, okutu
yor. Bunları eğer istifa etmekte serbest bı
rakırsak bir müddet getirmemiz gerekir. Ast
subaylar için nasıl demişiz, 10 seneden ev
vel istifa edemezler. Her halde bunlar için 
de senbesıtir her hangi bir sınıfta istifa eder
ler, değilse nihayet şu kadar zaman istifa 
edemezler. Okul hayatında böyle bir tahdi-
dölamaz, böyle bir kademelendirme olamaz. 
İhtiyacım olduğu için hukuk, tıp, askerî dişçi, 
askerî eczacı askerî doktor için öğrenciler 
alıyorum imtihanla, onları, fakültelerde Silâhlı 
Kuvvetler içirt ayrılan kontenjanın içine 
yerleştiriyorum' ve masrafları Devlet tara
fından ödenmek suretiyle tahsile başlatıyorum. 
Bunlar altı ay, bir sene sonra benim dört 
sene sonra harb okulundan subayım çıkacak, 
altı sene sonra doktoram çıkacak, dört sene 
sonra eczacım çıkacak ve şu plân içinde 
şöyle kullanacağım, diye Türk Silâhlı Kuv
vetleri olarak beklemekteyim. Halbuki bu 
beklediklerim, kendilerince haklı sebeplerle is
tifa ediyorlar. Çünkü, istifa serbesttir. Sayın 
arkadaşlarımızın işaret ettiği', gibi bu kanunda 
böyle bir madde dahi yoktur. Bunu haklı gör
mek ve kamu yararına görmek ve Türk Silâhlı 

Kuvvetlerinin yararına görmek kolay değildir, 
mümkün değildir. Ama sayın komisyonun de
ğiştirgesini bekledim. Okundu. Asıl metinden tek 
bir kelime değiştirilmiş, ta başından beri değiş
tirdiğimiz sınıf kelimesini kaldırmış, geriye ka
lan maddenin aslını aynen muhafaza etmiş. Hal
buki bu madde, geçen dönemde Cumhuriyet 
Senatosunda müzakeresi esnasında üzerinde iş
lem yapılarak o bir aylık intibak süresi az 
görülüp üç aya çıkarılmış bulunuyordu. Haki
katen en az üç ay bir intibak süresini tanı
mak lâzımdır, üstünde müzakereler yapılmış 
münakaşalar yapılmış Cumhuriyet Senatosu 
geçen dönemde bu bir aylık intibak süresi
ni üç aylık bir süreye yükseltmiştir. Komisyon 
bunu kabul etmemiş. Bence maddenin tamamı 
bir ihtiyacın, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin bir 
ihtiyacının, bir. gerçeğin karşılığıdır. Fakat 
bu bir aylık intibak süresinin geçen dönemde 
Cumhuriyet Senatosunda yapıldığı gibi üç aylık 
intibak süresi olarak değiştirilmesi gerçekten 
zaruridir, gerçekten faydalıdır, ve Türk Silâh
lı Kuvvetlerine plânlama yönünden, ne de sair 
yönden herhangi sakıncalı bir hal ile karşılaş
maz. Askerî öğrenci olan biri üç ay sonra in
tibak edemiyorum, bunu yapamıyacağım, bu 
mesleğin yolculuğunu yürütemiyeceğim, deme 
hakkı tanınmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Güley beş dakikanız 
dolmuştur. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Bunu arz 
etmek için söz aldım. Eğer Komisyon tat
min edici bir şekilde niçin üç ayı kabul etmedik
lerini, eski metinde direndiklerini' izah ederse 
pek tabiî olarak kabul ederim. Âma önerge ve
rerek bunu tasviplerinize arz etmek, eğer tat
min edilmezsem, görevim olacaktır. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Akalın buyu
run, efendim. 

M. P. GRUPU ADINA MUSTAFA AKA-
LIN (Afyon Karahisar) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; tasarının 118 noi madde
sini ben şahsan biraz fazla sert bulmaktayım. 
Günlerce evvel verdiğim önergemde şöyle yaz
mıştım. «Harb okulları yurt içi ve yurt dışı fa
külte ve yüksek okul askerî öğrencileriyle astsu
bay okulu öğrencileri bir aylık intibak süresini 
geçirdikten sonra istifa etmeleri halinde, oku-
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dukları süreye isabet eden masrafın, istifa tari
hindeki para değeri hesabedilerek, bunun iki 
mislini ödemeye mecburdurlar» diye, ki, bu 
önergemle maddedeki istifa edemezler, kesin 
hükmünün kaldırılmasını arzu ediyordum. Yal
nız bu defa yeni bir önerge takdim ettim. Bu 
önergemde iki türlü mütalâa ettim, askerî öğ
rencileri. Birisi harb okulu, fakülte ve yüksek 
okullarda okuyanların durumu, bir de bunlar
dan ayrı olarak askerî liselerde okuyanlarla ast
subay okullarına girmiş olanları ayrı ayrı müta
lâa ettim ve bu şekilde bir önerge takdim etmiş 
bulunuyorum. 

Bu önergede, asikerî liselerde okuyanların 
harb okulu veya fakülte veya yüksek okullara 
gelmiş olmaları halinde daha evvel lise veya as
kerî ortaokullarda 3 yıl veya 6 yıl gibi bir sü
re içinde askerî disiplini öğrenmiş, askerî disip
line alışmış olan öğrencilerin, artık harb okulu
na veya yüksele okullara veya fakültelere gir
dikleri tarihten itibaren nihayet bir aylık bir 
intibak süresini kabul etmek akla uygun gelir. 
Ancak, doğrudan doğruya sivil liselerden harb 
okuluna alınmış veya sivil liselerden mezun ol
duktan sonra yüksek okul veya fakültelere gir
miş olan askerî öğrencilerin ve yine ortaokulu bi
tirdikten sonra doğrudan doğruya astsubay 
okullarıma girmiş bulunan öğrencilerin bu mad
deye tabi olmalarını doğru bulmuyorum. Bu 
(itibarla, bir önerge takdim ettim. Sivil liseler
den mezun olup da harb okuluna veya yüksek 
okullara, fakültelere girmiş olan veya sivil .or
taokuldan mezun olup da astsubay okullarına 
girmiş bulunan askerî Öğrencilerin bir aylık, iki 
aylık, üç aylık diye bir tahdit, koymadan asker
liğe intibak edemediklerini anladıkları zaman 
istifaları halinde, istifaları tarihindeki para 
değerini de nazarı itibara alarak, kendilerine 
yapılan masrafın iki mislini almak suretiyle 
bir borç altına girmelerinden ve istifa edemez
ler mecburiyetıinden kurtulmalarını uygun mü
talâa ettim. Söbebl de, biraz evvel Yüksek He
yetinizce kabul edilen 115 nci madde subay ve 
astsubay olmuş bulunanların dahi bâzı ahvalde 
dstifa etmesi hakkını vermiştir. Meselâ yabancı 
Ibir kadınla evlenmiş ol'ması istifaya 
Imeclbur ediyor. Demin buradan geçti, 
sulbay ve ajsıtısulbay olmuş bulunanlara 
daıhi 115 nci madde 'o haikkı tanıdığına gö
tte, 118 nci maddeyi 115 nci madde paraleline 
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getirmek mecburiyeti hâsıl olmuştur. Aksi hal
de takdir edersiniz ki, iki madde arasında çeliş
me olur. 115 nci madde şu veya bu ahvalde su
bay ve astsubaylara istifa etmek imkânını tanı-

,. mış olduğu halde, daha subay olmamış, astsu
bay olmamış talebelere, bir aylık mehilden son
ra istifa edemez şeklinde sert bir hüküm getir
mek, iki maddeyi çelişir bir duruma düşürür.. 

BAŞKAN — Sayın Akalın 5 dakikanız dol
muştur efendim. 

MUSTAFA AKALIN (Devamla) — Zaten 
mâruzâtım bundan ibaretti. Bu önergemiz istika
metinde maddenin tadilini istirham ediyoruz. Zi
ra, zorla güzellik olmıyacağına kaaniiz. Bir öğren
ci bir ay içinde askerliğe intibak etmemiş olabilir, 
bu iki ay veya üç ay içinde de olabilir, hattâ bir 
yıl sonra dahi olabilir. Bu itibarla bu hükmün 
böyle sert bir şekilde kalması kanaatimce uy
gun olmaz, 115 nci' maddeye uydurma zarure
ti de vardır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar buyurun efen
dim. 

' HİLMİ İŞGÜZAB (Sinop) -*- Muhterem 
milletvekilleri, askerî öğrencilerin istifa ede
medikleri hakkındaki 118 nci madde üzerinde
ki şahsi görüşlerimi arz ediyorum. 

[ ,118 nci madde, 'esasında iyi tedvin edilmiş 
'bir maddedir. Yalnız, bilhassa öğrencilerin ilk 
bir aylık intılba'k sûresi geçtikten sonra istifa 
<edemıemıeleri hususu biraız gerçeklere uygun 
değildir. Yakın ve uzak, askerî öğrenci- dan 
akrabalarımızın duruımunu da müşahede etmiş 
insanlar olarak, şunu bilhassa kabul, etmek 

i mecburiyetindeyiz. Personel ihtiyacını karşıla-, 
I mıak için ordu, elbette ki, masraflarını vermek 
[ isuretiyle çeşitli okullara, yani harb okulu dı-
I şmda yükselk okul veya fakültelere öğrenci 

almaktadır. Bugün, ekonomik durumumuz o 
hale 'gelmiştir ki, insanlar kendi arzulariyle 
değil, bazan ekonomik baskıların altında mu
ayyen yarlere gidip okumaktadırlar. Bugünkü 
şartlana göıre bu maddenin daha geniş ve tole-

| ranslı şekilde tedvin edilmesinde fayda vardır, 
zarar yoktur. Yani, Türk Silâhlı Kuvvetleri 
ıkendi ihtiyaçlarına göre bir personel plânı ha
zır lıyacalk, projesini hazirlııyacak, ne kadar ele
mana ihtiyacı varsa bunları tesbit edecek ve 
ondan sonra da bu elemanları yetiştirmek için' 

I çaba sıarf edecektir. Bu tabiîdir, 
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Simidi bu müddeti bir ay olarak değil, 
(bir sene, yahut iki senelik süre kaJbul 'edildiği 
zaman her halde daha elâstiki olur ve öğrenci
ler tam mânasliyle inltılbak eder, intibak ede
miyorsa Devletlin kendisine hareıaimış olduğu 
(paraları, tazminatı faizi ile birlikte öder, ayrı
lır. Bu şekil de gerek şaJhsi bakımından gerek 
..ailesi balkıımımdan ve gerekse cemiyet bakımın
dan daha faydalı olur. Aksi halde zorlaımak 
^suretiyle, istifa edemez, diye bir kayıt koymak 
suretiyle onu oraya bağlamak, muvafık olma
mak gibi, talimat da öyledir - iki seme üst süte 
sınıfta kalanın askerlikle ilişiği kesilir, omdan 
sonra 15 - 20 bin lira tazminat dâvası açılır ve 
bundan ne askerî personel ne de o fert bir şey 
istifa edemez. Kaldı ki, bugün üniversiteye de
vam eden talebelerimizin miktarının çokluğu 
-gerekse ımaddi güce saıhilbolmama gibi çeşitli 
sebepler dolayısiyle ayrılanım yerine hemen 
gelebilecek miktarda ve sayıda bol arzulu şa
hıslar da vardır. Bunlar naslbedilmiş bir subay 
gibi değillerdir. Bu bakımdan bunlar üzerinde 
daha hassas davranmak mecburiyetindeyiz. 
Aksi hailde arkadaşlarımızın da bahsettiği gibi 
115 nci madde ile bu, çelişik bir durum arz 
edecektir. Benim görüşüm, bunu daha elâstiki 
hale sokmak lâzımdır. Eğer eleman bulamaz
sak, yani öğrenci bulamaz, böyle bir durumla 
karşı karşıya kalırsak o zaman ancak bu şekil
de sert hükümlerin getirilmesinde fayda ola
bilir. Ama bugün, öyle birşey yok ortada. Bu
lgun yetişen insanlara üniversite bulamıyoruz 
ve çoğu üniversite mezunlarımız iş bulamadığı 
-gibi, lise mezunları da gidecek yer bulama-
maktadırlar. O bakımdan bunun da dikkate 
alınmak suretiyle, hiçbir zaman personel sıkın
tısı çekilmiyeceği gerçeğini göz önünde tutmak 
suretiyle bunu daiha iyi bir şekilde elastikiyete 
doğru götürmek ve hiç değilse bir aylık değil 
de ilk birinci sınıftan sonra, demek suretiyle 
hiç değilse bir senelik bir zaman tanımak, mu
vaffak olamıyorsa, intibak edemiyorsa bu bir 
sene içinde ayrıldığı zaman tazminatı ve>rmesi 
kolay olur. Bir aylık kısa süreyi tanıdığımız 
zaman 3 ncü sınıfta üst üste iki seme sınıfta 
kalarak ayrıldığı zaman onun ödiyemiyeceği 
bir maddi külfeti omuzlarına yüklemek ve mah
keme kapılarında sürünmek gibi bir durumu 
•ortaya çıkacaktır ki, bu bir gerçektir. Tatbi
katta, avukatlık hayatımızda çok gördük, 

muhterem Millî Savunma camiası da bunu çdk 
iyi bilirler. 

Bu bakımdan öğrenciler için biraz daha to
leranslı olmak, asgari bir sene, ay değil, hiç 
•olmazsa ilik senesini geçiren yani, ikinci sınıf
tan sonra demek suretiyle bunu yum'uşatmanm 
faydası vardır, bugünkü durum karşısında. 
Hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Sayın Baykal, buyurun. 
RİFAT BAYKAL (Mardin) — Muhterem 

arkadaşlarım, askerî liselere, barb okulu ve 
yüksek okullara öğrenciler, personel plânla
masına göre alınırlar. Elbette ki, burada iste
dikleri zaman istifa edemezler. 

Üç ay mevzuuna gelince : Kanıaatimee as
kerî mekteplere intibak için bir ay kâfidir. 
Bir aydan daha fazla zaman tanıyacak olur
sak, kanatimce şöyle bir mahzur doğar, askerî 
mekteplere müracaat eden öğrencilerin hepsi 
gerekli hususiyeti haizdir ve bunların içerisin
de en iyi derece alanlar seçilirler. Bir ay içeri
sinde, mektebe alındıktan sonra, bunların için* 
de intibak edemiyenler varsa ondan sonra ge
len namzetler mektebe gelir ve bu suretle yine 
personel plânlamasına göre yeni gelenler o 
devreye intibak ederler. Devre kaybedilmemiş 
olur, yani personel plânlaması bozulmamış olur. 
Kanaatimce komisyonun getirmiş olduğu teklif 
yerindedir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Sabri özcan San, buyu
run. 

SABRI ÖZCAN SAN (Gümüşane) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, bizde meslek
lerin seçimi daha çok tesadüfidir. Okul seçimin
de de tesadüflere taibiyiz. Tabiî tabiriyle ifade 
edeyim, başı bozuk bir hayatta askerî mekte
be ve disiplin sistemi içine giren bir çocuk inti
bak edemezse şayet, elbe'tteki rahatsızlıklar -ge
çirir, ruhi deprasyonlar geçirir, ailesini rahat
sız eder. Bunu mektepte zorlamak tutmak fay
dalı olmaz, bir ikincisi, çocuk tahsil hayatında 
iken 'aiel hayatında büyük bir değişiklik olabi
lir. O kadar ki, onun tahsiline imkân kalmaz. 
Tazminatını vermek suretiyle ayrılacaktır, buna 
mâni olmamak lâzımdır. Sonra madem ki ruhi 
bir intibak yapamamıştır bu mesleğe, o tak
dirde onun meslek hayatında kalmasına da bir 
sebep yoktur. Çünkü, ondan bu meslekte artık 
faydalanmak mümkün değildir. Binaenaleyh, 
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ben yalnız birinci senede değil, tahsil hayatının 
ber hangi bir senesinde intibak edememekten 
veya başka bir sebepten bir öğrenci ayrılma 
zaruretini duyarsa ayrılabilmelidir. Mâruzâtım 
bu kadardır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen... Buyurun 
Sayın Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ İSMAÎL 
SARIGÖZ (Rize) — Muhterem arkadaşlar.. 118 
nci madde ile askerî öğrencilerin istifade ede
memeleri hususu tanzim edilmektedir. Söz alan 
arkadaşlarımızdan Sayın Yıldırım, bu istifa 
«dememe keyfiyetinin ikna edici bir sebebi yok
tur dediler. 

Sayın Gülcy de; şartlar hâsıl olunca, bir va
tandaşın hakkını 'kullanamama durumu vardır 
gelir ama, bütün bunlara rağmen bu sürenin bir 
ay değil, biraz daha, meselâ üç ay gibi uzatıl
masının uygun olacağını ifade ettiler. 

Akalın arkadaşımız, harb okuluna sivil lise
lerden gelenlerin intibak durumlarının askerî 
liselerden gelen talebelere nazaran, daha farklı 
olacağını, bu itibarla, bunlara farklı intibak sü
releri tanınmasının uygun olacağını ifade etti. 

Sayın İşgüzar arkadaşımız ilse; bu sürenin 
bir seneye kadar uzatılmasında, teşmil edilme
sinde fayda olduğunu belirttiler. Özcan San ar
kadaşımızın da intibak edemiyen bir talebenin 
ruhunda hâsıl olacak deprasyonlar sebebiyle 
»kötü neticelere sürükleneceğini ve bunları tut
manın müessese için faydalı olmıyacağı husu
sunu özet olarak işaret ettiler. 

Biz, Senatonun intibak devresini 3 ay olarak 
değiştiren hükmüne iki bakımdan uymadık. Bi
rincisi; müessesenin menfaatleri bakımından, 
ikincisi şahsın menfaatleri bakımından. Mües
sesenin menfaatleri "şu : Meselâ harb okulları 
her yıl birinci sınıfa 500 öğrenci alırlar. Bun
lardan bir aylık süresi sonunda 100 öğrencinin 
ayrılacağını nazarı itibara alırsanız, personel 
plânlaması alt üst olur. Hele bâzı arkadaşları
mızın ifade ettiği gibi, mütaakıp sınıflarda da 
bir istifa durumu movzuubahsolursa, müessese 
için müstakar bir personel plânlaması takibet-
mek mümkün olmıyacaktır. Kaldı ki, harb 
-okullarında her yıl müfredat programımn inta-
ci için talebinin devam etmeye mecbur olduğu 
âzami bir süre vardır. Eğer talebeye üç aylık 
bir intibak .süresi tanınırsa, bir üst sınıfa yük

selebilmesi için mensup olduğu sınıfta takibet-
meısi icabeden müfredat programının süresini 
tamamlıyamamıştır ve dolayısiyle yükselmesi 
mümkün olmıyacaktır, Şimdi harb okullarımız 
her yıl 1 Ekim tarihinde öğrenime başlamakta
dır. Cümlenizin malûmu olduğu üzere, üniver
siteler de, Kasım ayında öğrenime başlıyorlar. 
Eğer, 3 aylık bir istifa müddeti hakkı tanırsak, 
harb okuluna girdiğinden 3 ay sonra, aşağı -
yukarı Aralık ayının sıon günlerinde istifa 
edebilecektir. Bu takdirde istifa edecek 
olan kimse üniversiteye veya her hangi bir yük
sek okula giremiyecektir. Bu itibarla da bu üç 
aylık sürenin tanınmasını biz uygun bulmadık. 
Maddenin bu şekilde kabulünü istirham ed.eri.rn. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Soru sormak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Efendim, bu

rada karar vermek için istatistikî bilgilere ilhti-
yaç vardır. Eğer, arada istifa edenlerin mikta
rı pek cüzi ise, tatbikatta insani düşüncelerle 
bunların mektepte kalmalarını temin etmek, 
tabiî olabilir. Eğer bunların miktarı çok ise, ak
si hüküm düşünülebilir. Acaba son sınıflara ai't 
bu hususlarda bâzı istatistikî rakamlar var 
imidir? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
'SARIGÖZ (Devamla) — Bir istatistikî rakamı
mız yoktur. 

İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Erzurum) — 
Soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Erzurum) — 

Sayın Komisyon Başkanı, bu türlü istifalara 
imkân verirsek personel plânlamasının mümkün 
olamıyaeağını belirttiler. Şu kadarı ölür, şu ka
darı hastalık sebebiyle ayrılır, şu kadarı tar-
dedilir, şu kadarı başarısızlıktan ötürü uzaklaş
tırılır, şu kadarı da intibak edemedim, diye is
tifa edebilir, şeklinde bir unsur hesaba dâhil 
edilemez mi? Niçin plânlama yapılmasın? Bu
nun cevabını istirham ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ İSMAİL 
SARIGÖZ (Devtaımlıa) — Muhteremi (arikadaş-
îlar; Harb dkullliarına, az 'evvellıki mâınız'aitımda 
ifiade le'ttiğıiım g'iıbi, 'aılıoaın ıtallebe ımilktorı hor 
yi'l Sdllâhllı Kuvvetlere Ikaltıllımıası genelken subay 
/milkıtan i'lıe ayarlıdır. Aırkadıaşıımıız dediler k i r 
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hastalık sebebiyle, sımrflta ikalıma sebebiyle - (da
ha, sebepleri çoğaltmak müfmfkün - ayrılabile
cek kimseler personel plânlatmasını aksatıyor 
mu? Şimdi (aslollan, harb okullarıma alınırken 
her hanıgi bir vaitamdaşıımız, talebe olarak sağ-
lılk muay etmesinden! geçirlmelklte, her türlü 'hu
susu ıkomtnoll edilmekte ve böyle laJİınmıalktadır. 
Ama, Ibilâhara hasitallamabilir, buralar arizî se
beplerdir, düşünımıelk ımülmlkün değildir. Ama, 
(burada bir aylılk süreyi taranmak suretiyle heım 
şahsa, (ayrıldığı takdirde 'başka bir yere gire-' 
bilme imkânını teımin ediyoruz, heım de perso
nel plânlamasını tahakkuk 'ettirmek için ayrı
lanlarım yerine allanacak olanlara o yılki müfre
dat programımı talkibedobilme iimikânlarıını ve-
'riyoruz. Üç ıayllı!k bir süreyi (kabul ettiğimiz 
takdirde, üç ayın hitamında layrılacak bir ta
lebenin yerine 'alınabilecek bir talebeyi bulsak 
ıdahi omun Ikaybettiği 'ders saatleri itibariyle 
K) yıılki öğrenimi fcaşıaT/mıasıma d/mkâm ve ihti
mal yoktur. Esasen harb 'oküHannın iç. yömet-
ıme'liğinde dıe bir ıtıa'lebenin ne kadar müddet 
dıerse girmezse mazeretten sınıfta kalacağıma 
dair .teferruatlı hükümler (mevcuttur. Bu itd-
ıbarla biz Ikatııimıyoruz. 

BAŞKAN — Başlka söz isıti'yen olmadığıma 
göre, değiştirge önergelerini aıykırıllıik derecele
rinle göre loikuıtuyoruım. 

Başkanlığa 
118 ınc'i ım'addemiın ımıetinden çılkarılmasını 

teklif ederim. 

Erzurum 
İsmail Hakkı Yı/ldırım 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

(SARIGÖZ (Rize) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge

yi oylarınıza sunuyorum. Kabul 'edenler... Et-
miyenler.. Kabul edimeıniştir. 

Yüksek Başkanlığa 
118 inci maddedeki 1 aylı)k intibak süresi

nin 3 aya ıçılkarılmasını 'arz ve teklif eıderim. 

Ordu 
Ferda Gülley 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (RtİBe) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon 'önıergeye katılma-
anlaktadır. Önergeyi kabul edenler... Kabul et-
ımiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel (kanunu 

•tasarısının 118 nci 'maddesinin aşağıdaki şekil
de tadilini iarz ve ıteMif edeırim. 

Afyon Karahisar 
Mustafa Akalın 

Madde 118. — 
Harb okulları, yurt içi ve yurt dışı fakülte 

ve yüksek okul, askerî öğrencileri (sivil liseler
den... geleniler hariç) ilik bir aylık intibak sü
resini geçirdikten sonra olkul masrafını ödese-
ler dahi istifa edemezler. 

Sivil liselerden harb dkulları, yurt içi ve 
yurt dışı fakülte ve yüksek okul askerî öğren
cileri ile lastsuıbay okulları öğrencileri bir ay
lık intibak süresini geçirdilkten sorara is
tifa eitmeieıri hallimde okudukları süreye 
isabet eden masrafın istifa tarihindeki 
para değeri hasabodilerek tutarın ilM mislini 
ödemeye mecburdurlar. 

BAŞKAN — Komisyon?... 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Katıilmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katıılmamraktadır. 

Önergeyi 'oylarmuza, arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiıyenller... Önerge (kabul edikne-
ımiştir. 

Milet Meclisi Başkanlığına 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanun ta

sarısının 118 nci maddesinin aşağıdaki şekilde 
tadilini arz ve teklif ederim. 

Afyon 
Mustafa Akalın 

Madde 118. — 
Harb okulları, yurt içi ve yurt dışı fakülte 

ve yüksek okul askerî öğrencileriyle astsubay 
sınıf öğrencileri bir aylık intibak süresini geçir
dikten sonra istifa etmeleri halinde, okudukları 
süreye isabet eden masrafın, istifa tarihindeki 
para değeri hesabedilerek bunun iki mislini öde
meye mecburdurlar. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmamaktadır. 
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önergeyi kabul 'edenler... Kalbul 
önerge kabul edilmemiştir. 

etmiyenler., 

Geçici Komisyonun ibir önergesi vardır, onu 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 118 nei maddesinin ikinci satı

rındaki «sınıf» kelimesinin metinden çıkarılma
sını arz ve teklif ©derim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İsmail Sarıgöz 

BAŞKAN — Komisyonun önergesini oyla
rınıza arz ediyorum; kaJbul edenler... Kalbul et-
miyenler... Komisyonun önergesi kabul edilmiş
tir. 

Maddeyi «sınıf» kelimesinin çıkarılması su
retiyle tekrar okutuyorum. 

IV •- Askerî öğrencilerdin istifa edememeleri 

Madde 118. — Harb okulları, yurt içi ve 
yurt dışı fakülte ve yüksek okul askerî öğren
cileriyle astsubay okulları öğrencileri ilk bir ay
lık intibak süresini geçirdikten sonra okul mas
raflarını ödeseler dahi istifa edemezler. 

BAŞKAN — Maddeyi okunduğu şekilde oy
larınıza iarz •ediyorum. Kalbul edenler... Kabul 
etmiyenler.. 118 nei madde kabul edilmiştir. 

V - İstifaların kalbul süresi 
Madde 119. — Yükümlülüklerini bitirerek 

istifa edenlerin 'istifaları Bakanlıkça kabul edi
lir. İstifaların kabulü müracaat tariflimden iti
baren bir aydan fazla geciktirilemez. 

Savaş hali ve savaşı gerektirecek durumun 
ıbaşgöstermesi hallerinde subay, astsubay ve as
kerî memurların istifa işlemleri, Bakanlar Ku
rulu kararı ile bu sürelerin sonuna kadar tehir 
edilebilir. 

BAŞKAN — 'Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. 119 ncu maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kalbul edenler... Kabul etmiyenler... 119 ncu 
madde kalbul edilmiştir. 

Açık oylama neticelerini okutuyorum efen
dim. 

Yüksek Başkanlığa 
Yerli ilâç endüstrisinin sosyal, sağlık ve eko

nomik cephelerini bütün ayrıntılariyle aydınlat

mak ve bügi edinmek üzere kurulan Meclis 
Araştırma Komisyonu için yapılan 5 nei tur 
seçime (228) üye katılmış ve neticede ilişik lis
tede isimleri bulunanlar hizalarında gösterilen 
oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Tasnif heyeti. 

Üye 
Kayseri 

Mehmet Ateşoğlu 

Üye 
Samsun 

İlyas Kılıç 

Üye 
Samsun 

Osman Şahinoğlu 

A. P. (9) 
Hasan Fehmi Boztepe (Antalya) 
Adnan Akın (Balıkesir) 
Abdurrahman Güler (Çorum) 
Eemzi Şenel (Denizli) 
Ahmet Mustafaoğlu (Erzurum) 
Sabahattin Savacı (Gümüşane) 
Ali İhsan Balım (İsparta) 
Arif Hikmet Güner (Kırklareli) 
Namık Kemal Tülezoğlu (Samsun) 

C. H. P. 
Cihat Baban (Çanakkale) 
Kemal Demir (Bolu) 
Cevdet ^Aykan (Tokat) 
Âdil Yaşa (Siirt) 

(4) 

Mazhar Basa 
G. P. 

(Rize) 
(D 

M. P. (1) 
Mustafa Akalın (Afyon K.) 

T. 1. P. (1) 
Tarık Ziya Ekinci (Diyarbakır) 

228 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
228 

228 
228 
228 
228 

228 

228 

228 

Y. T. P. (1) 
Mehmet Emin Gündoğdu (Bingöl) 228 

Yüksek Başkanlığa 
Petrol Araştırma Komisyonunda açık bulu

nan üyelik için yapılan 5 nciı tu r seçime (227) 
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üye katılmış ve neticede aşağıda ismi bulunan 
üye hizasında gösterilen oyu almıştır. 

Tasnif heyeti. 
Üye Üye 

Kayseri Samsun 
Mehmet Ateşoğlu llyas Kılıç 

Üye 
Samsun 

Osman Şahinoğlu 

1 . 6 . 1967 O : 1 

| İsmet Kapısız 227 

i BAŞKAN — Nisap tamamdır, seçimler ta
mamlanmıştır. 

2 Haziran 1967 Cuma günü saat 15,00 te 
ıtoplanmak üzere oturumu kapatıyorum. 

' Kapanma saati : 19,55 

— m •• 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

111 NC1 BİRLEŞİM 

1 . 6 . 1967 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Yerli ilâç endüstrisinin sosyal, sağlık ve 
ekonomik cephelerini bütün ayrmtılariyle ay
dınlatmak ve bilgi edinmek üzere kurulması ka
bul edilen Meclis Araştırma Komisyonuna üye 
seçimi. 

2. — Petrol Araştırma Komisyonunda açık 
bulunan üyeliğe seçim. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI-

RILAN İŞLER 

X I . — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve 
Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku
rulan Geçici Komisyon raporu (1/234)- (S. Sa
yısı : 156) [Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 19661 

2. — Uşak Milletvekilli FaJhrli Uğrasızoğlu'-
nun, 27 .5 .1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal 
Bayram ve Genel tatiller hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/258) (S. Sayısı : 178) 
[Dağıtma tarihi : 30 .12 .1966] 

3. — Tarım Bakanlığı Teşkilâtında çalışan 
veteriner hekimlere ödenek verilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Balı
kesir Üyesi Hasan Âli Türker'in teklifi ve Ta
rım ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu. (1/337, 2/434) 
(ıS. Sayısı : 241) [Dağıtma tarihi : 2 1 . 4 .1967] 

4. — Antalya Milletvekili İhsan AtaöVün, 
gece öğretimi yapan yüksek dereceli İstanbul 

Akşam Teknik Okulunda görevlendirilecek öğ
retmenler ile asistanlara ve diğer personele ve
rilecek ek ücret kanunu teklifi ve Plân Komis
yonu raporu (2/166) (S. Sayısı: 111 e 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 25 . 5 .1967] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X I . — Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 

bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/151, 1/34) (S. 
Sayısı : 149) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 
(Görüşme sırası : 1) 

X 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu. (3/251, 1/49) (S. 
Sayısı : 148) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 
(Görüşme sırası : 2) 

X 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1963 
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/390, 1/52) (S. Savısı r 
150) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] (Görüşme 
sırası : 3) 

X 4. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Keşten esabına alt 
uygunluk bildiriminin sunul dubana dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü 1963 bütae yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyo
nu raporu (3/115, 1/46) (S. Savısı : 151) »Da
ğıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] (Görüşme sırası : 4) 



X 5. —Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1962 bütçe yılı Kesinh©-
sabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları işletmesi Gene] Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/155, 1/35) (S. 
Sayısı : 152) [Dağıtma tarihi : 2 , 8 . 1966J 
(Görüşme sırası : 5) 

X 6. —• Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesinhe
sabma ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/3İ2, 1/54) (S. 
Sayısı : 153) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 
(Görüşme sırası : 6) 

X 7. — Yalova Kaplıcaları İşletme İda
resinin 1957, 1958, 1959, 1960, 1961 ve 1962 
malî yılları hesabına ait rapor ile bilançosunun 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı teskere
leri ve Sayıştay Komisyonu 'raporu. (3/142, 
3/143, 3/145, 3/146, 3/147, 3/148) (S. Sayı
sı : 248) [Dağıtma tarihi : 2 . 5 . 1967] (Görüş
me sırası : 7) 

X 8. — Tekel Genel Müdürlüğü 1958 yılı 
döner sermaye hesaplarına ait bilanço ile mu
rakıp raporunun sunulduğuna dair Başbakan
lık tezkeresi ile Tekel Genel Müdürlüğünün 
1958 yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ve Tekel Genel Müdürlüğü 1958 bütçe. 
yılı Kesinhesap kanun tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/127, 3/129, 1/24) (S. Sa
yısı : 249) | Dağıtma tarihi : 3 . 5 . 1967] (Görüş
me sırası : 8) 

X 9. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1959 
yılı döner sermaye hesaplarına ait bilanço ile 
murakıp raporunun sunulduğuna dair Başba
kanlık tezkeresi ile Tekel Genel Müdürlüğü
nün 1959 yılı Kesinhesabma ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ve Tekel Genel Müdürlüğü 1959 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/128, 3/135, 1/123) (S. 
Sayısı : 250) [Dağıtma -tarihi : 3 . 5 . 1967] 
(Görüşme sırası : 9) 

X 10. — Petrol Dairesi Başkanlığının 
1963 'bütçe yılı Kesinin esabma ait uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı teskeresi ile Petrol Dairesi Başkanlığı
nın 1963 bütçe yılı Keısinheısap kanun tasarısı 
ve Sayıştay Komisyonu raporu. (3/157, 1/40) 
(S. Sayısı : 252) [Dağıtma tarihi : 5 . 5 .1967] 
(Görüşme sırası : 10) 

X 11. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1964 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezke
resiyle Petrol Dairesi Başkanlığının 1964 bütçe 
yılı kesinhesap kanun tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/551, 1/249) (S. Sayısı : 
253) [Dağıtma tarihi : 5 . 5 . 1967] (Görüşme 
sırası : 11) 

X 12. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesinhesabına ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve Sahiller 
Sağlık Genel Müdürlüğümün 1963 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu. (3/109, 1/42) (ıS. Sayısı : 
254) [Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1967] (Görüşme 
sırası : 12) 

X 13. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğünün 1964 'bütçe yılı Kesinhesabma 
ait uygunluk 'bildiriminim sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve 'Sahil
ler Sağlık Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu. (3/434, 1/186) (S. Sayısı : 
255) [Dağıtma tarihi : 5 . 5 . 1967) (Görüşme 
sırası : 13) 

X 14. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1960 yılı 
döner sermaye hesaplarmıa ait 'bilançosu ile dene
tim raporunun ve uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 1960 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (1/26, 3/131, 3/163) (S. 
Sayısı : 284) [Dağıtma tarihi : 13 . 5 . 1967] 
(Görüşme sırası : 14) 

X 15. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1961 yılı 
döner sermaye hesaplarına ait nilânçosu ile dene
tim raporunun ve uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
1961 .bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sa
yıştay Komisyonu raporu (1/31, 3/139, 3/612) 



— 3 
(S. Sayısı: 285) [Dağıtma tarihi: 13 . 5 . 1967] I 
(Görüşme sırası : 15) 

X 16. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 
1963 bütçe yılı Kesinhesalbına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile 1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (1/45, 
3/322) (S. Sayısı: 286) [Dağıtma tarihi: 
13 . 5 . 1967] (Görüşme sırası : 16) 

17. — Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâ
zı maddelerinde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve Plân Komisyonu raporu. 
(1/238) (S. Sayısı : 233) [Dağıtma tarihi : 
3 . 4 . 1967] (Görüşme sırası : 29) 

18. — Yeniden kurulacak vakıflar hakkın
da kanun tasarısı ve Adalet, İçişleri, Maliye ve 
Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (1/239) (S. Sa
yısı : 183) [Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1967] 
(Görüşme sırası : 35) 

X 19. — Umumi hayata müessir âfetler dola-
yısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardım
lara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Ka 
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve imar ve îskân, İçişleri ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu. (1/231) (S. Sayısı : 
159) [Dağıtma tarihi : 28 . 1] . 19661 

20. — Eiskd Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, eski 
Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gündoğan ve İs
tanbul Milletvekili îlhami Sancar'm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi : 5/4; Cumhuriyet Senatosu : 
4/66) (S. Sayısı : 20) [Dağıtma tarihi : 
27 . 1 . 1966] 

21. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi : 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu : 4/68) (S. Sayısı : 21) [Dağıtma tari
hi : 27 . 1 . 1966] 

22. — E'sM Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu- I 

nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
19; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 522) [Da
ğıtma tarihi : 28 . 1 . 1966] 

23. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesıi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli silâh
lar ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . İ953 tarih 
ve 6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle 
15 nci maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/146) (S. Sayısı : 23) [Dağıtma ta
rihi: 1 . 2 . 1966] 

24. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 9 arkadaşının, Tababet ve 
şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Adalet Komisyonu raporları (2/140) (S. 
Sayısı : 90) [Dağıtma tarihi: 24 . 3 . 1966] 

25. — Gaziantep Milletvekilli Ali İhsan Göğüs 
ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basm Kanunu
nun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve İçişleri, Turizm ve 
Tanıtma ve Adalet komisyonları raporları 
(2/41) (S. Sayısı : 128) [Dağıtma tarihi : 
9 . 7 . 1966] 

26. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Ca
hit Ortaç ve 78 arkadaşının, 6183 sayılı Âmme 
alacaklarının tahsili usulü hakkındaki Kanuna 
23 . 10 . 1962 tarihli ve 85 sayılı Kanunla ilâve 
edü'en geçici 5 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (2/118) (S. Sayısı : 103) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 4 . 1966] 

27. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ada
let komisyonları raporları (2/131) (S. Sayısı: 
170) [Dağıtıma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

28. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi nü
fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu Faik 
özer'in bakiye cezasının affı hakkında kanun ta
sarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/244) (S. 
Sayısı: 172) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 



29. —• Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayitfi: 173) 
[Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

3ü. — İstanbul Müîll'cıtvckıilıi Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıl
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilin esine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/348) (S. Sayısı: 174) [Dağıtma tarihi: 
23 . 12 . 1966] 

31. — Polis vazife ve salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/163) 
(S. Sayısı : 188) [Dağıtma tarihi : 21.1.19671 

32. — Cumhuriyet Senatosu Kasltamonu 
Üyesi Ahmet Nusret Tuna ve 9 arkadaşının, 
Mehmetoğlu Murat Çalışkan'a vatani hizmet 
tertibinden ..aylık bağlanmasına dair kanun tek
lifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/302) (S. Sayısı : 216) [Dağıtma tarihi : 
21 . 2 . 1967] 

33. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'ın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3658 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/30; Cumhuriyet Se
natosu 4/73) (S. Sayısı : 237) [Dağıtma ta 
rihi : 15 . 4 . 1967] 

34. — İzmir Milletvekilli İhsan Güreaın'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/33; Cumhuriyet Se
natosu 4/71) (S. Sayısı : 238) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 . 1967] 

35. — İzmir Milletvekili İhsan Gürean'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3657 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/32; Cumhuriyet Se
natosu 4/72) (S. Sayısı : 239) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 . 1967] 

36. — İzmir Milletvekilli İhsan Gürcan'ın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 

3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/31; Cumhuriyet Se
natosu 4/76) (S. Sayısı : 240) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 . 1967] 

37. — Siverek kazasının Dağibaşı Yukarı 
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasanoğiu Ha
lil'den doğma 1317 doğumlu Cuma Karakılıç 
(Özmodanlı) nm cezalarının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. 
(1/103) (ıS. Sayısı : 277) [Dağıtma tarihi : 
12 . 5 . 1967] 

38. — Manisa ilinin Çaprazkeıbir ma
hallesi 146 No. lu hanede nüfusa kayıtlı Ali 
Romzioğlu Fatma'dan doğma 1 . 8 . 1928 do
ğumlu Mehmet Necati Gümrüfcçüoğlu'nun ce
zalarının affı hakkında kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu. (1/102) (S. Sayısı : 276) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1967] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — Türküye Cumhuriyeti Hükümetimin 
En Ziyade müsaadeye Mazhar Millet Tarifesi
nin onaylanması hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri, Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Plân ko
misyonları raporları. (1/229) (S. Sayısı : 258) 
[Dağıtma itarilhi : 5 . 5 . 1967] ('Görüşme sı
rası : 17) 

X 2. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Andlaşmasma Ticaret ve Kalkınma ile ilgili 
IV ncü kısmın eklenmesine dair protokol ve ek
lerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, Tica
ret, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/79) (S. Sayısı : 259) [Dağıtma tarihi : 
5 . 5 . 1967] (Görüşme sırası : 18) 

X 3. — Türkiye ile İran arasında Transit 
Anlaşması ve eklerinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Ulaştırma, 
Bayındırlık, Gümrük ve Tekel, Dışişleri ve 
Plân komisyonları raporları. (1/82) (S. Sayısı : 
261) [Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1967] (Görüşme 
sırası : 19) 



X 4. — Bâzı mamulleniımıiızin tevsik edilecek 
ihraç fiyatlarında vergi, resim, hare ve ben
zer tesirler icra eden sair mükellefiyetleri berta
raf etmeyi öngören usul ve şartların ihdası hak
kındaki Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onay
lanmasına dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Te
kel, Maliye, Sanayi, Ticaret ve Plân komisyonları 
raporları (1/109) (S. Sayısı : 264) [Dağıtma ta-
öflıd : 8x 5 . 1967] (Görüşme sırası : 20) 

X 5. — «Bâzf mamulleıiiımıiıziın tevsik edile
cek ihraç fiyatlarında vergi, resim, hare ve ben
zer tesirler icra eden sair mükellefiyetleri berta
raf etmeyi öngören usul ve şartların ihdası hak
kında karar» in kaldırılarak yerine ikame olunan 
karar hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararname
sinin onaylanmasına dâir kanun tasarısı ve Güm
rük ve Tekel, Maliye, Sanayi, Ticaret ve Plân 
komisyonları raporları (1/107) (S. Sayısı : 265) 
[Dağıtıma tarihi : 8 . 5 . 1967] (Görüşme sıra
sı : 21) 

X 6. — Bâzı mamullerimizin ihraç fiyatla
rına tesir eden mükellefiyetleri bertaraf etmek 
amaciyle alman Bakanlar Kurulu kararnameleri
nin onaylanması hakkında kanun tasarısı ve 
Gümrük ve Tekel, Maliye, Sanayi, Ticaret ve Plân 
komisyonları raporları (1/108) (S. Sayısı: 263) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 5 .1967] (Görüşme sı
rası : 22) 

X 7. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin 
Cumhuriyeti arasında 19 Ağustos 1965 tarihin
de Ankara'da imzalanan Türkiye - Arjantin 
Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eğitir/ı 
ve Plân komisyonları raporları (1/95) (S. Sayı
sı : 267) [Dağıtana taıiihij : 8 . 5 . 1967] (Gö
rüşme sırası : 23) 

X 8. — Türkiye Cumhuriyeti Listesi (En 
Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesi) nin 
82.05 pozisyonundaki ibare değişikliğinin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân ko
misyonları raporları (1/228) (S. Sayısı : 268) 
[Dağıtma tarihli : 8 . 5 . 1967] (Görüşme sı
rası : 24) 

X 9. — «XXXVII sayüı Türkiye Cumhu
riyeti Listesi» (Eıı Ziyade Müsaadeye Maziıar 
Millet Tarifesi) nde değişiklik yapılmasına dair 
olan Bakanlar Kurulu kararlarının onaylanması 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Gümrük ve 
Tekel, Maliye ve Plân komisyonları raporları 

(1/184) (S. Sayısı : 269) [Dağıtma tarihi : 
9 . 5 . 1967] (Görüşme sırası : 25) 

X 10. — Türkiye Cumhuriyeti Hükütoetinin 
En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesin
de yapılan değişikliklerin onaylanmasına dair 
kanun tasarısı ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel, 
Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/230) 
(S. Sayısı : 270) [Dağıtma tarihi : 8 . 5 . 1967] 
(Görüşme sırası : 26) 

X 11. — Türkiye Cumhuriyeti Listesi (En 
Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesi) nin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel. 
Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/227) 
(S. Sayısı : 271) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1967] 
('Görüşme sırası : 27) 

X 12. — XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
yet Listesi (En Ziyade Müsaadeye Mazhar 
Millet Tarifesi) nin yürürlüğe konulmasına 
dair olan Bakanlar Kurulu Kararının onaylan
ması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/185) (S. Sayısı : 272) [Dağıtma tari
hi : 9 . 5 . 19167] (Görüşme sırası : 28} 

13. — Ankara Milletvekili Hasan Türkay ve 
3 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun 60 ncı maddesine bir fıkra eklenmesi 
ile yine 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nuna bir. madde ilâve edilmesine dair kanun 
teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Çalışma ve 
Plân Komisyonları raporları (2/203) (S. Sa
yısı : 193) [Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1967] 
(Görüşme sırası : 30) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi 
Faruk Kmaytürk ve 9 arkadaşı ile Cumhuri
yet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali De-
mir'in, 5434 sayılı Kanunun 41 nci maddesi
nin 3 noü fıkrasının kaldırılması hakkında ka
nun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları, (2/185, 2/189) (S. Sayısı : 278) [Da
ğıtma tarihi : 12 . 5 . 1967] (Görüşme sırası : 31) 

15. — Devlet mamurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmına kadrolar 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve 
Plân Komisyonları raporları (1/354) (S. Sayısı: 
289) [Dağıtma tarihi : 25 . 5 . 1967] (Görüşme 
sırası : 32)' 
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16. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununun de

ğişik 17 ve 18 noi maddelerime 'bâzı fıkralar 
(ilâvesine ve 17 ııeil maddeye ilişkim (1) sayılı 
ve 18 noi maddeye ilişkin (2) sayılı cetveller
de, 3659 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel 
Öle tadil ve eklerinin Adalet Bakanlığı bölümün
de değişiklik yapılmasına dair (kanun tasarı
sı ve Adalet, Plân komisyonları raporları. 
(1/314) ('S. Sayısı : 292 [Dağıtıma tarihi : 
26 . 5 . 1967] (Görüşme sırası 33) 

17. — Devlet umamurları laylılklaraıın tevhit 
ve teadülüme etair 365i6 sayıllı Kanuna bağlı- (1) 
ısayiilı celtveıl ile tadil ve eklerimin Adalet Ba-
ıkanılığı bölümüne yemi kadrolar ekilenini esine 
•dair kamun tasarısı ve Adalet ve Elan kamis-
iyomları raporları. (1/361) (S. Sayısı : 295) 
[Dağıltmıa tarihi : 30 . 5 . 1967] (Görüşme sı
rası : 34) 

18. — Cıımhurliyet Scnaltoteu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile izmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının Ta
rım Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı mad
delerin eklenmesine ve bu kanunun bir madde
sinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ti
caret, Maliye ve I'lan komisyonları raporları 
(2/75) (S. Sayısı : 132) [Dağıtma tarihi : 
14 . 7 . 1966] 

' X 19. — Ankara ve fetanlbu'l şehirleri içme 
kullanma ve endüstri suyu temini hakkında ka
nun tasarısı ile istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ile 9 arkadaşının teklifi ve içişleri, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonları rapor
ları (1/197, 2/235) (S. Sayısı : 209) [Dağıt
ma tarihi : 14 . 2 . 1967] 

X 20. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135) [Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1966] 

21. — Tarım Baikanlığı Ziraat İşleri Genel 
Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zirai Karanti
na Genel Müdürlüğüne bağlı kurum, okul ve ku
ruluşlara döner sermaye verilmesi hakkında kanun 
tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 9 arkadaşının kanun tek
lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 7 şer 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/259) 
(2/71) (S. Sayısı : 227) [Dağıtma tarihi : 
8 . 3 . 1967] 

X 22. — Su Ürünleri İkamın (tasarısı ile Cum
huriyet Senatosu istanbul Üyesi Rifat öztürk-
çine; Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 10 
arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik Inci'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, içişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210) 
[Dağıtma tarihi : 17 . 2 . 1967] 

23. — Ankara Üniversitesi Iraruluş kadro 
lan hakkındaki 5239 sayılı kanuna ek kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân Komisyonları 
raporları (1/312) (S. Sayısı : 232) [Dağıtma 
tarihi : 31 . 3 . 1967] 

24. — Tütün Tanım Satış (kooperatifleri 
ve bölge birlikleriyle, Türkiye Tütün Ekicile
ri Genel Birliği kanun tasarısı ile İamir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının tek
lifi ve Tarım, Gümrük ve 1 o kel, Maliye, Tica
ret ve Plân komisyonlarından seçilen dörder 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/208, 
2/18) (S. Sayısı : 236) [Dağıtma tarihi : 
6 . 3 . 1967] 

25. — Vakıflar Genel Müdürlüğü görev ve ku
ruluşu hakkındaki Kanuna bir ek ve bir geçici 
madde eklenmesine ve bu kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun ta-
sansı ve Maliye ve Plân komisyonlan raporu. 
(1/311) (S. Sayısı : 242) [Dağıtma tarihi : 
24 . 4 . 1967] 

26. — Cumhuriyet Senaltosu Adama Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nın, 7033 sayılı Kamunun 1 nci 
maddesine ekli (A/ l ) sayılı cetvelin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve içişleri ve Plân komis
yonlan raporu. (2/145) (S. Sayısı : 244) [Da
ğıtma tarihi : 24 . 4 . 1967] 

27. — Ankara Üniversitesiı kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasansı 
ile Denizli Milletvekili Z. Nihat özel'in, Ankara 
Üniversitesi kuruluş kadrolan hakkındaki 5239 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlan raporu. (1/306, 2/328) 
(S. Sayısı : 246) [Dağıtma tarihi : 24 . 4 .1967] 

28. — Cumhuriyet Senatosu tstanlbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
teşkilât ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Ka
nuna iki madde eklenmesi hakkındaki 4607 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesini değiştiren 122 sayılı 
Kanunun değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
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ve Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonları râpo- ı 
ru. (2/401) (S. Sayısı : 243) [Dağıtma tari
hi : 25 . 4 . 1967] 

X 29. — Türküye Elektrıik Kurcumu kanun 
tasarısı ve Denizli Milletvekili Hüdai Oral ve 
24 arkadaşının teklifi ve Bayındırlık, İmar 
ve İskân, Sanayi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, 
İçişleri, Maliye, Ticaret, Tarım, Ulaştırma ve I 
Plân komisyonlarından 3 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu. (1/294, 2/20) (S. Sa
yısı : 251) [Dağıtma tarihi : 3 . 5 . 1967] 

30. — Trabzon Millötvddili Hamdii Orihon ve 
Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şeref Ka-
yalar'm, çeşitli teadül ve teşkilât kanunları ile 
diğer kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutar
larının değiştirilmesi hakkındaki 28 . 2 . 1958 
tarih ve 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
değişıtirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları. (2/390; 
2/421) (S. Sayısı : 256) [Dağıtma tarihi : 
4 . 5 . 1967] 

31. — Halik Banlka'sı ve Halik SandıMarı hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Cumhuriyet 
Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 
5652 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ticaret ve 
Plân komisyonlarının raporları. (1/200, 2/171) 
(S. Sayısı : 257) [Dağıtma tarihi : 5 . 5 . 1967] 

X 32. — TürMye Vakıflar Bankası Türk 
Anonim Ortaklığı Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bâızı maddelerine fıkralar 
eklenmesine dair kamun tasarısı ve Ticaret, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları, (1/213) 
(S. Sayısı : 260) [Dağıtma tarihi : 5 . 5 . 1967] | 

X 33. — Ereğli Kömür Havzasındaki ocak
ların Devletçe işletilmesi hakkında 3867 sayl ı 
Kanuna ek bir madde eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân 
komisyonları raporları (1/274) (S. Sayısı : 262) 
[Dağıtma tarihi : 5 . 5 . 1967] 

34. — Devlet Opera ve Balesli Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Sa-
im Sarıgöllü ve 11 arkadaşının, Devlet Ope
rası kuruluşu hakkında kanun teklifi ve Ma
liye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân komisyon
larından 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu. (1/333, 2/199) (S. Sayısı : 273) [Dağıt
ma tarihi : 6 . 5 . 1967] | 

35. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine, bir maddesinin kaldırılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine 
dair kanon tasarısı ve Maliye, İçişleri, Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/332) (S. Sa
yısı : 274) [Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1967] 

X 36. — Tarihî kıymetteki bâzı silâh ve aske
rî malzemenin Pakistan Devletine hibe edilmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 
Plân komisyonları raporları (1/72) (S. Sayısı : 
266) [Dağıtma tarihi : 8 . 5 . 1967] 

37. — Bursa Milletvekilli Sadrelttin Çanga 
ve 10 arkadaşının, Bölge Tiyatroları kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu. (12/8) (S. Sayısı : 
275) [Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1967] 

38. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu 
ve Kemal Şensoy'un, 5434 sayılı Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları. (2/295) 
(S. Sayısı : 280) [Dağıtma tarihi : 12 . 5 .1967] 

39. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve 10 arkadaşının, Erzurum, Şenkaya Es
ki Ekrek köyü öğretmeni Ziya Tan fazı Mü-
beccel Morkoç hakkında 4557 sayılı Kanunun 
(E) bendi gereğince meslekten ihracı hakkın
da Millî Eğitim Bakanlığınca verilen disiplin 
cezasının kaldırılması hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (2/219), (S. Sa
yısı : 282) [Dağıtma tarihi : 12 . 5 ; 1967] 

X 40. — Kanun ve kararnameler icabı olarak 
1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine ala
caklarının terkini hakkında kanun tasarısı ve Ti-
oaret ve Plân komisyonları raporları (1/270) (S. 
Sayısı : 279) [Dağıtma tarihi : 13 . 5 .1967] 

X 41. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Aralan Bora ve 5 arkadaşının, 444 sayılı Kanunun 
birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Ticaret, Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/404) (S. Sayısı : 281) [Da
ğıtma tarihi : 13 . 5 . 1967] 

42. — İçel Milletvekili Mazhar Ârıkan ve 2 ar
kadaşının Bâzı suç ve cezaların affı hakkında 
3 . 8 . 1966 tarihli ve 780 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesinin ilk fıkrası ve (A) bendinde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve Adalet 



Komisyonu raporu (2/497) (S. Sayısı : 283) 
[Dağıtma tarihi : 13 . 5 . 1967] 

X 43. — Hacettepe Üniversitesi kurulması hak
kında kanun (tasarısı ve Milî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları. (1/359) (S. Sayısı : 288) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1967] 

44. — Gümrük kanunu tasarısı ve Ticaret, 
Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, Adalet, Maliye, 
Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonlarından 
üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 
(1/195) (S. Sayısı : 287) [Dağıtma t a r M : 
18 . 5 . 1967] 

X 45. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 nci mad
desinin değiştirilmesine dair ve Aydm Milletve
kili Reşat özarda'mn, 2834 sayılı Tarım Satış 
Kooperatifleri ve Birlikleri hakkındaki Kanunun 
19 ve 21 nei maddelerime fıkralar eklenmesi hak
kında kanun teklıfl'eri ve Tarım ve Ticaret ve 
Plân Komisyonları raporları (2/16, 2/177) (S. 
Sayısı : 290) [Dağıtana tarihi : 25 . 5.1967] 

46. — Toprak ve Su Kaynakları Geliştir
me Birlikleri kanunu tasarısı ve Köy İşleri ve 
Plân komisyonları raporları, (1/206) (S. Sayı
sı : 291) [Dağıtma tarihi : 26 . 5 . 1967] 

47. — Tasarruf bonoları ihracı hakkında ka
nun tasarısı ile Aydın Milletvekili Reşat Özar
da'mn, 223 sayılı Yatırımlar finansman fonu 
teşkili ve tasarruf bonoları ihracı hakkındaki 
Kanunun 15 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi, Cumhuriyet Senatosu is
tanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, Tasarruf 
bonoları hakkındaki Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bâzı maddelerin ilâvesi 
hakkında kanun teklifi ve Kayseri Milletvekili 
Turhan Feyzioğlu ye 5 arkadaşının Yatırım
lar finansman fonu teşkili ve tasarruf bonola
rı ihracı hakkındaki 5 Ocak 1961 tarihli ve 
223 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin değiş
tirilmesine dair 27 . 4 . 1962 tarih ve 47 sayılı 
Kanunun değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/224, 2/102, 2/222, 2/30) (S. Sayısı : 293) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 5 .1967] 

48. — Jandarma Kanununda değişiklik ya-
pılimaısı toalMkında kamın tasarısı vıe MMî Sa-
vunıma ve İçişleri feomiısyonllıarı raporları. 
(1/217) (S. Sayısı : 294) [Dağıtma tarihi : 
30 . 5 . 1967] 



Toplantı : 2 MÎLLET MECLÎSİ S, Sayısı : | | | e | nci ek 

Antalya Milletvekili fhsan AtaöVün, Gece öğretimi yapan yüksek de
receli İstanbul Akşam Teknik Okulunda görevlendirilecek öğretmen
ler ile asistanlara ve diğer personele verilecek ek ücret kanunu teklifi 

ve Plân Komisyonu raporu (2/166) 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 17 . S . 1967 

Esas No. 2/166 
Karar No. 77 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün (Gece öğretimi yapan yüksek dereceli İstanbul Akşam Tek
nik Okulunda görevlendirilecek öğretmenler ile asistanlara ve diğer personele verilecek ek ücret 
kanunu teklifi) Genel Kurulun 10 . 3 . 1967 tariMi 71 nci Birleşiminde görüşülürken teklifle ilgili 
bakanların ayrı ayrı görüşlerde bulunmaları sebeıbiyle, Hükümetin bu teklif üzerindeki görüşünü 
sağlamak amacı ile teklif Komisyonumuzca geriye alınmıştır. 

Komisyonumuzda da ilgililer değişik bilgiler ve-diği için Komisyonumuz Hükümetin görüşünü 
tosbit etmek üzere Başbakanlığa bir tezkere yazılmasına karar vermiştir. Komisyonumuzca Başba
kanlığa yazılan 4 . 4 . 1967 tarih ve 2/166/23582 sayılı yazımıza Başbakanlıktan alman 22.4.1967 
tarih ve 69 - 29/2298 sayılı yazı ile ilgili bakanlı kların teklif üzerinde görüş birliğine vardıkları 
bildirilmiştir. 

Bu defa yapılan görüşmelerde Komisyonumuz evvelce verilmiş olan kararda ısrar etmiş olduğun
dan ilk raporumuzun öncelik ve ivedilikle Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

ıBaşkan 
Aydın 

t. Sezgin 

A-dıyarnan 
M. A. Atalay 

Gümüşane 
S. Savacı 

Konya 
M. N. Kalaycıoğlu 

Başkanvekili 
Rize 

E. Y. Ahçal 

Ankara 
M. K. Yılmaz 

İstanbul 
S. Aren 

Kütahya 
M. Erez 

İmzada bulunamadı 

Sözcü 
Sakarya 

İV. Bayar 

Eskişehir 
M. 1. Angt 

İzmir 
t. Gürsan 

Trabzon 
A. 1. Birincioğlu 

Kâtip 
Bolu 

H. 1. Cop 

Giresun 
N. Erkmen 

İmzada bulunamadı 
Kayseri 

A. A. Hacıpaşaoğlu 
İmzada bulunamadı 

Trabzon 
A. R JJzuner 

Uşak 
O. Dengiz 

İmzada bulunamadı 





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

Ankara Milletvekili Hasan Türkay ve 3 arkadaşının. 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununun 60 ncı maddesine bir fıkra eklenmesi ile yi
ne 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa bir madde ilâve edilmesine 
dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Çalışma ve Plân 

komisyonları raporları (2 /203) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ncı maddesine bir fıkra eklenmesi ile, yine 506 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununa bir madde eklenmesine dair kanun teklifimiz gerekçesi ile birlik
te sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygı ile rica ederiz. 15 . 12 . 1965 

Ankara Milletvekili İstanbul Milletvekili İstanbul Milletvekili İzmir Milletvekili 
Hasan Türkay Kaya Özdemir Mustafa Ertuğrul Enver Turgut 

G E R E K Ç E 

1. Genel gerekçe : 

Toplumumuzda çalışan her kişinin gördüğü iş, kendi yararına olduğu kadar da toplum yararına 
sonuçlar yaratmaktadır. Ancak yapılan işlerin toplum bakımından önemi ve faydası derece dere
ce farklılıklar gösterir, örneğin yer altı servetlerinin değerlendirilmesi, genel menfaat yönünden baş
lı başına bir önem taşır. Özellikle sanayiin gelişmesi ve kalkınması hızının artmasında yeraltı ser
vetlerimizin değerlendirilmesinin büyük etkisi aşikârdır. 

Yüzlerce metre yerin altından çok zahmetli emeklerle elde edilen maddelerin yer üstünde değbr-
lendirilmesi de aynı derecede önemlidir. Bu değerlendirmeyi yapanlar yüksek hararet karşısında ça
lışmak suretiyle, normal yaşama güçlerinin bir kısmını yitirmekte ve nefislerinden feragat ederek ken
dilerini toplum yararına bir anlamda, feda etmektedirler. Bu şartlar altında çalışanların, sosyal 
haklar bakımından, diğer normal ortamda çalışanlardan farklı bir statüye tabi tutulmaları, Anayasa
mızın esprisine uygun olduğu kadar; en tabiî bir sosyal adalet anlayışının gereğidir. Toplum yara
rı için yaşama güçlerini yitirenlerin, yıpranmalarını kısmen olsun telâfi etmek, Devletin bir ödevidir. 
Bu kanun teklifi bu ödevin yerine getirilmesi amacı ile yapılmıştır. 

Esasen 1950 senesinde yürürlüğe konan 5417 sayılı Kanun ile 1954 tarihli ve 6391 sayılı Kanun 
ve nihayet 6900 sayılı Kanun, yer altında ve yüksek dereceli hararet karşısında çalışanlara % 35 
(Günlük) yıpranma payı kabul etmekteydi. Ancak bu kanunlardan ileri bir kanun olan 506 sayılı Ka
nunda bu hak kaldırılmıştır. Bunun gerekçesi ne olursa olsun âdilâne telâkki edilemez. 

2. Madde gerekçesi : 

Genel gerekçede ileri sürülen sebeplerle, 506 sayılı Kanunun 60 ncı maddesine (D) bendi eklen
mektedir. Uygulamayı kolaylaştırmak için, 5 senelik yaşlılık farkının karşılığı olarak 15 sene yıp
ranmak işlerde çalışmak esası konulmuştur. 
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3. 6900 sayılı Kanunun 17 nci madde gerekçesi : 

Hiçbir gerekçeye dayanmadan senelerden beri verilen bu hakkm ortadan kaldırılması sehven ya
pılan bir hareket olduğuna inanarak 506 sayılı Kanuna bir madde ilâvesi ile, işverenin ve işçinin öde
miş olduğu ihtiyarlık primlerinin 5 senesini ikmal etmiş ve evlenmek suretiyle işinden ayrılan kadın 
işçilere tekrar ödenmesi ile, yapılan bir haksızlık giderilmiş olacaktır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu Eaporu 

Millet Meclisi 15.2.1966 
Sağlık ve Sosyal Yardım, Komisyonu 

Esas No: 2/203 
Karar No: 11 

Yüksek Başkanlığa 
12 . 1 . 1966 tarihinde Komisyonumuza havale buyuruları «Ankara Milletvekili Hasan Türkay 

ve 3 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ncı maddesine bir fıkra eklenmesi ile 
yine 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa bir madde ilâve edilmesine dair kanun» teklifi, ilgili ba
kanlıklar temsilcileri ve teklif sahipleri de hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu: 

Teklifin gerekçesinde de bertafsil izah olunduğa veçhile; yüzlerce metre yer altında çok zahmetli 
emeklerle elde edilen maddelerin toplum için- önemi aşikârdır denilmekledir. 

Bu gayrimüsait şartlar altında çalışan işçilerin 5417 sayılı Kanun ile 6391 sayılı kanunlar ve 
bunlara ilâveten 6900 sayılı Kanun ile 6391 sayılı kanunlar ve bunlara ilâveten 6900 snyıh Kanun 
çıkarılmış ve yeraltında 600 santigrat ısı derecesinde çalışmak mecburiyetinde kalan bir işçinin diğer 
normal statü içinde çalışan işçilere nazaran % 5 gibi bir yıpranma, .zammı kabul edilmiş bulunmakta 
idi; 506 sayılı Sosyal Sigortaların tedvini ile fark ortadan kalkmış ve bu şekilde sosyal adalet denge
sinin bozulması muvacehesinde ve gerek teklif sahiplerinin vermiş oldukları izahat ve gerekse ilgili 
bakanlıklar temsilcilerinin teklif ile ilgili tamamlayıcı malûmatları muvafık mütalâa edilmiş ve ka
nun teklifinin tümü kabul edilerek maddelerin müzakeresine geçilmiş ancak; kanım teklifinin baş
lığı yeniden düzenlenmiş ve birinci maddeyle 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ncı mad
desine eklenen (D) fıkrasının Komisyonumuzca yeniden redaksiyonu yapılmak suretiyle maddeye 
açıklık verilmiş, teklifte, kanuna eklenmek istenen 2 nci madde ise kanunun esprisine uyarak yeni 
baştan düzenlenmiş, metinde ol miyarı üçüncü madde ise; bu kanuna birinci maddesiyle eklenen (i)) 
fıkrasının yayımı tarihinde, teklifin ikinci maddesi ise verilecek olan ilk üç aylık prim bordroları
nın verilmesinden itibaren uygulanır şeklinde yeniden metne ilâve edilmiş ve kanunun nasıl yürü
tüleceğini gösterir bir madde olmadığı cihetle metne bu kanun Bakanlar Kurulu taıalından yürütü
lür ibaresi eklenmek suretiyle yapılan bu değişikliklerle kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Çalışma Komisyonuna tevdi buyurulnıak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Koni isyonu Başkanı 

Balıkesir 
A. İ. Kırımlı 

Çankırı 
D. Akçaoğlu 

Bu raporda Sözcü 
İsparta 

A. T. Balım 

Diyarbakır 
T. Z. Ekinci 

Konya 
S. S. Yücesoy 

Kâtip 
Antalya, 

77. F. Boztcpe 

Kayseri 
A. A. Jfacıpüsaoğlu • 

Tokat 
C. Aykan 

İmzada bulunamadı 

Ankara 
I'. Ergüdcr 

Kayseri 
E. (hımahoğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 193) 
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Çalışma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Çalışma Komisyonu 13 . 5 . 1966 

Esas No. : 2/203 
Karar No. : 14 

Yüksek Başkanlığa 

Ankara Milletvekili Hasan Türkay ve 3 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
60 ncı maddesine bir fıkra eklenmesi ile yine 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa bir madde ilâve 
edilmesine dair kanun teklifi, Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu ile birlikte Komisyonu
muza havale olunmakla, ilgili bakanlık temsilcileri de hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
olundu : 

6900 sayılı Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm sigortaları Kanununda mevcu dolan ve ağır ve yıpratıcı 
işlerde çalışıldığı nisbette ihtiyarlık yaş haddinin indirilmesini öngören (Ağır ve yıpratıcı işler) 
müessesesi 506 sayılı Kanunla kaldırılmış ve yerine erken ihtiyarlamanın sadece ağır ve yıpratıcı 
işlerde çalışmış olmak neticesinde değil, bünye icabı da olabileceği düşünülerek (Erken yaşlanma") 
müessesesi konulmuş, bu gibi kimselere 50 yaşında yaşlılık aylığı bağlanması sağlanmıştır. 

Ancak, maden işyerlerinin yeraltı işlerinde çalışanların bilhassa memleketimizdeki çalışma şart
ları ve yabancı memleketlerde bunlar için özel bir sigorta rejimi uygulandığı nazara alınarak bu 
gibi kimselere, muayyen bir süre yeraltında çalışmış olmak şartı ile, erken yaşlanma müessesesiy
le ilgilendirilmeksizin 50 yaşında yaşlılık aylımı bağlanmasının uygun olacağı düşünülerek ha
zırlanmış bulunan kanun teklifi prensip itibariyle kabul edilmiş ancak, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Komis.y onunca kabul edilen metin esas alınmak suretiyle maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Bu maksatla ve aşağıda madde madde belirtildiği şekilde 506 sayılı Kanunun 60 ncı maddesine 
bir fıkra eklenmesine ve 73 ncü maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde ile iki ge
çici madde eklenmesi uygun olacağı mütalâasına varan Komisyonumuz başlığın bu şekilde değişti
rilmesine, 

506 sayılı Kanunun 60 ncı maddesindeki sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayıları ile 
ilgili tahsis şartları aynen bırakılarak, maden işyerlerinin yeraltı işlerinde en az 2 500 gün çalış
mış olanların ihtiyarlık yaş haddi 50 ye indirilmek suretiyle birinci madde buna göre yeniden ka
leme alınmıştır. 

Yeraltında çalışanların yaş haddinin 50 ye indirilmesi dolayısiylc, kurumun mâruz kalacağı 
malî yükü karşılamak üzere malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim nisbetlerine sigortalı için 
% 1, işveren için % 2 ilâve yapılmasının gerekeceği hesaplanarak, 2 nci madde buna göre yeni baş
tan tedvin edilmiştir. 

1.3.1965 tarihine kadar mer'i olan İhtiyarlık sigortaları kanunlarında evlenme dolayısiylc işle
rinden ayrılan kadın sigortalılara yapılan toptan ödemeyi istihdaf eden 3 ncü maddenin metne ilâ
vesiyle eski kanundaki hüküm ihya edilmiş bulunmaktadır. 

Evlenen kadın sigortalılara toptan ödeme yapılması hali 6900 sayılı Kanunla birlikte 1.3 1965 
tarihinde kaldırılmış bulunduğundan, 1.3.1965 larihi ile bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih ara
sındaki sürede evlenme dolayısiyle işinden ayrılan kadın sigortalılara da toptan ödeme-yapılabil
mesini teminen 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 4 neü madde ile ilâve edilen geçici 21 nci 
madde yeniden tedvin edilmiş bulunmaktadır. 

1.4.1950 tarihinden bu kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar yeraltında çalışmış olanların 
hizmetlerinin değerlendirilebilmesi için sigortalıların çalışmış oldukları işyerlerinden alacakları 
çalışma belgelerini kuruma yermeleri halini öngören 5 nci maddeyle 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
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Kanununa, tatbikatta karışıklığa mahal vermemek maksadiyle geçici 22 nci maddenin metne ilâvesi 
uygun görülmüştür. 

2 nci madde ile yeraltında çalışan işçilere ait prim nisbetleri değiştirilmiş olduğundan tatbikatta 
kolaylık sağlamak maksadiyle kanunun yürürlük maddesi sigorta primlerinin ödeme devrelerine 
intibak ettirilecek şekilde yeniden tedvin edilerek 6 ncı madde olarak metne ilâvesi uygun görül
müştür. 

Yürütme maddesi «Bakanlar Kurulu yürütür» şeklinde kabul edilmiştir. 

Kanun teklifi, yapılan bu değişikliklerle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Çalışma Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

K. özdemir 

Afyon K. 
§. Güler 

Eskişehir 
M. İsmet Angı 

Sözcü 
Burdur 

F. Kıroaşlı 

Ankara 
H. Türkay 

İstanbul 
M. Ertuğrul 

Kâtip 
Kars 

8. Düşünsel 

Ankara 
2 500 gün ile sigortalıya 
yüklenen % 1 prim husus

larına muhalifim 

R. Kuas 
istanbul 

0. Nuri Vlusay 

A. 

t. 

Afyon K. 
İhsan Ulubahşi 

Erzurum 
Hakkı Yıldırım 

izmir 
E. Turgut 

Bütçe Plân Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. 2/203 
Karar No. 33 

8 . 2 . 1967 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza ıhavale buyurulan (Ankara Milletvekili Hasan Türkay ve 3 arkadaşının 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ncı maddesine bir fıkra eklenmesi ile yine 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununa bir madde ilâve edilmesine dair kanun teklifi) ilgililer ve Maliye Bakan
lığı temsilcilerinin de katılması ile incelendi ve görüşüldü : 

Toplumumuzda çalışan her kişi kendi yararına bir fayda sağlarken aynı zamanda topluma 
da bir fayda sağlar. Ancak bu faydanın değeri birtakım farklılıklar gösterir, örneğin yeraltın
daki servetlerimizin değerlendirilmesinde çalışanlar genel fayda yönünden başlı başına bir önem 
taşır, toprağın derinliklerinde yüksek ısı kargısında çok zahmetli işlerde çalışanlar, normal ya
şama güçlerini diğer hizmatlerde çalışanlara nisbatle daha çok yitirmektedir. Bu şartlar altında 
•çalışanların ıSosyal haklar bakımından diğer normal hizmetlerde çalışanlardan farklı bir statüye 
tabi tutulmaları Anayasamızın esprisine uygun olduğu kadar, Sosyal Adalet anlayışının da gereği
dir. 506 sayılı Kanundan evvel çıkarılmış bulunan kanunlarda bu farklılık nazarı dikkate alınmış 
olduğu halde 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu yıpranmalar sebebiyle kabul edilmiş olan 
yıpranma payını kaldırmıştır. Bu adaletsizliği ortadan kaldırmak amacı ile hazırlanan kanun 
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teklifinin Çalışma komisyonu tarafından yapılan değiş'klik komisyonumuzea da yerinde görülerek 
aynen kaıbul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 

Adıyaman 
M. A. Atalay 

Edirne 
/. Ertem 

İstanbul 
Söz hakkım saklıdır. 

S. Aren 

Kayseri 
(Söz hakkım mahfuzdur. 

M. Yüceler 

Başkanvekili 
Rize 

E. Y. Akçal 

Ankara 
1. Seçkin 

Erzurum 
C. önder 

İstanbul 
İV". Eroğan 

Konya 
M. N. Kalaycıoğlu 

Sözcü 
Sakarya 

İV. Bayar 

Ankara 
H. T. Toker 

Giresun 
\. E. Kilıçoğlu 

İstanbul 
M. Güven 

Kütahya 
M. Erez 

Kâtip 
Bolu 

H. 1. Cop 

Balıkesir 
F. Islimyeli 

Gümüşane 
S. Savacı 

Kayseri 
A. A, Hacıpaşaoğlu 

Niğde 
H. Özalp 

Ordu 
A. H. Onat 

Sakarya 
E. Alican 

Trabzon 
A. 1. Birincioğlu 
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Ankara Milletvekili Hasan Türkay ve 3 arka
daşının teklifi 

506' sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ncı 
maddesine bir fıkra dilenmesi ile yine 506 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununa bir madde 

ilâve edilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununum 60 ncı maddesine bir fıkra eklem -
mistir. 

Madde 60. — D) Mesailerinin tamamını 
yer 'altında ve yine mesailerinin tamamını 
600 santigarat derecei hararet karşısında top
lam olarak 15 sene çalışmak suretiyle geçirmiş 
olanların yaşlılık aylığından yararlanma 
yaşı, kadın ise 50, erkek ise 55 yaşın do!~ 
masıdır. < 

15 senenin hesabımda her yıl 12 ay, her ay 30 
gün üzerinden hesaplanmak suretiyle bulunur. 

'15 senenin hesabında 1 . 3 . 1065 tarihin
den evvel % 35 yıpranma payları gün .sayıları 
sigortalının lehine nazara alınır. 

MADDE 2. — Bu kanun, yayımı tarihini ta-
kibeden ve 506 sayılı Kanun gereğince Sosyal 
Sigortalar Kurumuna tevdi edilmekte olan 
3 aylık prim belgelerinin devre başından itiba
ren uygulanır. 

Yine 6900 sayılı Kanunun 17 nci maddesi
ne göre işyerlerinde çalışırken 5 senesini ik
mal etmiş olup evlenmek suretiyle işten, ay
rılan kadın işçilerimize çalıştığı müddetçe. 
İşçi Sigortaları Kurumuna, ödemiş olduğu 
ihtiyarlık primleri toptan geri ödeniyordu. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu yürür
lüğe girdiği, tarihte bu hak kaldırılmıştır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonunun 
değiştirişi 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ncı 
maddesine bir fıkra eklenmesine ve aynı Ka

nuna bir madde ilâvesine dair kanun teklifi 

MADDİ] I. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununum 60 inci. maddesine aşağıdaki (D) 
fıkrası eklenmiştir. 

«D) Çalışmaların tamamımı yer altımda 
veya 600 santiıgraıt ısı karşısında yapanlar ve
ya her iki nitelikteki, işlerde çalışmalarının 
süresi toplamı olarak onbeş yılı dolduran
larda : 

Yaşlılık aylığından yarar lamın a yaşı, kadın 
ise 50, erkek ise 55 yaşlarının tamamlanmış 
olmasıdır. 

Onbeş senenin hesabında her yıl, oniki 
(12) ay ve her ay otuz (30) güm üzerimden 
hesaplanmak suretiyle bulunur. Onbeş sene
nin hesabında 1 . 3 . 1!)65 tarihinden evvel 
'% 35 yıpranma payları gün. sayıları sigortalı
nın lehine m azara alınır.» 

MADDİM 2. — 6900 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesine göre işyerlerinde çalışırken beş se
nesini ikmal etmiş olup evlenmek suretiyle 
işiten, ayrılan kadın işçilere çalıştığı müd
detçe Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenen ih
tiyarlık primleri, toptan ödenir. 

MADDE 3. — Bu Kamunun birinci maddesi 
kanunun yayınlandığı tarihten itibaren, ikinci 
maddesi de bu kan um un yayımı tarihimi taki
ben 506 sayılı Kanun gereğince Sosyal Sigor
talar Kanununa işveren taralımdan tevdi edil
mekte olanı ilk üç aylık prim bordrolarının ve
rilmesinden itibaren uygulanır. 
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Çalışma Komisyonunun değiştirişi 

506 saydı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine ve 73 ncü mad
desinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde 
ile geçici iki madde eklenmesine dair kanun 

teklifi. 

'MADDE 1. — 506 sayılı Kanunun 60 ncı 
'maddesine aşağıdaki (D) fıkrası eklenmiştir: 

D) 50 yaşını dolduran ve malûllük, yaşlı
lık, ve ölüm sigortalarına tabi çalışmalarının 
en az 2 500 gününü maden işyerlerinin yeraltı 
işlerinde geçirmiş bulunan, sigortalı da yukarı-
'ki (A) veya (B) fıkralarında belirtilen şartlar
la yaşlılık aylığından yararlanır. 

MADDE 2. — 506 sayılı Kanunun 73 ncü 
maddesinin (D) fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

D)1 Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları 
pirimi, sigortalının kazancının % 11 idir. Bu
nun % 5 i sigortalı hissesi, % 6 sı işveren his-
sesidir. 

Ancak, maden işyerlerinin yeraltı işlerinde 
çalışanlar için malûllük, yaşlılık ve ölüm sigor
taları, pirimi sigortalının kazancının % 14 üdür. 
Bunun % 6 sı sigortalı hissesi % 8 i de işve
ren hissesidir. 

MADDE 3. — Evlenme dolayısiyle işlerin
den ayrılan kadın sigortalılara kendileri ve iş
verenleri tarafından 5417, 6900 ve 506 sayılı 
kanunlara göre ödenen malûllük, yaşlılılk ve 
ölüm sigortaları pirimlcrinin yarısı, yazılı ta
lepleri üzerine, toptan ödeme şeklinde verilir. 

İşten ayrıldıkları tarihten itibaren bir sene 
içinde evlenmiş veya ovle'ndilkleri tarihten iti-
haren bir sene içinde işinden ayrılmış olan ka
dın sigortalılar, evlenme dolayısiyle işten ay
rılmış sayılırlar. 

Bütçe Plân Komisyonunun değiştirişi 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ncı 
maddesine bir fıkra eklenmesine ve 73 ncü mad
desinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde 
ile geçici iki madde eklenmesine dair kanun 

teklifi. 

MADDE 1. — Çalışma Komisyonunun 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Çalışma Komisyonunun 2 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

nci 

ıMADDE 3. — Çalışma Komisyonunun 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Ankara Milletvekili Hasan Tiirkay ve 3 arka

daşının teklifi 
Sağkk ve Sosyali Yardım Komisyonunun 

değiştirişi 

MADDE 4. — Bu Kanun Bakanlar Kurulu 
tarafından yürütülür. 
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Çalışma Komisyonunun değiştirici 

Evlenmeleri dolayısiyle toptan ödemeden 
faydalanmış bulunan kadın sigortalılardan 
606 sayılı Kanuna tabi bir işe girenler, ken
dilerine verilen pirimleri aldıkları tarihten 
itibaren % 5 faizi ile Sosyal Sigortalar Kuru
muna iade ettikleri takdirde sigortaya tabi es-
ıkd Mzmetleri 506 sayılı Kanunun tatbikatında 
nazara alınır. Toptan ödeme şeklinde aldılkla-
rı pirimleri Sosyal Sigortalar Kurumama iade 
eıtmiıyenlerin Sigortalılık: süreleri, 506 sayılı 
(Kanuna tabi işlere yeniden girdikleri tarihten 
ıbaşlar. 

MADDE 4. — 506 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici 21 nci madde etklenımişitlr. 

GEÇİGİ MADDE 21. — 1 . 3 . 1965 tarihi 
ile bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih ara
sındaki sürede evlenmeleri dolayısiyle işlerin
den ayrılmış bulunan kadın sigortalılardan 
yazılı talepte bulunanlar hakkında da, bu ka
nunun 3 neü maddesinde belirtilen esaslar 
dairesinde gerekli işlem yapılır. 

MADDE 5. — 506 sayılı Kanuna aşağıdaki 
Oeçici 22 nıci madde eklenmiştir. 

ÖEÇİCİ MADDE 22. — 1 . 4 . 1950 tari
hinden bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar maden işyerlerinin yeraltı işlerinde ma
lûllük, yaşlıük ve ölüm sigortalarına tabi ola
rak çalışmış bulunan sigortalılarım, bu hiz-
metleri, bunların çalıştıkları işyerlerinden ala
cakları örneği kurumca 'hazırlanacak belgeleri 
Sosıyal Sigortalar Kurumuna vermeleri sure
ciyle tevsik edilir, 

Geçici 8 nci maddedeki çalışma belgeleri
nin düzenlenmesi bakımımdan işverenler ve si
gortalılar için beür'tilen hükümler, yeraltı hiz
metlerine ait çalışma belgeleri hakkında da 
uygulanır. 

MADDE 6. — Bu kamun, yayıımı tarihini 
takiıbeden ve 506 sayılı Kanun gereğince Sos
yal Sigortalar Kurumuna işveren tarafından 
tevdi edilmekte olan üç aylık pirim bordrola
rının ilgili bulunduğu dönem başından itiba
ren uygulanır. 

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerini Ba
lkanlar Kurulu yürüttür. 

Bütçe Plân Komisyonunun değiştirici 

MADDE 4. — Çalışma Komisyonunun 4 neü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

•MADDE 5. — Çalışma Komisyonumun 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 22. — Çalışma Komisyo
nunun geçici 22 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Çalışma Komisyonunun 6 nci 
maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 7. — Çalışma Komisyonunun 7 nei 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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göneni ' z r\ f\ r\ 
To»toı:2 MtLLET MECLİSİ S, Sayısı : 400 
Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Plân Komisyonu raporu (1 238) 

Türkiye 
Cumhurbaşkanlığı 6.7. 1966 

Ankara 
4-241 Ek: 2 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

îlgi: 27 Safran 1966 tarihli ve 7412/41860 sayılı yazıma. 
Türteye. Büyük Millet M3clisinee kabul olun ^«ru bildiwl«n 765 numaralı Kanunu, e^W gerek

çede belirtilen sebeplerden dolayı uygun bulma lığımdan ilişik olarak takdim ediyorum. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 ncü m ıddosi gereğince bir daha görüşülmesini rica ede

rim, 
Cevdet Sıınay 

Cumhurbaşkanı 

GEREKÇE 

Tabiî âfetler - İş - Deniz iş - Türk Silâhlı Kuv etleri personel - Sayıştay Kanun metinleri ile il
gili elaaak, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığından alınmış olan ve bunların Anayasamızın 92 nci mad
desinde tesbit edilen usul ve şekillere uygun olara': kanunlaşmadığı hususundaki 21 . 1 . 1966 ta
rihli ve 6493 sayılı gerekçe muvacehesinde, anılan kanunlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
93 ncü maddesi mucibince, bir daha görüşülmesi uygun bulunarak, Millet Meclisi Başkanlığına tak
dim edilmiş- idi. 

765 numaralı Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması hakkında
ki kamu* (|a aynı durumda v© mahiyette bulunduğundan, bir kere daha görüşülmesi uygun olacak
tır» 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 
MÜlet Meclisi 

Bütçe Plân Komisyonu 29 . 3 . 1967 
Esas No. 1/238 
Karar No. 44 

Millet M3clisi Yüksek Başkanlığına 

Itö, sayılı Kanun olarak Cumhurbaşkanının ona'ma sunulmuş bulunan, Adlî Tıp Müessesesi Ka
nununun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması h ıkkmdaki kanun tasarısı, Anayasanın 93 ncü mad
desi gereğince bir daha görüşülmek üzere geri çevrilmesi üzerine Komisyonumuzda ilgili Hükümet 
temsilcilerinin katılmasiyle tekrar görüşüldü : 
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Yapılan görüşmeler ve alman bilgilerden, Cum'ıuriyet Senatosunca kabul edilen kanun metni ile 

(2 ve 3) sayılı cetvellerde yapılan değişikliklerin yerinde olduğu kanısına varılarak, Cumhuriyet 
Senatosu Kanun metni ve cetvelleri aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yü'.raök Başkanlığa sunulur. 
Başkanvekili Sözcü Kâtip 

Rize Sakarya Bolu Adıyaman 
E. 7. Akçal N. Bayar II. î. Cop M. A. Atalay 

Ankara 
/ . Seçkin 

Edirne -
/ . Ertem 

îstanbul 
M. Güven A.

Ankara 
/ / . T. Toker 

Eskişehir 
M. t. Angı 

Kayseri 
A. Hacıpaşaoğlu 

Sakarya 
E. Alican 

İmzada bulunamadı 

Balıkesir 
E. Güreli 

Gümüşane 
S. Savacı 

Kavseri 
M. Yüceler 

İmzada bulunamadı 

Balıkesir 
F. Islimyeli 

İstanbul 
N. Eroğan 

İmzada bulunamadı 

Ordu 
A. II. Onat 

Trabzon 
A. t. Dirincioğlu 

(Anayasanın 93 ncü maddesi gereğince hir daha g"rüvilmo.k üzere Cumhurbaşkanlığınca 
Büyük Millet Meclisine geri gönderilen Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Türkiye 

Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı maddeleinde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 6119 sayılı Adlî Tıp Müessesesi Kanununun 8, 10, 11, 17 ve 19 ncu maddeleri aşa
ğıdaki şekilde .değiştirilmiştir. 

Madde 8. — Adli Tıp Meclisi, Adlî Tıp Mües^scsi Reisinin Başkanlığı altında olmak üzere iki 
adlî tıp mütehassısı ile birer (iç), (Kadın - doğun), (Akıl - Sinir) hastalıkları ve. (Cerrahi), (Pa
tolojik anatomi), (Tıbbi kimya veya kimya) mü'ohassıslarından terekkübeder. İki adlî tıp mütehas
sısı ve birer (iç), (Akıl - Sinir), (Cerrahi) ve (Patolojik anatomi) mütehassısı yedek âzası bulunur. 

Madde 10. — Adlî Tıp Meclisi bu kanunun şümılüne giren işlerde mazmunları itibariyle Cumhu
riyet Savcılıkları ve kaza mercilerince kanaat verhi mahiyette görülmiyen veya biribirine mübayin 
bulunan raporlarda ilmî ve fennî mütalâasını bildirir. 

Meclis mürettep âzamn tamamiyle toplanır ve ekseriyetle karar verir. Azadan birinin mazeret ve
ya gaybubeti halinde eksiklik aynı ihtisas kolundan yedek âza var ise onunla tamamlanır. Ancak, 
tetkik edilecek mevzuun ilgili bulunduğu mütehassıs âza hazır bulunmadıkça o husus hakkında mü
zakere icra edilemez. 

Meclis Reisine mazereti veya gaybubeti halinde en kıdemli âza vekâlet eder. 
Meclis lüzum gördüğü hallerde kararını verme len önce tetkik eylediği mevzu ile ilgili bulunan 

evrakın tasdikli suretlerini mahallinden ist ivebileceği gibi mutlaka aslı üzerinde tetkikat icrasına za
ruret bulunduğu takdirde bunları da istiyebiür. s 

Alâkalı şahısları lüzumunda muayene ve usulü ne tevfikan isticvabedebilir. Her türlü tahkikatı 
yapar ve yaptırabilir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 233) 



— 3 — 
Meclis acele olan işleri diğerlerinden önce karara bağlar, müstaceliyetin takdiri Reisin teklifi ve 

Meclis ekseriyetinin karariyle olur. 
Meclisin kararları nihai olmakla beraber mahkemelerin delilleri serbestçe takdir hususundaki sa

lâhiyetlerini takyidetmez. 
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 10 ncu madde ::nin hükümleri mahfuzdur. 
Madde 11. — Vazife hudutları Adalet Bakanlığınca tâyin ve tesbit edilen mahallerde lüzumu ka

dar adlî tabip bulundurulur. Adlî tabipler, adlî ta')n,bet ihtisaslarını yapmış olanlardan, kur'a ile tâ
yin olunur. Adlî Tıp ihtisası için müracaat eden 'T 5979 sayılı Kanun hükümlerine tabi değildirler. 

Madde 17. — Adlî Tıp Müessesesi ve Meclis R MSÎ ile Meclis asıl ve yedek azalarına, şube müte
hassıs müdürleri ve mütehassıslariyle Adlî Tıp M iessesasi Reis Muavini, Adlî Tıp Meclis raportör
lerine adlı taoiplere ve asistanlara, ilişik (3) sayılı cetvelde (kadro derecelerine göre) gösterilen mik
tarlarda tazminat verilir. 

Madde 19. — Devlet memurları aylıklarının te hid ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı bölümünden ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar kaldırılmış 
ve yerine bağlı (2) sayılı cetvelde derece, sayı ve unvanları yazılı kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 2. — 21 Temmuz 1959 tarihli ve 7375 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Adabt Bakanı yürütür. 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metne bağlı cetvel 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

3 
4 
4 

4 
5 

6 

5 
6 
7 

10 

Adlî Tıp Müessesesi Reisliği 
Adlî Tıp Müessesesi, Meclis 
Reisi 
Meclis Âzası 
Meclis Yedek Âzası 
Adlî Tıp Müessesesi Reis 
Muavini 
Şube Mütehassıs Müdürleri 
Adlî Tıp Meclisi Raportörü 
(Doktor) 
Adlî Tıp Meclisi Raportörü 
(Doktor) 
Mütehassıs (ihtisas Mevkii) 

Asistan 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

ligi 

1 
8 
2 

1 
4 

1 

1 
1 
4 
4 

15 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

750 
500 
250 

250 
250 

100 

950 
100 
950 
800 
500 

5 

8 
8 

11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Eczacı (Ayniyat Memurluğu 
yapar) 
tdare Müdürü 
Başkâtip 
Hesap Memuru 
Emanet Memuru 
Dosya Memuru 
Hemşire 

• Kâtip 
Mubassır 
Müstahsır 
Adlî Tabip 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
2 
2 
4 
4 
6 
8 
8 

10 

1 100 
700 
700 
450 
450 
450 
450 
400 
400 
400 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
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[2] SAYİÎ.I ÖEWEL 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Adlî Tıp Müessesesi Reisliği 
2 Adlî Tıp Müessesesi ve Mec

lis Reisi 
3 Meclis Âzası 
4 Meclis Yedek Âzası 
4 Adlî Tıp Müessesesi Reis 

Muavini 
4 Şube Mütehassıs Müdürleri 
5 Adlî Tıp Meclisi Raportörü 

(D:-.) 
6 Adlî Tıp Meclisi Raportörü 

(Dr.) 
5 Mütehassıs (ihtisas Mevkii) 
6 » » » 
7 » » » 
8 Asistan 
9 » 

10 » 

D. Memuriyetin nev'i 

5 Eczacı (Ayniyat Memurluğu 
da yapar) 

1 
8 
6 

1 
4 

1 

1 
1 
4 
4 
2 
2 
3 

1 750 
1 500 
1 250 

1 250 
1 250 

1 100 

950 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 

8 
8 

11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

İdare Müdürü 
Başkâtip 
Hesap Memuru 
Emânet Memuru 
Dosya Memuru 
Hemşire 
Kâtip 
Mubassır 
Müstahsır 
Adlî Tabip 

» » 
» » 
» » 
» » 
» > 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
2 
2 
4 
4 
6 
8 
8 

10 

Maaş 

1 100 
700 
700 
450 
450 
450 
450 
400 
400 
400 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 

Derece 

2/ 

n 
M 
«1 
8J 
9 

10 
Asisi arılar 

[3] SAYILI 02TVEL 
Tazminat miktarı 

Lira 

800 

650 

550 

400 

250 
200 
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BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı maddele rindo değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 6119 sayılı Adlî Tıp Müessesesi Kanununun 8, 10, 11, 17, 19 ncu maddeleri aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 8. — Adli Tıp Meclisi, Alî Tıp Müessesesi Başkanının Başkanlığında; iki adlî tıp müte
hassısı ile birer (iç), (Kadın - Doğum), (Akıl - S'nir) hastalıkları ve (Cerrahi), (Patoloji - Ana*w 
mi), (Tıbbi Kimya veya Kimya) mütnhasâialarından kurulur. 

îki yedek adlî tıp mütehassısı ile diğer ihtisas kolları için birer mütehassıs yedek üye bulunur. 

Madde 10. — Adlî Tıp Meclisi bu kanunun kapsamına giren işlerde, Cumhuriyet savcılıklarınca 
ve kaza mercilerince kanaat verici nitelikte görül niye» veya biribiri ile çelişme halindö bulunan ra
porlar hakkında ilmî ve fennî düşüncesini bildirir. 

Meclis, üyelerinin tamamı ile toplanır ve çoğun'uğu ile karar verir. Üyelerden birinin özürlü olma
sı veya yokluğu halinde eksiklik aynı ihtisas kolun 1 a yedek üye varsa onunca tamamlanır. Şu kadar 
ki, tetkik edilecek konu; ilgili asıl veya yedok mütehassıs üye hazır bulunmadıkça müzakere edile
mez. 

Meclis Başkanına, özürlü olması veya yokluğu halinde en kıdemli üye vekâlet eder. 

Meclis, lüzum gördüğü hallerde kararını vermeden önce incelediği kontı ile ilgili bulunan evrakın 
dnanmıs öfneklerini mahallinden istiyebileeeği gibi,aslı üzerinde inceleme yapılması zorunlu olduğun
da bunları da istiyebilir. 

Meclis, ilgili kişileri gerektiğinde muayene ve Usulüne göre isticvabedebilir; her türlü tetkikâti 
yapar ve yaptırabilir. 

Meclis, ivedi olan işleri öteki işlerden önce kabara bağlar, ivediliğin takdiri Başkanın teklifi ve 
Meclis çoğunluğunun kararı ile olur. 

Meclisin kararları nihai -atmakla beraber mahkemelerin delilleri serbestçe takdir hususundaki yet* 
kilerini kayıtlamaz. 

Umumi HıfzMSihha Kânununun 10 ncu maddesinin hükümleri'«aklıdır. 

Madde 11. — Oörev sınırları Adalet Bakanlığınca belirtilecek yerlerde lüzumu kadar adlî tabip 
bulundurulur. Adlî tabipliklere, *âîî tabiplik ihtisaslarını yapmış olanlar atanır. 

Madde 17. — Adlî Tıp Müessesesi ve Meclis B ^kMlı ile Meclis asıl ve yedek üyelerine, $ubc mü-
tetosıs müdürlerine vo mütehW8VSHriv ê Miî Tip Müessesi Balkan Yardımcısı, Adlî Tıp Meclisi 
raportörlerine adlî tabiplere ve abanla**, ilişik (3) «ayılı cetvelde (kadro derecelerine göre) gös
terilen miktarlarda ödenek verilir. 

Madde 19. — Devlet memurları aylıklarının te hit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı bölümünden ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar kftklmlmış 
ve ilişik (2) sayılı cetvelde derece, »yi ve unvan'arı yazılı kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 2. — 21 Temmuz 1959 tarihli ve ?3 75- sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yür irlüğe girer. 

MADÜÎS 4. — Bu kanunun hükümlerini Adabt Bakanı yürütür. 
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Bütçe Plân Komisyonu değiştirişine bağlı cetvel 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i 

Adlî Tıp Müessesesi Reisliği 
2 Adlî Tıp Müessesesi, Meclis 

Reisi 
3 Meclis Âzası 
4 Meclis Yedek Âzası 
4 Adlî Tıp Müessesesi Reis 

Muavini 
4 Şube MütehassıS Müdürleri 
5 Adlî Tıp Meclis Raportörü 

(Doktor) 
6 Adlî Tıp Meclisi Raportörü 

(Doktor) 
5 Mütehassıs (İhtisas Mevkii) 
6 » » » 
7 » » » 

10 Asistan 

Aded 

sliği 

1 
8 
2 

1 
4 

1 

1 
1 
4 
4 

15 

Maaş 

1 750 
1 5O0 
1 250 

1 250 
1 250 

1 100 

950 
1 100 

950 . 
800 
500 

D. 

5 

8 
8 

11 
11 

n 
11 
12 
12 
12 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

Memuriyetin nev'i 

Eczacı (Ayniyat Memurluğu 
yapar) 
İdare Müdürü 
Başkâtip 
Hesap Memuru 
Emanet Memuru 
Dosya Memuru 
Hemşire 
Kâtip 
Mubassır 
Müstahsır 
Adlî Tabip 

» » 
» » 
» T> 

» » 
» » 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
2 
2 
4 
4 
6 
8 
8 

10 

Maaş 

1 100 
700 
700 
450 
450 
450 
450 
400 
400 
400 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 

[2] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i 

Adlî Tıp Müessesesi Reisliği 
2 Adlî Tıp Müessesesi ve Mec

lisi Reisi 
3 Meclis Âzası 
4 Meclis Yedek Âzası 
4 Adlî Tıp Müessesesi Reis 

Muavini 
4 Şube Mütehassıs Müdürleri 
5 Adlî Tıp Meclisi Raportörü 

(Dr.) 
6 Adlî Tıp Meclisi Raportörü 

(Dr.) 
5 Mütehassıs (İhtisas Mevkii) 
6 » » » 
7 » » > 
8 Asistan 
9 » 

10 » 

Aded 

ligi 

1 
8 
8 

1 
4 

1 

1 
1 
4 
4 
2 
2 
3 

Maaş 

1 750 
1 500 
1 250 

1 250 
1 250 

1 100 

950 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 

D. 

5 

8 
8 

11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

. Memuriyetin nev'i 

Eczacı (Ayniyat Memurluğu 
da yapar) 
İdare Müdürü 
Başkâtip 
Hesap Memuru 
Emanet Memuru 
Dosya Memuru 
Hemşire 
Kâtip 
Mubassır 
Müstahsır 
Adlî Tabip 

» » 
» » 
> » 
> » 
» » 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
2 
2 
4 
4 
6 
8 
8 

10 

Maaş 

1 100 
700 
700 
450 
450 
450 
450 
400 
400 
400 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
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[3] SAYILI CETVEL 

n 
3$ 

6l 
''S 
<n 

10J 
Adlî tıp asistanl an 

ödenek miktarı 
Lira 

Birinci derece 
memur aylığı 
tutarının % 60 ı 

1 400 

1 200 

1 000 

600 

» © « 
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