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4. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 4,9,24 

1. — Sivas Milletvekili Nasuh Nazif 
Arslan, Futbol Federasyonunun İkinci 
Türkiye Liginin teşkilinde takübettiği sis-. 
teme ve Sivas'ın nazara alınmamasının 
'îsalbetsizliğine ıdair IcDemiecl 4:5 

2. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'-
ın, Varto deprem bölgesinde daimi iskâ
nın ıgeç kalmış olduğuna, ilerde vukubu-
lacak deprem felâketleri karşısında can 
kayıplarının önlenebilmesi için bu konuda) 
tedbirler alınması igerefetiğine dair de-
meeıi. 5:6 

•3. — Edirne Milletvekili Türkân Seç-
kin'in, Edirne ilinin çözüm bekliyen âcil 
ihtiyaçlarına ıda'ir doimieci. 6:8 

4. — İçişleri Bakanlığı Merkez Teşki
lâtı ve vazifeleri hakkında 16124 sayılı 
Kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair' 

Sayfa 
kanun tasarısının geri gönderilmesi hak-: 
kındaki Başbakanlık tezkeresi. (3/OT7, 
1/210) 

5. — Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun 116 ncı maddesinin 2 nci fıkra
sının Anayasaya aykırılığı sebebiyle iptal 
edildiğine dair Anayasa Mahkemesi Baş
kanlığı /bez/keresi. (3/678) 

v6. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-* 
öv'ün, gündemde bulunan tasarı ve tek
liflerin öne alınarak ıgörüşülebilmesi vel 
Genel Kurulun çalışma saatlerini ayarlı-
yabilmesi yetkisinin Başkanlık Divanın
dan alınarak Meclise iadesine dair öner-1 

gesi. 24 

5. — Görüşülen işler 8,9,24 
1. — İnsan hakları ve anahürriyetle

rini korumaya dair Avrupa Sözleşmesine 
ilişkin 2 numaralı Protokolün onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri 3$omisıyonu rapora 
(1/341) (S. Sayısı : 301) 8,56:59 

2. — İnsan hakları ve anahürriyet-
lerini korumaya dair Avrupa Sözleşme-
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Sayfa 
sinin 29, 30 ve 34 neü maddelerini değiş
tiren 3 numaralı Protokolün onaylanması
nın uygun bulunduğu hakındak kanun ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu 
(1/2%) ('S. 'Sayısı : 302) 8,60:63 

3. — Ay ve diğer gök cisimleri dâhil, 
uzayın keşif ve .kullanılmasında devletle
rin faaliyetlerini yöneten ilkeler hakkın
daki Andlaşmanm onaylanmasının uygun 
ıbulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dış
işleri Komisyonu raporu. (1/353) (S. Sa
yısı : 303) 8,64:67 

4. — Milletlerarası Adalet Divanı 
Statüsünün 35 ncı maddesinin 2 nci fık
rasında derpiş olunan ve hukukî uyuşmaz
lıkların çözülmesi hususunda Divanın 
yargı hakkını .önceden tanımayı gerekti
ren ihtiyari kayda katılmamız hakkmda-
'ki 5047 sayılı Kanunun yeniden uzatıl
masına dair kanun tasarısı ve Adalet ve 
Dışişleri «komisyonları raporları (1/275) 
(S. Say:sı : 304) 8,68:71 

5. — Türküye Cumhuriyeti ile Fas Kı-
rallığı arasında 21 Kasım 1966 tarihinde 
Rabat'ta akdedilmiş ıbulunan Kültür An
laşmasının onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eği
tim ve Dışişleri komisyonları raporları. 
(1/308) (S. Sayısı : 305) 8,72:75 

6. — 23 Haziran 1959 tarihinde Bey
rut'ta imzalanan Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükü
meti arasında Kültür Anlaşmasının onay
lanmasına dair kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/192) (S. Sayısı : 306) 8,76:79 

Sayfa 
7. — Ankara Üniversitesi kuruluş kad

roları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek 
kanun tasarısı ile Denizli Milletvekili 
Z. Nihat Özel'in, Ankara Üniversitesi ku
ruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Ka
nuna ek kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Filân komisyonları raporları. (1/803, 
2/328) (S.'Sayısı : 246) 9:11 

8. — Hacettepe Üniversitesi kurulma
sı hakkında kanun tasarısı ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonları raporları. 
(1/359) (S. Sayısı : 288) 1.1:23,80:83 

9. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi 
Faruk Kmaybürk ve 9 arkadaşı ile Cum
huriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet 
Ali Demir'in, 5434 sayılı Kanunun 41 nei 
maddesinin 3 noü fıkrasının kaldırılması 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporlar. (2/185, 2/189) 
(S. S'ayısı : 278) 23:24 

10. — Devlet Opera ve Balesi Genel 
Müdürlüğü kuruluşu hakkında kanun ta
sarısı ve Cumhuriyet Senatosu Aydın Üye
si Osman Saim Sarıgöllü ve 11 arkadaşı
nın, Devlet Operası kuruluşu (hakkında 
kanun teklifi ve Maliye, İçişleri, Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlarımdan 5 er 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 

(1/333, 2/199) (S. Sayısı : 273) 24,24:28 

11. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Perso
nel kanunu tasarısı ve Millî Savunma, 
Maliye ve Plân komisyonlarından 5 er 
tüye seçilerek kurulan Geçici Komisyon 
raporu. (1/234) (S. Sayısı : 256) 28:55,84:87 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

BİRİNCİ OTURUM 
Güven Partisi Grupu adına Çorum Millet

vekili Hilmi İncesulu, Batı - Trakya'daki Türk
lerin genel durumu üzerinde Hükümetin dikkat 
nazarını çekmek için demeçte bulundu. 

İnsan hakları anahürriy etlerini koruma
ya dair Avrupa Sözleşmesine ilişkin 2 numa
ralı Protokolün ve 

Bu protokolün 23, 30 ve 34 ncü maddelerini 
değiştiren 3 numaralı protokolün, 

Ay ve diğer gök sicimleri dâhil, uz'ayın ke
şif ve kullanılmasında devotlerin faaliyetle
rini yöneten ilkeler hakkındaki andlaşmanm, 
onaylanmalarının uygun bulunduğuna ve 

Milletlerarası Adalet Divanı Statüsünün 
33 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında derpiş olu
nan ve hukukî uyuşmazlıkların çözülmesi hu
susunda Divanın yargı hakkını önceden ta
nımayı gerektiren ihtiyari kayda katılmamı; 
hakkındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden uza
tılmasına dair kanun tasarıları ile 

Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Kırallığ-
arasında 21 Kasum 1966 tarihinde Rabat'ta ak
dedilmiş bulunan Kültür Anlaşmasının ve 

23 Haziran 1D59 tarihli Beyrut'ta imzala 
nan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnaı 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür An 
laşmasının onaylanmalarına dair kanun tasa 
rıları ikinci defa açık oya sunuldu ise de, oy
lama sonuçlarının birinci oturum »onunda açık
lanmaması sebebiyle oylamaların gelecek birle
şimde tekrarlanacağı bildirildi. 

Geçici Komisyon Başkanlığının, komisyon
da görüşülmekte olan tasarı ile aynı mahi
yette olması sebebiyle, İstanbul milletvekilleri 
Ali Esat Birol ve Osman Nuri Ulusay'ın, 678C 
sayılı Kanunun ıbâzı maddelerinin değiştiril

mesi hakkındaki teklifin de Geçici Komisyona 
ıavalesine dair tezkeresi kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi Fa-
•uk Kınaytürk ve 9 arkadaşı ile Cumhuriyet 
Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 
")434 sayılı Kanunun 41 nci maddesinin 3 ncü 
fıkrasının kaıldırılması hakkında kanun tekli-
lîinin görüşülmesi, ilgili komisyonun Genel Ku
rulda hazır bulunmaması sebebiyle, gelecek 
birleşime bırakıldı. 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları haık-
emda 5293 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
le Denizli Milletvekili Z. Nihat Özel'in, An
kara. Üniversitesi kuruıluş kadroları hakkm-
laki 5239 sayılı Kanuna ek kanun teklifinin 
İncelik ve ivedilikle görüşülmesi ka'bul olundu 
/e maddeleri üzerinde bir süre görüşüldü. An* 
:ak iki saatlik süre dolduğu için, tasarının gö
mülmesine gelecek birleşimde devam oluna-
lağı bildirildi. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu 
'aşarisinin maddeleri üzerinde bir süre görü-
;üldü. 

Birleşime on dakika ara verildi. 

İKİNCİ OTURUM 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu 

'aşarisinin maddeleri üzerindeki görüşmelere 
>ir süre devam olundu. 

19 . 6 . 1967 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 20,00 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvokili Sivas 
Nurettin Ok Kâzım Kangal 

Kâtip 
Kars 

Muzaffer Şamiloğlu 

SOrwULAIt 

Sözlü sorular 
1. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'num, 

Konya'nın Doğanhisar ilçesinin kalkındırılma
sına dair sözlü soru önergesi, Başbakanlığa 
Tarım, Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlıkla
rına gönderilmiştir. (6/566) 

2. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nırtn. 
Doğanhisar - Engili - Akşehir yolunun bitiril
mesi ve Doğanhisar - Hüyü/k - Beyşehir yo

lunun geçişe açılmasına dair sözlü soru öner
gesi, Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. 
06/567) 

3. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Bozkır - Üçpınar - Hadim - Taşkent - Tepe* 
başı - Ermenek yolunun geçişe açılmasına 
dair sözlü soru önergesi, Bayındırlık Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (6/568) 
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2. — GELEN KÂĞITLAR 

TEKLİFLER 
1. — Cumlhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 

Hüseyin Atmaca'nın, G57 sayılı Devlet Memur
ları Kanununa ek 819 sayılı Kanuna yeniden 
ek yapılmasına dair kanun teklifi. (2/544) 
(İçişleri, Ma'liye ve Plân komisyonlarına) 

ö.->—Kars Milletvekili Tur-gut Göle ve 11 ar
kadaşının, istiklâl Savaşına iştirak eden Abdul-
lahoğlu Dr. Esat Oktay'a vatani hizmet terti-
. binden aylık bağlanması hakkında kanun tek
lifi. (2/545) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

'TEZKERELER 
:]. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in, 

yasama dokunulmazlığının kaldırıilması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi. (S/675) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

4. — Adana Milletvekili Turhan Dilliigi'l'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldın'lması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi. (3/676) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

BÎRÎNCÎ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgil 

KÂTİPLER : Fuat Avcı (Denizli), Muzaffer Şâmiloğlu (Kars) 

J^AŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Millet Meclisinin 121 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

'BAŞKAN ;— Otomatik cihazla yoklama yapı
lacaktır. Arkadaşların beyaz düğmelere basma
larını rica ederim. 

BAŞKAN — Yeterli çoğunluğumuz vardır, 
görüşmelere başlıyoruz. 

Saym arkadaşlarım, konuşmalara başlama
dan evvel saym üyelerden Başkanlığın bir ri
cası vardır. Bugünkü gündemimizde açık oyla
maya sunulacak birçok madde vardır. Konuşma
lar başladıktan sonra sayın arkadaşlarımın salo
nu terk etmemelerini rica edeceğim. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Sivas Milletvekili Nasuh Nazif Arslan, 
Futbol Federasyonunun İkinci Türkiye Liginin 
teşkilinde takibettiği sisteme ve Sivas'ın nazara 
alınmamasının isabetsizliğine dair demeci 

BAŞKAN — Saym Nasuh Naziif Arslan, Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü hakkında gün
dem dışı söz istemişsiniz; 5 dakikayı geçmemek 
üzere buyurun efendim. 

NASUH NAZİF ARSLAN (Sivas) — Değerli 
Başkan, saym milletvekilleri; 

Futbol Federasyonunun Türkiye 2 nci ligini 

teşkil eden tasarrufları hakkında mâruzâtta bu
lunmak için huzurunuzu işgal etmiş bulunmakta
yım. 

Filhakika 2 nci Türkiye Liginin teşkilinde 
bir kriter tesbit edilmediği tahkikattan anlaşıl
maktadır. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, bir ilde 
ancak bir profesyonel takım olabileceğini ve as
gari üç amatör takımın birleşmesi ile meydana 
'geleceğini tamim etmiştir. 

4 
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Bu tamime evvelâ bu Genel Müdürlüğe bağlı 
Futbol Federasyonu uymamıştır. Hem Ban<hr-
ma'yı ve hem de ili olan Balıkesir'i 2 nci lige al
mıştır. 

Bir kriter tesbit edilse idi, bugünkü 2 nci 
lig ortaya çıkmazdı. Bu kriter ne olabilirdi? 

•1. Şehirlerin nüfusu, 
2. 'Spor tesislerinin durumu, 
3. Sporun çeşitli dallarında şehrin aldığı ne

ticeler. 
4. Kurulan profesyonel takımın aranan şart

larla kurulmuş olması. 
2 nci lige alman takımlara bakıyoruz bu 

esasların hiçbirinde ittifak- bulamıyoruz. Gelişi
güzel seçmeler yapılmış, ölçü tutulmamıştır. Bu 
hal 2 nci lig dışında kalan şehirlerde genel infi
allere sebe'bolmuştur. 2 nci lige almanlar ile 
almmıyanlara bakınca bu infiallere hak verme
meye imkân yoktur. Bunlardan birisi de Sivas 
Sporun durumudur. Bugün 120 bin nüfuslu şe
hir bir kenara bırakılmış, 30 - 40 bin nüfuslu şe
hirler 2 nci lige alınmıştır. Spor tesisleri yeter 
olan Sivas için hiçbir şart aranmamıştır. 

Sporun muhtelif dallarında, ,Sivas göğüs ka
bartıcı neticelerin sahibidir. Güreş takımlarına 
dünya şampiyonu vermiştir. (Ahmet Ayık) ; 
boks takımından Türkiye Şampiyonu çıkarmış
tır. (Hüseyin Yıldırım). Atletizmde takım halin
de Türkiye şampiyonasında derece almıştır. Kros 
'birinciliklerinde 3 ncü olmuştur. Kayak takımın
da Türkiye birinciliklerinde daima derece alan 
bir takımdır. Futbolda finallere kadar yükselen 
takımlara sahiptir : (ıSümerspor) 

Bugün 2 nci lige alman şehirlere bir bakınca 
Sivas durumunda bir şehire raslamak enderdir. 

Sivasspor, istenilen şekilde 3 takımın bir ara
ya gelmesiyle tam mânasiyle kurulmuştur. 

Bu tarihî şehir hiçbir şekilde 2 nci lig için 
nazara alınmamıştır. Bu durum derin bir infiale 
sebebolmuş ve tedbirler aramak yoluna gidilmiş
tir. 

Bugün Sivas'taki amatör kulüpler hiçbir şe
kilde spor dallarında karşılaşmalara iştirak et
memek kararını bütün mahzurlarına rağmen, 
üzüntü ile almışlardır. 

Bu netice ve tatbikat Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü Futbol Federasyonunun Sivas'a in
dirdiği bir darbe olmuştur. Âcil ve haklı bir ka
rar almak zamanı gelmiştir. Bu ay içinde bir ka

rara varılması zaruridir. Ben-Sayın Hükümetten.. 
rica ediyorum; hiçbir kriter- taniraııyan, tama-• 
miyle gelişi - güzel, haksız tasarruflarla Sivas 
gibi büyük bir şehri ikinci lige almamak sure
tiyle biraz gayrir ^.dî ve gayriâdil tasarruf ia bu-
lunan Beden Terbiyesi Umum MMürlüğüii€..*e 
ona bağlı Futbol Federasyonun: tasarrufları-, ile. r 
ilgilensin ve haklı olan bu dâvada Sivas'an~spor 
dâvasına eğilsin. Saygılar sunarım.. „-':±s;r1 

2. — Muş MiUetvekili Kemal Aytaç'ın, {Varto 
deprem bölgesinde daimî iskânın geç kalmış oldu-.. 
ğuna, ileride vukubulacak deprem felâketleri-. 
karşısında can kayıplarının önlenebilmesi içinbwn ' 
konuda tedbirler alınması gerektiğine dair dç-
*neci. , — • / . • , - •,-.'•- .,,,• 

BAŞKAN — Sayım Kemal Aytaç,' Varto dep-;; 
rem bölgesinde daimî iskânın geç kalmış olma
sı dolayısiyle gündem dışı bir görüşme istemiş- * 
siniz. 

Kısa olmak şartiyle buyurun efendim. -
KEMAL AYTAÇ (Müş) — Sayın BaşkanyY 

sayın milletvekilleri; 19 Ağustos • 1966 tarihinde ' 
vuku bulan depremin Doğu Anadolu'da büyük : 
miktarda can ve mal kaybına, sebep olduğu ma* î 
lûmdur. Deprem yirmiıbin küsur evi yıkmış yerle 
bir etmiş veya ağır hasara uğratmıştır. Biühasi ; 

sa depremin sıklet merkezi olan Varto'da taş taş 
üstünde kalmamış, vatandaşın hem cari' v& hem, r 
de mal kaybı büyük olmuştur. 'rVarto'mv vatan
daşlarımız canlı hayvanlarının.": dışında, evde 
bulunan her türlü eşyalarını, giyecek ve yiye- .' 
çeklerini kaybetmişlerdir. Çünkü ev yerle bir ol- . 
duğundan zaten tahrip olacak, kırılacak; eşyala- , 
rm çoğu bu yıkımda, kalanları da cenaze ve yâ* i 
ralı aranırken, kazma, kürek veya bunlara ben- • 
zer kesici cisimler kullanılırken işe yaramaz ha-' 
le gelmişlerdir. Bu itibarla Varto'İunun maddi ve '" 
manevi, kaybı duvarının bir tarafı veya bir kaç 
tarafı yarılan veya bir köşesinden iki taş düşen ••.-?" 
diğer yerlerdeki vatandaşlarımızdan çok 'daha " 
fazladır. .•••'-•- • ? 

ıSayın milletvekilleri, depremin hemen âka- -• 
binde, Hükümetin yardımı ve aldığı tedbirleri,,, 
gayretli çalışmalarını takdirle karşıladık,, muh- J 
telif vesilelerle takdir ve teşekkürlerimizi arz et
tik. Muhalefette olmamıza rağmen konuyu, İsüs-
mar aklımızın kenarından dahi geçmedi. Gücü-Î 
müzün yettiği: kadar Hükümete yardımcı ö m ı a ^ 
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ya gayret ettik. Vatandaşların acılarını dindir
mek ve onları teselli etmek için çalıştık, vatan
daşların gözyaşlarına çanak tutmadık. Muvakkat 
tedbirler üzerimde durmadık. O kadar ki, Meclis 
Araştırma Komisyonu raporu üzerinde dahi ko
nuşmaya lüzum görmedik. Çünkü kanaatimizce 
asıl problem Varto'nun daimi iskânı konusu idi. 
Bu problemi halledersek köklü tedbirler almış 
sayılırdık. Bizi bu yola iten sebep şudur: 

1948 yılında da Varto yıkılmış, yerle bir ol
muştu. Binden fazla can kaybı vardı. Şavet o 
zaman daimi iskân konusunda köklü tedbirler 
alınsa idi, yani depreme mukavim, kolay kolay 
yıkılmıyacak veya yıkıldığı takdirde can kaybı
nı gerektirmiyecek evler yapılmış olsa idi, bu<?ün 
üe bVı<> yakın vatandaşımızı kaybetmiyccektik. 
Bunun için bir misal arz edeyim. Varto'ya gi
denleriniz görmüşlerdir, 1946 depreminden sonra 
Kızılay tarafından yapılan ve memurlara tahsis 
olunan deprem tipi evler 1966 depreminde yıkıl
mamıştır ve dolavısiyle bu evlerde oturanların 
da cin kavbı yoktur. O halde tüm Vatandaşlara 
hu tip evler yapılsa, idi. üe bin vatandaşımızı 
kaybetmeyecektir. O halde bugün İçin en mühim 
konu, daimi iskân konusudur. Depremden sonra 
aradrm uzunca bir zaman geçti, yeni bir bütçe 
çıktı. Haziran ayı da bitmek üzeredir. Bu uzun 
müddot zarfında İmar ve İskân Bakanlığı dai
mi iskân konusunda malî ve teknik plânlarını 
hazırlıyaıbilir ve derhal işe başlıyabilirdi. İlk za
manlar iyi haberler gelmekte idi. Yapılacak nü
ve konutlar evvelâ Varto'da ve ihtiyaca yeter 
nvıktarda idi. Bu haber ve beyanlar sevindiril 
idi ve biz de bunu tasvip ediyorduk. Bundan bir 
hafta evvel nüve konut miktarı beşte bir nisbe-
tine düşürüldü. Buna üzüldük, bizce bunun se
bebi de bir türlü anlaşılamadı.- Böyle bir tatbi
kat eok kötü, çok gayri âdil neticeler doğurur. 
Varto'da bütün vatandaşların evleri yıkılmış. 
bâzılarına ev yapıp vereceğiz, bâzılarına da ver-
miyeceğiz. Bövle bir tatbikatta ölçümüz ve kıs
tasımız ne oîacaktıtr; kur'a mı çekeceğiz? kur'a 
çıkmıyan vatandaşa da, «oh ne yapalım şahsın 
yokmuş» nasıl deriz? Bu tatbikat bizi ve Hükü
meti bilhassa iktidarda bulunan arkadaşlarımızı 
çok müşkül durumda bırakmaz mı? 

Sayın milletvekilleri; daimi iskân konusu çok 
mühim bir konudur. Elbirliği ile Hükümet ve 
Parlâmento olarak bu dâvayı halletmek mecbu

riyetindeyiz. İleride vukuu muhtemel bir dep
remden ölenlerin mesuliyetini yüklenmek iste
miyorsak daimi iskân konusunu halletmek zo
rundayız. Bütçe imkânsızlığı var ise lütfediniz 
bu imkânsızlığı gideriniz. Mevsim ilerlemektedir, 
elimizi çabuk tutmak ve işi bitirmek zorundayız. 
Aksi halde otuz b :n vatandaşımızı önümüzdeki 
kış muhtemel bir deprem ile karşı karşıya bırak
mak zorunda kalacağız. 

Hükümetten bu konuda ferahlatıcı bir beyanı 
biz beklediğimiz gibi vatandaş da beklemektedir. 
Saygılar sunarım. 

3. — Edirne MillctvcHH Türkân ScçMn'in, 
Edirne ilinin çözüm beJrtvjen âcil ihtiyaçlarına 
dair demeci. 

BAŞKAN — Savın Seçkin, Edirne İlinde 
program tat.bikatındaki aksama dolayısiyle gün
dem dışı söz istemişsiniz. 

5 dakikayı geçmemek üzere buyurunuz efen
dim. 

TÜRKAN SEHKİN fEdîrnc) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; seçim bölgem 
Edirne'nin âcil çözüm beki iyen bâzı sorunları
nı dile getirmek, tedbir alınması hususuna Ba
kanlık ilgililerinin dikkatini çekmek için söz al
mış bulunuyorum. 

Edirne, Türkiye'nin Batıya açılan karayolu 
üzjerinde yegâne kapı şehridir. Bu şehirde Tür
kiye her bakımdan, özellikle turizm bakımın
dan birinci derecede önem verilerek temsil edil
miş olmalıdır. Maalesef turizm, edebiyatına 
rağmen gerçek iç açıcı değildi. Bu güzel tarihî 
şehir hizmet almakta öncelikle, süratin işledi
ği bir belde olamamıştır. (Tarihî ve coğrafi her 
•güzelliğe sahiıbolımasına rağmen) 

Turizm mevsiminin açıldığı Nisan ayından 
bu yana her geçen gün gelen geçen turistin 
sayısı artmasına rağmen, Edirne turisti etkile
yici olamamaktadır. Çünkü turizmi, iç ve dış 
turisti en çok etkiliyen ışık, şu yol konusu 
hâlâ halledilememiştir. 

Edirne 1966 kışı ve 1967 ilkbaharını karan
lıkta, su s:ıkıntısı içinde geçirmiştir. Güçlük
le temin ve monte edilen elektrik metörü tak
viyesi ile şehir elektriğe kısmen kavuşmuş ise 
de, geceleri parlak ışıklı bir şehir havasını 
görmek mümkün değildir. Nitekim Kırkpmaı* 
gösterilerinde dahi müstesna günlerini yaşıyan 
Edirne gece yarısından sonra sönük ışıklar arz 
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etmiştir. Yakında faaliyete geçecek yağ fab
rikaları selbebiyle bu sıkıntı daha da artacak
tır. Biran evvel enerji hattına bağlanışının hız
landırılmasını sayın Başbakanın program gö
rüşmeleri sırasında «Trakya ile Edirne'yi ışığa 
kavuşturacağım» sözünün gerçek ifadesini bul
masını arzu ve temenni etmekteyiz. Aksi hal
de, yarm . elektrik geliyormuş gibi direkleri 
yollara sermek avutucu değil, aldatıcı olmakta, 
yarı karanlık bir şehirden Türkiye'ye giriş 
(turizm edebiyatını baltalamaya yeter sebep 
ıgörünm'ektedir. 

Sonbahar yağmurları bu yıl Edirne'de her 
(bakımdan tahripkâr oılmuş, mahsul ve ekim 
zamanında toplanamamış, yolları bozulmuş 
köprüleri yıkılmıştır. Programa alınmış olma
sına rağmen birçok yolların onarımı, yapımı 
Haziran ayı bitmek üzere olmasına rağmen, ye
ter derecede ilerleme kaydatımemektedir. 

Edirne - İstanbul asfaltı üzerinde trafiği 
çok aksatan Oğulpaşa köprüsü yenilenecek
ti. Hâlâ keşif ve yapım işi başlamamıştır.1 Edir
ne - Uzunköprü sahil yolunda Tayakadın, Or-
haniye, Saçlımüsellim köprülerinin biran evvel 
yapılmasına şiddetle ihtiyaç vardır. 

Havsa - Uzunköprü - Keşan Hacyolu prog
rama alınmış olmasına rağmen üzerinde altyapı 
çalışmalarından eser görülmemektedir. Gelecek 
yıl asfaltlanması mevzuubahsolan bu yolun ha
li, program uygulaması bakımından iç açıcı de
ğildir. 

İpsala, tbriktepe nahiyesi, Keşan - Altıntaş, 
Havsa - Taptık, Oğulpaşa, Eneçcribaşı köy
lerinin su yolu ve depo inşaat işleri bitmiş, 
çeşmeleri yapılmış halkın suya kavuşması için 
motorlar beklenmektedir, tbriktepe, Altıntaş'ın 
motor mıonte işimin geciktirilmemeslnin temini 
lâzımdır. Çeriıbaşma verilecek motorun Adana 
stoklarına geldiği rivayet olunmaktadır. Oğul
paşa içinde derinkuyu tulumibasma ihtiyacol-
duğu ileri sürülmekte henüz temin edilmemiş 
bulunmamaktadır. Suların akmasına, yaz mev
simi dolayıısiyle en çok şiddet hisseden köylü 
sızlanma halindedir. Bunların biran evvel akı
tılması Hükümetin lehine puan kaybedecektir, 
(bunu hatırlatmakta fayda umarım. 

Havsa'nm Taptık köyünün motor işi ise, 
daha bidayette su yeter derecede görülmemiş 
ıbir durum arz ettiğinden tamiri cihetine gidil

miştir. Genel müdürlükle bölge müdürlüğü ara
sında tesibütte bir anlaşmazlık olduğu ileri sü
rüldüğünden henüz daha monte işinde köylü
nün sızlanmasına sebebiyet veren bu hal köylü
nün yapılan işlere karşı güven hissini sars
maktadır. Bu gibi hallere meydan verilmeme
sini önemle rica ederim. 

Edirne'nin Sarayiçi Kırkpınar tesisleriyle 
spor sahası tribün tesisleri Birinci Beş Yıllık 
Plâna alınmasına iki defa 500 bin liralık öde
nekler konmasına rağmen bir türlü yapılama
mıştır. Bu yıl da Kırkpınar haftası gelip çat
masına, tesisler ihale edilmiş olmasına rağmen 
maalesef Kırkpmarın özelliği nazarı itibara 
alınmamış Sarayiçi sondaj plânlan zamanında 
tedbir alınıp yapılmadığından, sondaj raporla
rı müıtaahihit raporlarına bağlanmamış olma-
siyle izdiham halinde olan, ilgi gören Kırkpı
nar gibi tarihî güreşlerimiz halkın bir biri üs
tünde seyretmesine ve saha disiplininin kaybol
masına sebebiyet verecek şekilde ve bu şehre 
iç turisti çekme yerine uzaklaştırma havasını 
yaratmaktadır. Üzüntü ilev kaydetmek isterim 
ki, Karkpmar'm özelliği nazarı itibara alınıp 
spor sahası tesisleri ile Kırkpınar tesisleri mut
laka ikmal edilmiş olmaiı ve bu güzel şehir ka
pıda festival haftasında olsun iç açıcı bir hava 
ile halkın yüzünü güldürmeliydi. Spor sahası... 

Sayın Seçkin müddetiniz bitti, lütfen bağ
layınız. 

TÜRKÂN SEÇKİN (Devamla) — Bitiriyo
rum efendim. 

Spor sahası portatif tribünleri Ankaragücü 
sahasından sökülüp götürülecek olmasına rağ
men maalesef götürülememiş, zamanında yetiş
tirilip maksada hizmet oJemenıiş ve Edirneli
ler üzüntü ile bir Kırkpınar yaşamışlardır. Her 
yıl arıtan bir ilgi ile izlenmesini arzu ettiğimiz 
Kırkpınar haftasına bütün Edirne halkı, okul
lar, daireler ve dernekler gönüllü hizmet kat
kıları ile iştirak etmekteler. Buna su, yol işle
rinin da Hükümet açısından öncelikle önem ve
rilerek halledilmiş olarak iştirakinin sağlan
ması halkın gönüllü gayret ve gücüne güç ka
tacaktır. 

Hükümet Edirne'yi birçok bakımdan ihmal 
etmektedir. İhmalden vazgeçilmesini Edirne'ye 
ve Trakya'ya önem verilmesini rica edeceğim. 

Bir hususu daha söyleyip sözlerimi bitiri
yorum. 
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Geçen yıl sürekli yağışlar seh'elbiyle ekime 
müsaade verimiyen bir durum olmuş, maalesef 
(tohumluklar da geç geldiğinden kâfi miktarda 
»ekim yapılamamıştır. Nitekim bu sene araziyi 
gezdiğimde gördüğüm manzara da bunu açıkça 
ifade ediyordu. Kışlık kimleri az ve verimsizdir. 
Bu sene tohumlukların temininin gecikmenue-
sinde Hükümetin tedbir alması hususunda dik
katini çekmek isterim. 

Yine bölgemizin Kırca, Salih, Yen'iköy, As-
1 likan, Şerlbettar, Talbal ve Başağıl köyleri şa
raplık papaskarası üzümü yetiştirmektedir. Bu 
üzümlerin mubayaası geçen yıl bir/buçuk ay 
gibi geç bir zamanda yapılmış mubayaa süresi 
de ağır alım sdbeibiyle köylünün zararına ol
muş, günde 25 - 30 ton mulbayaa edilmek sure
ciyle yarim milyioına yakın o çevre köyünün 
yegâne gelir kaynağı olan Papaskaırası Üzü-

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; gün
demimizde mevcut bulunan altı kanun tasarısı
nın açık oylaması vardır. 

1. — İnsan hakları ve anahürriyetlerini 
korumaya dair Avrupa Sözleşmesine ilişkin 
2 numaralı Protokolün onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu raporu (1/341) (S. Sayısı : 301) 

2. — İnsan hakları ve anahürriy etlerini 
korumaya dair Avrupa Sözleşmesinin 29, 30 ve 
34- ncü maddelerini değiştiren 3 numaralı Pro
tokolün onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu ra
poru (1/296) (S. Sayısı : 302) 

3. — Ay ve diğer gök cisimleri dâhil, uza
yın keşif ve kullanılmasında devletlerin faali
yetlerini yöneten ilkeler hakkındaki Andlaş-
manın onaylanmasının uygun bulunduğuna da
ir kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu rapo
ru (1/353) (S. Sayısı : 303) 

4. — Milletlerarası Adalet Divanı Statüsü
nün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında derpiş 
olunan ve hukukî uyuşmazlıkların çözülmesi hu
susunda Divanın yargı hakkını önceden tanı-

imin dörtte üçünün çürümesine sebebiyet veril
miştir. Bunu da zamanında tedbir alınmasını, 
mubayaanın en geç 20 Eylülde yapılmasını ve 
miktarının artırılarak... (A. P. sıralarından al
kışlar ve gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Seçkin bağlamanızı ri
ca ediyorum. 

TÜRKÂN SEÇKİN (Devamla) — Sayın! 
Başkanım, Edirne 6-7 aydır Irkiş, hudut kasa-
basiyle kaymakamsız olarak tutulmaktadır. 
İdari birçok görevler aksamaktadır. Bir tahri
rat kâtibinin hudutta bir kasalbanm idaresine 
bırakılmış 'olmasının Hükümet sorumlularına 
duyurmayı bölgenin temsilcisi olarak vazife 
'bilirim, Türklüğü ve Türkiye'yi Batılda tanı
tan bir şehrin lâyık olacağı önemi her yönü ile 
verilmesini önemli Hükümet yetkililerinden ri
ca eder, saygılar sunarım. 

mayı gerektiren ihtiyari kayda katılmamız hak
kındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden uzatılma
sına dair kanun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/275) (S. Sayısı : 304) 

5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Kıratlığı 
arasında 21 Kasım 1966 tarihinde Rabat'ta ak
dedilmiş bulunan Kültür Anlaşmasının onaylan-? 
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarı
sı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları ra
porları (1/308) (S. Sayısı : 305) 

6. — 23 Haziran 1959 tarihinde Beyrut'ta 
imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür 
Anlaşmasının onaylanmasına dair kanun tasarı
sı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/192) (S. Sayısı : 306) 

BAŞKAN — Bu altı kanun tasarısının açık 
oylaması birlikte yapılacaktır, muvafık mı efen
dim. 

Bu hususu oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Ku
tular sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

4. — İçişleri Bakanlığı Merkez teşkilâtı ve 
vazifeleri hakkında 1624 sayılı Kanuna tazı 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısının 
geri gönderilmesi hakkındaki Başbakanlık tez
keresi (3/677,1/210) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
7. 6 . 1966 tarihli ve 71 - 311/3314 sayılı ya

zımızla sunulmuş olan «İçişleri Bakanlığı Mer
kez Teşkilâtı ve Vazifeleri hakkında 1624 sayılı 
Kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair» kanun 
tasarısının geri gönderilmesini rica ederim. 

Başbakan 
Süleyman Demirel 

BAŞKAN — Geriverilmiştir. 

5. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
116 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının Anayasaya 
aykırılığı sebebiyle iptal edildiğine dair Ana
yasa Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi (3/678) 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi Başkanlı
ğı tezkeresini .okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Şebinkarahisar Ağır Ceza Mahkemesince; 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 116 ncı 
maddesinin ikinci fıkrasının Anayasaya aykırı 
olduğundan bahisle iptali hakkında itiraz yo-
liyle yapılan başvurma üzerine konu inoelenımiş 
ve adı geçen kanunun 116 ncı maddesinin ikin
ci fıkrası hükümlerinin Anayasanın 14 ncü mad
desinin 3 ncü fıkrasına aykırı bulunduğundan 

• iptaline ve iptal hükmünün 14 . 12 . 1967 gü
nünde yürürlüğe girmesine 15 . 6 . 1967 günün
de 1966/34 Esas 1967/18 Karar sayısiyle karar 
verilmiştir. 

Bilgileri rica olunur. 
Anayasa Mahkemesi Başkanı 

İbrahim Senil 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Muhterem arkadaşlar, gündemimizin önce

likle görüşülmesi kereken ve sırada bulunan 
kanunların .görüşülmesine geçiyoruz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (DEVAMI) 
7. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 

hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarı-
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KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

sı ile Denizli Milletvekili Z. Nihat özel'in, An
kara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 
5239 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Milli 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/306, 
2/328) (S. Sayısı : 246) 

BAŞKAN — Bu kanun tasarısının tümü üze
rinde görüşmeler bitmiş, birinci madde üzerin
deki görüşmeler de tamamlanarak yeterlik 
önergesi kabul edilmiştir. 

Birinci madde üzerinde değiştirge önergele
ri vardır, okutmaya başlıyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Madde 1. — 
Hükümettin kadro teklifinin kabul edilmesi

ni arz ve istirham ederim. 
Sakarya 

Muslihittin Gürer 

Sayın Başkanlığa 
Kanuna bağlı cetvellerde «Hükümetin tekli

fine bağlı cetvelin» kabulünü rica ederim. 

Trabzon 
Ahmet Cebi 

Başkanlığa 
Basın yayın yüksek okulu kanununa eklen

miş kadro cetvellerinden Hükümet teklifindeki 
cetvelin esas alınmasını arz ve teklif ederim. 

Antalya 
İhsan Ataöv 

Sayın Başkanlığa 
Millî Eğitim Komisyonunun değiştirisine 

bağlı bir sayılı cetvelin aynen kabulünü arz ve 
teklif ederim. 

Millî Eğitim Komisyonu 
Sözcüsü 

Sabri Özcan San 

Millet Meclisi Başkanlığına 
246 S. Sayılı kanun tasarısına ait 1 nci mad

desine bağlı cetvelin aşağıdaki şekilde tadilini 
arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Sözcüsü 
Sakarya 

Nuri1 Bayar 
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D. 

1 
2 
3 
4 
5 
5 
6 

Görevin çeşidi 

a) Öğretim 
Profesör 

» 
» 
'» 
» 

Doçent 
» 

üyeleri 

Sayı 

2* 
2 
2 
2 
2 

10 
10 

Aylık 
tutar 

2 000 
1 750 
1.500 
1 250 
1 100 
1 100 

950 
b) öğretim yardımcıları 

9 Asistan 5 700 
10 ' » 5 600 

3 Okutman - Uzman (Yabancı 
olabilir) 4 1 500 

c) Memurlar 
4 Müdür 1 1 250 
5 Kütüphane Müdürü 1 1 100 
G Sekreter 1 950 
9 Ayniyat ve Levazım Memuru 1 700 

BAŞKAN — Mevcvut olan önergeleri aykırı
lık sırasiyle okutup oylarınıza arz edceeğ:m. 
Okunan önergelerin üçü aynı mealde olduğu için 
her üçünü de okutup oylarınıza arz edeceğim. 

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

(Trabzon Milletvekili Ahmet Çebi'nin öner
gesi tekrar okundu.) 

(Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün öner-
ge.3İ tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KOMISYONU SÖZCÜSÜ NTJR! BA-

YAP (Sakarva) — Sayın Bıslourm; geçen cel
sede izah ettiğim gibi, bu teklifler Hükümet kad
rolarının kabulüne mütedairdir. Hükümet bu 
kanun tasarısını sevk ettiği zamnn Yüksek Basın 
Okulunun birinci ve ikinci sınıfları ancak faal 
halde idi. önümüzdeki yıl üçüncü sınıf faaliyete 
geçecektir. O itibarla bu kadrolarla bu mektebi 
idare etmek mümkün değildir. Bu gerekçe ile 
takrirlere katılmıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, komisyon 
ş:mdi okutmuş bulunduğum önergelere katılma
maktadır. 

Ovlarınıza sunuyorum. Kabul edenler... («An
laşılmadı» sesleri) 

Müsaade buyurun izah edeyim efendim; Sa
yın Muslihittin Gürer, Sayın Ahmet Cebi ve Sa
yın İhsan Ataöv arkadaşlarımızın vermiş olduk
ları önergelerin üçü de aynı mealde olduğu için 
aynı zamanda oylarınıza arz ediyorum. Şimdi 
komisyon bildirmiş olduğu gerekçeye istinaden 
bu önergelere katılmamaktadır, önergeye komis
yon katılmadığına göre oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Millî Eğitim Komisyonu Sözcüsünün önerge
sini tekrar okutup oylarınıza arz edeceğim. 

(Millî Eğitim Komisyonu Sözcüsü Sabri öz-
can San'ın önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
SABRÎ ÖZCAN SAN (Gümüşane) — öner

geyi tavzih için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında efendim, önerge
nizi izah sadedinde mi? 

SABRI ÖZCAN SAN (Gümüşane) — Evet 
efendim. 

BA.SKAN — Buvurun efendim. 
SABRÎ ÖZCAN SAN (Gümüşane) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri, bu okulun kadro 
ihtivacrnı elbetteki en iyi Hükümet takdir ede
cektir. Hükümet tasarısında 25 kadro teklif 
edilmektedir. Bu tasarının menşei el'bettekr bu 
kurum tarafından tanzim edilmiştir. Menşei ku
rumdur. Yani kendi Öz ihtiyaçlarına göre tan-
"ûm etmiş1 er Tir. M'ir,î Eğ'tim Komisyonunda ma
liye tem^ilöisin'n, Millî Eğitim temsile "n'inin ve 
üniversite temsil cininin huzurunda onların da 
müta lâa^n nbnarak ihtiyaçlar tekrar gözden 
geçirilmiş, Hükümet tasarısına 25 aded olan kad
ro, altı aded daha ilâve edilmnk sum'ıVc 31 e 
"likn.HmTS'tır. Bu altı taneden <]k'\i\ 'Okut'm'arHır, 
'dördü büro kadrosudur, meselâ Ivütü^ıane me<-
^rnru. Basm - Yay^n Yüksek Okulunda elbette
ki 'kütüphane .memuruna ihtiyaç vardır. 'B'r ta
nesi daktilodur, diğerleri hadem.°ı"Vr. Bnri'ar 
v.v'.n^çil.mez ihtiyaçlardır. Bu itibarla Millî Eği
ti m Ko;m.r>ynnu, 'daha 'iki ay önce ünivcrn'lfc tem
silcilerinin huzurunda, on1 arın da .mütalâasını 
a^ralk, altı tane kadro ilâve etmiştir. Binaen
aleyh, bence en uyprun ^e'kl'i Millî EjT'tim Ko
misyonunun 31 e çıkardığı .kadro «.ayasını ka^ul 
etmektedir. Maruzatım bu kadardır. Önerge
me iltifat buyuru!masını rica eder, saygılarımı 
sunarım. 

10 
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BAŞKAN — 'Komisyon?. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA-

YAR ('Salkarya) — Saym Başkanım, Millî Eği
tim Komisyonunda ilâve edilen kadnolar üç ta
ne hademe kadrocu. iiç tane okutman kadr/r.u-
dur. Asbnda 'idıtiyacı da bunlar değildir. O iti
barla bizim Maliye Bakanlığı müme.Tilllcri i'o 
müştereken hazırladığımız 'bir yeni 'kadro ectve-
li vardır, onu takdim ettik. Bir nlrlbct dâhilin
de hem tasarrufu temin etmekte, hem de hizme
ti görür hale getirmektedir. O itibarla saym 
arkadaşlarımın takririne katılmıyoruz . 

BAŞKAN — 'Sayn Sabri Özcan San arkada
şımızın önergesine Komisyon katılmamaktadır. 

Önergeyi oylarır-ıza sunuyorum. Kaibul eden
ler... DLmJyenler... Önerge .kaibul ediimemiştir. 

Komisyonun önergesini 'okutuyorum. 
(Plân Komicyonu sözcüsü Nuri Bayar'ın 

önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — K'oırfayoımm önergesini ry\ ır ı-
nıza nunuyorum. Kabul dinler . . . Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

1 nci madtdeyi okunan cetvelleri ile birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.... Et-
mlyenTer... 1 nci madde cetvelleri ile birlikte 
IkaJbul edil mistir. 

Madde 2. — Bu »cJkula ek ıgörev^e tâyin 
edilen üniversite mensubu öğretim üyelerinin 
almaPcfca oldukları üniversite tazminatlarına 
halel gelmez. 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi oykarn^za ar* 
olivorum. Kabul edenler... Etmiycnler... Kabul 
edilmiştir. 

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

BAŞKAN — 3 nçü maddeyi oylarınıza ar" 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 3 neü 
madde kabul «edilmiştir. 

Madde 4. — Bu atamın hükümierinıi Millî 
Eğitim ve Maliye Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarmza .sunuyorum. 
Kalbul edenier... Etmiyenler... Kabul cdilmiatir. 

Ttümü ürerinde mz ıViyen var ımı oferJdim? 
Yo'k. Kanun ta^ar's-nm tümünü oy1 a r niza ar-
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabu1 

edilmiştir. Hayırlı olsun efendim. 

8. — Hacettepe Üniversitesi kurulması hak
kınca hanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları. (1/359) (S. Sayısı : 238) 

BAŞKAN — Tasarının üçünoü maddesine 
gelinmiş ve üçüncü madde 'geçen celsede okun
muştu. 

Şimdi, bu madde -üzerinde söz alan arkadaş
larımızın isimlerini okutuyorum : 

Saym Fethi Çelikbaş, Sayn Halil İbrahim 
Oop, Saym İrfan Solmazor arkadaş1 arımız söz is-
temhird i r , G-.rar>*y'c kendilerine veriyorum. 

Sayın'Fethi OHkbaş? Yoiklar. 
Sayn Halil İbrahim Cop? Yeki ar. 
Sayn ibrahim Solmazer? Yoklar. ' 
Ba-.k'a rtöz istlyer. var mı ? Yok. 
Madde üzoriıJde değiştirge önergesi vardır, 

okutuyorum. 

Y'i'îkuek Başkanlığa 
Hacet'tene Üniversiteni kurulması ile İlgili 

tartarının üçüncü maddesinde baskı hatası var
dır. 

Maddenin asd metne uygun olarak, 5 nci 
sa t ımdaki «dekanlarından» kelimesi yerine 
«fakülte (V-ankarndan» ibareni konmak sure
tiyle düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komhyonu Sözcüsü 
Nuri Bayar 

BAŞKAN — Pkân Komisyonunun önergesini 
f a r ı n ı z a a n elliyorum. Kabul 'edenler.. Et
miyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

'3 ncü maddeyi deTİst'hiVn şekli ile oykınm-
"i arz ediyorum. Kabul edeler.. . Etmiyenler... 
Üçüncü madde kabul edilmiştir.' 

Madde 4. — Hacettepe Üniversitesi Rektörü. 
ı'TnVc-'vte Senaton tarafından. Senato üyeleri 
araıında bes yıl iern seçilir. D"nem ısürosi bi-
ten rektör üç defadan fazla olmamrlk ünere bi-
-er yi. süre ile yeniden seçilebilir. Rriktör. Se
nato üyelerinden bir voya ikisini rektör yardım
cısı o1 arak seçer. 

Rek"rör, in- ba^r-da buhın'm'adırh zn.-^an rek-
l'('v vai'dımcılarnldcin veya dekanlarından birini 
vekil tâyin öder. 

Portör Ünivervte tüzelkişiliginin temısilei-
Ydîr. Rektör, Üniversite v^ ona bağb faküite-
lerlo diğ»or kurum]arn yürütme ve ita â"dri 
obır» tahakkrlk memııfarını tâyin eder. Rektör 
yardımcılarına, fakülte de'kanlanna, okul ve 
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enstitü "müdürleri- ile Üniversite Genel Sckrc- I 
terine uygun göreceği ölçüde ita amirliği yetki- \ 
isi verebilir. 

Memur ve hizmetlilerin atanma, terfi ve na
killeri Rektör veya görevlendireceği rektör yar
dı meıl an, dekanlar ve Üniversite Genel Sekre
teri tarafından yapılır. 

'BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz l-;ti-
yen ? Yok. 

Madldeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... E'fcmiyenler... 4 ncü madde kabul ellil-
mıişjtir. 

Madde '5. — Hacettepe Ünrveıisitei'-iJnc bağlı 
fakültelerin dekanları, Fakülte Profesörler Ku
rulu üyeleri ile, bu ia'kültelere bağlı yüksek okul 
müdürlerinin bir /rada yapacakları toplantı
da dört yıl için seçilir. 

Dönem süresi biten dekanlar üç, defadan faz
la elmama k üzere birer yıl süre ile yeniden 
.seçilebilirler. 

BAŞKAN — 5 ne i madde üzeri n'de söz isti-
yen yok ? 

Maddeyi (oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmlyenler... Kabul edilmistıir. 

Madde 6. —• Hacettepe Üniverailtcısi fakülte 
ve diğer kurumlarına atanmış öğretim üye ve yar
dımcıları, üniversitenin diğer fakülte ve kurumla
rındaki kadrolara atanmamış olsalar bile, bu
ralarda da gerekli öğretim, oğiltim ve araştırma 
hizmetleri ile göreviendiıülebilirlcr. Fakülte I 
kadrolarına atanmrş öğretim üyeleri yönetme- I 
tiklerde belirtilecek esaislara göre yüksek okul, 
okul veya enstitü kurullarına katılırlar. 

BAŞKAN — 6 neı madde üzerinde söz isti-
yen1? Yok. 

6 ,ncı maddeyi oylarınıza arz cdiyoruım. Ka
bul edenler... Eitmlyenler... 6 neı madde kabul 
edilmiştir. 

•Muhterem arkadaşlar, 7 nci maidideye gel mi F. I 
bulunuyoruz. 7 nci madde üzerinde yeni bir 
7 nci madde teklifi vardır, okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa I 
Hacettepe Üniversitesi kurulması ile ilgili 

kanun tasarısına aşağıdaki yeni 7 nci maddenin 
eklenmesini eski 7 nci madde ile bunu talk il: ye
den maddeler numaralarının buna s'öve değişti
rilmesini arz ve teklif dderilm. 

Madde 7. — Haeetltlepe Univ0r.si1ter.inin in
şaatı, malkina ve tesisatı ile ilgili işlerde 1050 | 

— 12 

sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 135 nci 
maddesi ile 2490 sayılı Kanun hükümleri uy
gulanmaz. Bu işlerde, uygulanacak cuaslar Se
natoca hazırlanacak bir yönetmelikle beliı-ıtilir. 

Ankara Milletvekili 
Reeai .Ergüder 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Katılıyoruz efendim. 
AHMET M U S T A F A O G L U (Erzurum) — 

Esbabı mucibesini Komisyondan öğrenmek isti
yorum, neden gerekçe koymamışlar. 

BAŞKAN — Önergede gerekçe yok. Sayın Ko
misyon gerekçe hakkında izahat verin lütfen. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Değerli arkadaşlarım bu tak
rirle istihdaf edilen gaye şudur : Üniversitenin 
kendi yaptıracağı inşaatlar için kendi orga idariy
le karar verme yetkisini almaktadır. Bunun pra
tikte lüzumlu olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim 
Hükümet Ege Üniversitesi hakkında yeni bir ka
nun tasarısı getirmiştir. Bu mahiyette olan ka
nun tasarısı komisyonlarda görüşülerek bu şe
kilde kabul edilmiştir. Yakında Heyeti Um ilmi
yeye gelecektir. Hükümet dahi böyle bir yetki 
hususunda Ege Üniversitesi Senatosuna karar 
vermesini lüzumlu görmüştür. O itibarla pratik 
bir tedbirdir, işi kolaylaştırıcı bir tedbirdir. Lü
zumlu olduğu kanaatindeyiz. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyenler lütfen işa
ret buyursunlar. Sayın Nuri Kodamanoğlu, Sa
yın S arı ibrahim oğlu, Sayın Tahtakılıç arkadaş
larımız söz istemişlerdir. Başka söz istiyen?.. 
Yok. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Ben de söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hamdi Orhon, evet. 
Savın Kodamanoğlu, buyurun efendim. 
NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) —• Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; bu önergeyi olumlu 
karşıladığımı ve bunun sebeplerini arz etmek için 
huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

Önerge, Devlet inşaatında uygulanagelen bir
takım mevzuatın bu üniversite için uygulanma
masını öngörmektedir. Filhakika plân uygula
masını üzerine alan Devlet kuruluşları bu mev
zuattan büyük sıkıntı çökmektedirler. Onun için 
ilgili üniversitenin işlerini biran evvel ve süratle 

http://Univ0r.si1ter.inin
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görmek için bu mevzuattan müstağni kılınmala
rında büyük faydalar vardır. Bendeniz Devlet 
ihaleleri, yapılariyle ilgili tecrübesi olanlardan 
birisi olarak arz etmek isterim ki, böyle bir yetki 
ile üniversiteyi teçhiz etmekte birçok faydalar 
vardır. İşleri sürüncemeden kurtarır, inşaatın 
biran evvel hizmete girmesini sağlar, aksi tak
dirde inşaat uzun zaman ikmal edilmediği için, 
milyonlar beton yığını halinde, hizmet arz et
memek dolayısiyle de enflâsyonist bir tesir ya
parlar. Binaenaleyh esasen düzeltilmeye, ıslah 
edilmeye muhtacola.n bu mevzuatı bir köşeye bı
rakıp, üniversiteye gelişme şansı vermek bakı
mından böyle bir yetkinin tanınması uygundur. 
Teşekkür ederim, saygılarımla. 

BAŞKAN —• Sayın Sarıib rahim oğlu, buyurun. 
KEMAL SAIttlBRAIIİMOĞLU (Adana) — 

Vazgeçtim; 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Savın Tahtakılıç. 
AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Sayın 

Başkan, savın milletvekili arkadaşlarım: geçen 
dönem Meclisi de, bu dönemde de gerek Hükü
metler gerek Meclislerin ortaya koyduğu fikirler 
Türkive'de Artırma - Eksiltme Kanunu diye bir 
dert olduğunu bu kürsüve getirdi. Fakat nasıl 
bir haleti ruhivedir ki, Hükümet bu hususta ha
kikaten Devlet inşaatında hem dinamizmi, hem 
de kontrolü beraber yürütecek bir sistem getire
ceği verine, ayrı ayrı kanuni arla, ayrı ayrı sa
lâhiyetler vermek suretiyle 'Türkiye'de alabildiği
ne Devlet fikrini yıkan değişik sistemler geti
ren bir yokla devam edip gidiyor. Aslında be^ 
Artırma - Eksiltme Kanununun kime faydalı ol-
dusrunu bilmivorum. Ama Devlete zararlı ol
duğunu çok iyi biliyorum. Bu hali ile Artır
ma - Eksiltme Kanunu hakikaten Devlet için 
zararlı ve dosvaları mükemmel hale getiren ha
yatı bir türlü kontrol edemiyen bir sistem ge
tirmiştir. Kime favdalı olduğu meçhuldür, bi
naenaleyh maddenin esasına taraftarım Fakat 
bir üniversitemiz var bu kanuna tabi, bundan 
evvelki maddede geçti, çeçen gün Plân Komisyo
nunda ifade ettim, arkadaşlar, Türkive'de yıkı
lan Devlet fikridir, Devlet fikri yıkılmıştır ve 
yıkılmaktadır. Üniversitenin Dekanı birisinde 
iki senedir... Ben taraftar değilim, fakat bu ka
nım gelirken ben beklerdim ki. Sayın Millî Eği
tim Bakanlığı ve Hükümet üniversietlerde böy

le iki senede değişen rektör sisteminin verimli 
olmadığını ortaya koysun, bu üniversite ile be
raber diğer üniversitelerimizde de üniversite
lere sahip çıkacak rektörler ve uzun bir zaman 
devresinde, yani mânevi bir tesis tekâmülünü 
beraber yürütecek bir rektör müessesesi meydana 
getirsin. 

Dekan müessesesinde de aynı fikre sahibim, 
bağlıyım. O da doğru, fakat bir yerde böyle hu
susi kanun çıkarırken, bir tashih, Devletin diğer 
müesseselerinde başka türlü bir nizam. Arkadaş
lar bu Devlet fikrinin çöküntü halinde olduğunun 
bir misali. Sizlerden çok rica ediyorum Artır
ma - Eksiltme Kanunu hakkında Hükümet olarak, 
Parlâmento olarak sözümüzü söyliyelim. Ben Se-
natoj^a salâhiyet verilsin diyorum, fakat Senato
ya bu salâhiyet verilirken Ege Üniversite Ka
nunu komisyonda, diğer bir üniversitenin bu 
hususta salâhiyeti yok. Atatürk Üniversitesi 
başka rejime tabi. Böyle Devlet fikri olmaz ar
kadaşlar. Onun için sizlerden rica ediyorum; 
Parlâmento olarak, Artırma - Eksiltme Kanununa 
elkoyalım. Hükümetten rica ediyorum, artık 
Devlet bir taraftan dinamizmi, bir taraftan da 
âmme menfaatlerini teknik bakımdan, maksat 
bakımından takibedecek bir kontrol fikrini tesis 
edecek bir artırma ve eksiltme sistemi çıkarsın. 
Binaenaleyh, Eflâk'da Buğdan Beyinin impara
torluğumuz hududunda olduğu gibi ayrı ayrı re
jimde, ayrı ayrı müesseseler değil Türkiye Dev
leti içerisinde aynı maksat ve gaye ile kurulmuş 
müesseselerde aynı rejimi uygulamak suretiyle 
memlekette topyekûn, hem Devlet fiikrini ayakta 
tutalım hem de dinamizmi temin edelim, maksadı 
istihsal edelim. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Orhan. 
HAMDİ ORHON (Trabzon) — Muhterem 

arkadaş]arım., 'Sayın Tahtakılıç arkadaşımın fi
kirlerine aynen katıldıktan sonra şunu ifade ede
yim ki, bu konu tek taraflı değildir. Ne getiri
yorlar bize? Artırma - Eksiltme Kanununun dı
şında kalalım bir; Muhasebatı Umumiye Kanu
nuna tabi olımıyalım iki. Artırma ve Eksiltme 
Kanunumdaın, Sayın Taıhtakılıç arkadaşımın 
beyan ettiği gibi, kim faydalanıyor, kim zarar 
görüyor, hakikaten meçhul ve uzun yDİlaır bu 
şikâyet konusu olmuştur. Bu umumi olarak 
Hükümet buna el kayar, Parlâmento el koyar, 
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değiştirilebilir, bütün Devlet müesseseleri aynı 
muameleye taıbi olur. Bu ayrı bir konu. 

Muhasebatı Umumiye Kanununa da tabi tu
tulmuyor, mânası ne? Murakabenin dışında ka
lacağım diyor. Yaıni milyonlar sarf cdllecektlır. 
Divanı Muhasclbatın vizesinin dışındayım, diyor. 
Sonra, Muhasebe! Umumiye Kanununda bâzı 
hükümler vardır; meselâ 100 bin liraya kadar 
şimdi hatırımda değil ta.mamcn, yüz-bin liraya 
kadar olanlar için Bakanlar Kurulu kararı lâ
zım, 10 bin lira için şöyle lâzım. Bütün bunla
ra tabi değilim, Artırma ve Eksiltme Kanunu
na tabi değilim, senato , kararı ile süratle işi 
başarmak için bu iıki kanunun dışında hizmet
leri tedvir etmek istiyorum, diyor. Konu bu. 
Hem Artırma ve Eksiltme Kanunu dışında kal
mak, hem de Muhasebci Umumiye Kanununun 
dışında kalmak. Muhterem arkadaşlarım, bu 
çıkar yol değildir. 

Benim nâçiz kanaatim şudur : Böyle bir ka
nuni yetkinin bu muhterem üniversiteye veril
mesi onları da zaman zaman tahrlıbedcr ve üze
rinde zaman zaman tatsız birtakım münakaşa
lara yol açabilir. Binaenaleyh, muhterem bir 
arkadaşımızın vcrmiış olduğu önerge ile mura
kabe yönlümden, Divanı Muhasebat bizim na
mımıza murakabeyi yapar, murakabeyi elimiz
den veriyoruz, bundan feragat ediyoruz. Bu
nu Parlâmento yapmamalıdır, buna izin veril
memelidir. Artırma ve Eksiltme Kanunundan 
şikâyetçiyiz. Süratle gelir, tadil edilir ve mü-
essesata aynı şekilde tatbik edilir. Onun için 
sayın bir profesör milletvekili arkadaşımızın 
verdiği, komisyon sözcüsünün, katıldım, dediği 
bu önengenin Yüce Meclisçe şayanı kabul gö-
rülmiycrek reddedilmesini saygı ile rica ede
rim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Abdülbâri Akdoğan, bu
yurun. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; benden 
evvel konuşan arkadaşların fikirlerine ben de 
iştirak ediyorum. Yalnız sayın komisyon sözcü
sü burada sözlerine başlarken daha komisyon
larda görüşülmekte olan Ege Üniversitesi kanun 
tasarısının bu yolda olduğunu kabul ederek bi
zi de halihazırda görüşmekte olduğumuz ka
nunla bu istikamete sürüklemek içinde bulunu
yor. Burada fevkalâde bir hata içindedirler. 
Bu bakımdan daha komisyonlarda görüşülmek-
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t e olan kanun tasarısını Heyeti Umumiycnin 
huzuruna gelmeden evvel, öbür taraftan bâzı 
hususları -şimdiden bize kabullendiriyordur, de
mektir. Bu tamamen yersizdir. Bir memleke
tin içinde çeşitli ihale usulleri, çeşitli inşaat 
usulleri tatbik edilemez. Böyle saçma şey ola
maz. Eğer bir memlekette bir inşaat yapılacak
sa ya artırma, eksiltme usulü iıle yapılır, ya 
da ihale usulü ile yapılır. Hangisini tatbik ede
ceksek onu tatbik edelim. Bu görüşler altında 
yarın bir başka üniversite kuralım, ıbaşka bir 
okul kuralım, herkesin aklına estiği gibi okul 
kurarsak bunlara da çeşitli statüler tatbik et
meye kalkarsak o zaman hakikaten memleket 
içerisindeki Devletin otoritesi yahut iş yapma 
gücü kallblyetini ortadan silmiş oluruz. O ba
kımdan komisyon bunu bu şekilde değil de, 
bunun yer'cıc Hükümet Artırma - Eksiltme ka
nunlarını biran evvel Meclise getirsin, bunun 
üzerinde görüşmeler yapıp memleketin bünü-
ycji içinde tek bir esas üzerinden gidilmek şar-
tiyle 'bu şekilde ihale ve inşaat usulleri tatbik 
edilsin. 

Benim görüşlerim bundan ibaret. Sayın 
komisyon eğer bunu geri alırsa isabetli bir ka
rar vermiş olur ve memleketin hayrına olur. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın İlhamı Ertem, Millî Eği
tim Bakanı. Sizden sonra iki arkadaşımız şöz 
btemişler, sonra mı konuşmak istersiniz? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 
(Edirne) — En son konuşacağım. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Mustafaoğlu, buyurum erendim. 
AHMET MUSTAFAOĞLU (Erzurum) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar, biz Mec
lis olarak kendi yaptığımız kanunlara evvelâ 
kendimiz riayet etmemiz gerekir. İhale kanun
larının aksak tarafları vardır, fakat bu ka
nunlar yürürlüktedir. Yürürlükte bulunan ka
nunlara biz riayet etmek mecburiyetindeyiz. 
Bir kanun Devletin muhtelif daireleri için tat
bik edilsin, diğer bir teşekkül için tatbik edil
mesin. Bu doğ.u bir şey değildir. Biz eğer bu 
takriri kabul edecek olursak, bununla üniver
siteye bir imtiyaz tanımış oluruz. İhale kanun
larındaki aksaklıklar varsa biran evvel bunlar 
bu Meclise getirilmelidir, onların aksaklıkla-
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rı giderilip bütün müesseselere aynı şekilde tat
bik edilmelidir. Benim maruzatım bundan iba
rettir, takririn kabul edilmemesi gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Sabit Osman Avcı, 
(Buyurun efendim. 
SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlarım, şahsım adına bu 
husustaki fikirlerimi arz edeceğim. Şu ana 
kadar konuşan çok sayın milletvekilleriyle bu 
konuda ayrı istikamette kanaatte olduğumu 
peşinen arz edecim. Önergenin getirmek istedi
ği, bir defa Sayın Orhon'un söylediği şekilde, 
Sayıştay murakabesinin dışına çıkmamaktadır. 
Türkiye'de Muhasobei Umumiye Kanununa ta
bi olnr/yan ve fakat Sayıştay murakabesine tabi 
olan ve yine Türkiye'mizde 2490 sayılı Ka
nunun çıkuş tarihi ve çeşitli tadilleri çok eski 
olan, tatbik kabiliyetini hemen hemen heyeti 
umumiyesine yakın bir kısmiyle kaybetmiş 
olan bu Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu
nun dışında muamele gören birçok müessese
ler vardır. Ve hemen şu anda hatırıma gelenle
ri arz edeyim. 4920 sayılı.bir kanun çıkarılmış
tır. Bu Meclis, Devlet Orman işletmelerinin 
senelik bir milyar lira bütçe muamelelerini 
2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu 
ile 1050 sayılı Muhasobei Umumiye Kanunu dı
şında tutmuş, ama kanunla dışında tutmuştur. 
Devlet Orman işlotmcierinin tekmil muamelele
ri Sayıştay murakabesine tabidir. Umumi ha
yata müessir âfetler ve bunların işlemleri 2490 
spıyılı Kanuna tabidir. Muhasebei Umumiye 
Kanununa tabi değildir. Hattâ hattâ Sayıştay 
murakaıbe-sine tabi değil, kendi içerisinde bir 
komitenin vizesinden geçer. Devlet Su işleri Ka-
nunu< bilâhara çıkarılmış bir kanundur. 2490 
sayılı Kanuna tabi değildir. Daha birçok mü
esseseler ve mütedavil sermayeli Devlet mües
seseleri olduğu gibi, Orta - Doğu Teknik Üni
versitesi inşaatı da buna tabi değildir. Bu ka
nun kurulmakta olan Hacettepe Tıp Üniver
sitesinin bugüne kadar yapmış olduğu tekmil 
inşaatı ve bunun başarı ile tatbik kalbiliyetini 
kaybetmiş olur. 2490 sayılı Kanunun hükümle
rinin dışında çalışması imkânının sağlanmış ol
masına bağlıdır. Bu sebeple arkadaşlarım ye
ni bir şey getirilmiyor, birçok müesseseler 2490 
sayılı Kanunun dışındadır. Ama burada yine 
Sayıştay murakabesi vardır. Ayrıca 2490 sayılı 
Kanun Dördüncü Koalisyon Hükümeti zama

nında Meclise gelmiş, Maliye Komisyonundan 
geçmiş, Bütçe ve Plân Komisyonunda 24 ncü 
maddesine kadar ariz ve amik tetkike tabi tu
tulmuştur. Ama kadük olmuştur. O dedvrede 
2490 sayılı Artırma, Eksiltme Kanununun yeri
ni alacak olan Devlet ihale Kanunu, zannedi
yorum, Meclise sevk edilmiştir. Artırma, Ek
siltme ve ihale Kaaunundaki hükümler o ka
dar tatbik kabiliyetini kaybetmiştir ki, yeni 
Devlet ihale Kanununun burada bu önerge ile 
rnaddele$tirilmesi, kanunlaştırılması istenen 
husustan çok daha ileriye, çok daha geniş yet
kiler veren, imkânlar veren, inisiyatif veren, 
rahat çalışma şartlarını hazırlıyan bir kanun 
olarak hazırlanmış, tasarı olarak Yüce Meclise 
sevk edilmiştir. Bu sclbeıplere binaen esasen bu
güne kadar tatbikatı da devam edip gelen bu 
üniversiteye 2490 sayılı Kanunun inşaat hü
kümlerini tatbik mecburiyeti koyduğunuz anda, 
öyle zannediyorum ki, üniversiteyi kurulmuş 
olmasına pişman edersiniz. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Ki rb arlı, buyurun. 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri, Hacettepe Tıp Üni
versitesi Kuruluş Kanunu münasebetiyle bilhas
sa bu kanunun görüşülmekte bulunan maddesi 
üzerinde âdeta bir düello yapılmaktadır. Ha
kikat şudur ki, biniyorsunuz bugün Devlet 
hizmetlerinin bilhassa ihale ve malî hükümler 
yönünden yürütülmesini âmir bulunan iki tane 
önemli kanunumuz vardır. Bunun bir tanesi 
1030 sayılı Muhasebe! Umumiye Kanunu ve di
teri de 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale 
Kamunu. Şimdi, bugünkü plânlı ekonomide 
Devlet düzeninin malî ve iktisadi yönünden iyi 
yürütülebilmesi, yani hem zamandan tasarru
fu sağlanması, Devlet işlerinde bir dinamizm 
getirmesi ve diğer yönden de murakabenin ak
samaması bakımından bu hükümlerin ga.yrikâfi 
olduğu, Ibu kanun hükümlerinin gayrikâfi ol
duğu anlaşılmış bulunmaktadır. Bu yönden 
huzurunuza getirilmiş bulunan kanun tasarısı
nın altıncı maddesinde Muhasobei Umumiye 
Kanununun dışında kalacağı hükmü tamamiy-
le yanlış mânada anlaşılmış bulunmaktadır. 
Şöyle ki; 1050 sayılı Kanunun 135 nci madde
si ihale ile alâkalı bir maddedir. Bu maddede, 
İnşaat işlerinlde keşif bedelinin % 20 nin da
ha fazlasına iş yaptırabileceğine dair bir hü-
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küm bulunmaktadır. Yani bu ancak % 20 aşıla
bilir, zaruretler taflitında ve erbabı mucibe gös
terilmek kayıt ve şartiyle. Şimdi huzurunuza 
getirilmiş bulunanı kanun teklifinde altıncı 
maddesi bunun Muhasebei Umumiye Kanunu
nun' dışında kalmasını değil, sadece yarım 
kalmış inşaatı tamamlıyalbillmeik için 135 nci 
maddenin dışında .kalmasını getirtmiş bulun
maktadır. Kaldı ki, Devlet hizmeti, Devlet 
bütçesi anlamıyla Sayıştayım dışımda kalmış 
olmak gibi her hangi bir şey mevzuubahsola
maz. Bu kanun bütçe prensiplerine ve harca
ma prensiplerine zaten esasen aykırıdır. Hem 
genel bütçeden sarfiyat yapacaksın, hem de 
Sayıştaym vizesinin dışında kalacaksın. Böyle 
bir şeyi getirmek kimsenin aklından' geçmez. 
Diğer taraftan 2490 sayılı ve bugün hükümleri 
itibariyle tatbikat yönünden fersudeleş/miş bir 
kanunla karışı karşıyayuz. Koalisyon hükümet
leri zamanından beri hakikaten; bunun üzerin
de uzun şikâyetler' olmuş, tartışmalar olmuş 
ve nihayet Hükümet yeni bir tasarı haızırlıya-
rak ibu hususları komisyona sevk etmiş bulun
maktadır. İşte huzurunuzdaki kanun tasarısı
nın altıncı maddesi de sadece 2490 sayılı Ar
tırıma, Eksiltme ve İhale Kanununun dışında 
kalmayı getirmekte ve bir de sadece 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanununu, ki mevcut ya
rım kalmış inşaatın tamamlamasının' tervici 
bakımımdan, neticelendirince bakımından ancaik 
135 nci maddenin dışında kalmasını getirmek
tedir. Yoksa Sayın Orhıon arkadaşımızın dedi
ği gibi, sadece Muhasebei Umumiye Kanunu
nun dışında ıbir hlüküm getirilmiş değildir. Böy
le bir hükmün getirilmesi de imkânsızdır. Bu 
bakımdan durumu. ıttılaınıza arz etmek ve izalh 
etmek için huzurunuzda konuşmuş bulunuyo
rum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, yeni 
teklif edilen 7 nci madde üzerinde 8 arkadaşı
mız konuşmuş! bulunuyor. İki tane yeterlik 
önergesi (gelmiştir. Yeterlik önergelerini, okut
madan evvel komisyona söz vereceğim. Ondan 
sonra (Sayın Bakana söz vereceğim, omdan son
ra da kifayeti müzakere takririni okutacağım. 
Daha sonra kifayeti müzakere takririnin aley
hinde söz vereceğim. Okutmadan evvel söz ver
mek mümkün değildir. (.«iSon söz milietveküi-
mindir» sesleri) 

Buyurun komisyon. 
YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır) — Sayın 

Başkan, bendemiz grup adına söz istiyorum. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Muhterem' arkadaşlarım, 
çok kısa /olarak huzurunuza Sayın Abdülbâri 
Ak doğam'm ifadesine arzı cevaıbetmek üzere 
geldim. 

Ben sadece Ege Üniversitesi için Hükümet
çe de lüzum ıgörülen bir tedbiri söyledim. Ya
ni bu takrirle ifade' /olunan şartları muhtevi 
Hükümet tasarısı da var, dedim. Bunu bir mas
kı usulü olarak, kabul edilmemiş, Umumi He
yette görüşülmemiş bir meselenin âdeta bu 
takririn kabulü için bu kasdı... 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Yanlış 
anlaşılmış. 

BAŞKAN — Sayım Abdülbâri Akdoğan, lüt
fen yerimizden müdahale etmeyim. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA-
YAR (Devamla) — Hükümetçe de görülen bir 
zaruretin ifadesi olduğu kanaatiyle bir misal 
olsun diye zikretmiştim. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, 2490 sayılı 
Kamıma talbi alan (bir müessese ile olmıyan 
bir müessese arasındaki farkı en müşahhas şe
kilde belirten bir örneği Ankara'da mevcuttur. 
Değerli .arkadaşlarım, 2490 sayılı Kanun, arka
daşlarım da ifade 'ettiler, son derece eski bir 
kanun, bugünkü hayatımıza intibakı son dere
ce zor bir kanun. Sayın Talhtakllıç'ım hakkı 
var, bu kanunu değiştirecek tasarı Meclise gel
miştir. Şimdi! değerli arkadaşlarım, 2490 a 
talbi olursanız; Ankara'da Morfoloji Enstitüsü
nü 30 senede yaparsanız, nitekim' yapılama
mıştır sevgili arkadaşlarım. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Bitmiş
tir. 

BAŞKAN — Oturduğunuz yerden müdahale 
etmeyiniz. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA-
YAR (Devamla) — Hâlâ bitmemiştir. Milletin 
parasını deste deste yatırarak 30 senede hiçbir 
rant getirmeden bir yığın halinde kalmıştır. 
Onun yanında Hacettepe Müessesesi üç sene içe
risinde ibelki dört tane Morfoloji Enstitüsü kur
muş ve son derecede güzel şartlar içerisinde 
.kurulmuştur. O itibarla bir ihtiyacın, zarure
tin olduğunu ifade ettim. Komisyon olarak tak-
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Tire boı kaımaıtle iştirak ettik. Onun için söz 
aldım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Millî Eğitim 
Bakanı. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 
(Edirne) — Muhterem arkadaşlarım; teknik 
bir meseleyi çok şiddetli ifadelerle başka ta-
irafa çekmeyi kabul etmiyorum. Devlet hiçbir 
zaman çöküntü halinde değildir. Bilâkis her gün 
meselelerini daha kuvvet ve kudretiyle Türki
ye'nin ihtiyaçlarına doğru götürmektedir. 1050 
sayılı Genel Muhasebe veya Muhasebei Umumi
ye Kanunu ve 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme 
kanunları bugünün ihtiyaçlarına uymadığı 
için, 1961 yılından beri muhtelif hükümetler 
tarafından Yüksek Meclise sunulmuştur. Fa
kat bir şanssızlık eseri olarak birinci devre
deki sunulan kanun komisyonlarda görüşül
müş, Heyeti Umumiyeye gelmeden kadük ol
muştur. İkinci devrede de bu kanunlar Yük
sek Meclise sunulmuştur Geçici komisyonlar
da konuşulmaktadır. Binaenaleyh, birtakım ka
nunlarda hizmeti görebilmek için bugünün de
ğişen şartlarına uygun olarak hizmetleri günün
de ve zamanında yetiştirebilmek için bu ihti
yaçların gerektirdiği tarzda hükümler getiril
mektedir. Bunlar hiçbir vakit insicamı bozu
cu değil bilâkis hizmet götürücü, hizmeti bi
ran evvel memleketin beklediği tarzda ifa edi
ci, imkânları getirici hükümlerdir. Nitekim, Sa
yın Sabit Osman Avcı da işin içinde bulunan 
yetkili ve meselenin özelliğini bilen bir kim
se olarak ortaya vazettiği gibi, hakikaten üni
versiteler iki inşaat rejimine tabi olmuşlardır. 
Biri 1050 sayılı ve 2490 sayılı Kanunun tama
men hükümleri içinde kalmak suretiyle hare
ket etmiştir. 10 yıldır Ege Üniversitesi hâlâ 
tesislerini tamamlıyamamıştır. Buna karşılık 
ayrı imkânlardan ve ayrı hükümlerden fay
dalanan Orta Doğu ve Hacettepe yeni üniversi
te olark, inşaatını çok kısa zamanda bitirebil
mek imkânını elde etmiştir. İşte bundan dola
yıdır ki, Hükümet yeni bir tasarı ile Ege Üni
versitesi inşaatını da Ege Üniversitesine dev
retmeyi zaruri görmüştür. Yoksa seneler geç
mekte, fakat bir türlü bitirilememektedir. 

Şimdi sevgili arkadaşlarımızın 'getirdiği 
önergede Ege Üniversitesi tasarısındaki bir hük
mün biraz ilerisindedir. Bu hususta takdir 
Yüksek Heyetinizindir. Ege Üniversitesi için 

Hükümetin getirdiği tasarı müsaade ederseniz 
okuyacağım; şu tarzda: «Ege Üniversitesinin 
bütün inşaat ve tesisatının yaptırılmasiyle ilgili 
işlemlerde 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nununun 135 nci maddesinin hükmü uygulan
maz.» yaptırılmasiyle ilgili işlemlerde Sayın 
Kırbaşlı'nm belirttiği gibi bu husus Divanı 
Muhasebatın vizesinden, kontrolünden kaçmak 
değildir. Sadece bir ihale, bir şartla yapıl
mış ise ondan sonra çıkan birtakım muhteiif 
sebeplerle bu ihalenin miktarının % 20 yi aşan 
kısmı hakkında eski ihale şartları devam et
mez. % 20 ye kadar olan ilâve inşaatlarda ay
nı şartlar devam eder. % 20 yi geçtiği takdir
de yeni bir ihale yapmak zarureti ile karşı 
karşıya kalınır. İşte gerek şimdi huzurunuz
da verilen önerge ve gerekse yakında Yük
sek Meclisin de komisyondan geçip Yüksek Hu
zurunuzda münakaşası yapılacak kanunda 1050 
sayılı Kanunun bu 135 nci maddesinde istisnai-
yet tanımaktadır üniversitelerde. 2 ncisi bi
rinci fıkrada yazılı «Bina ve tesislerin fennî 
liyakatleri ve iktidarları üniversite rektörlü
ğünce kabul edilmiş en az üç firmadan teklif 
alınmak suretiyle pazarlıkla ihalesine adı ge
çen yetkilidir.» Binaenaleyh bu verilmiş öner
ge de Yüksek tasviplerinize mazhar olacak olur
sa bu hükmün tıpkı Ege Üniversitesinde oldu
ğu gibi bu tarza sokulması gereklidir. 

Rektörlük müddetleri geçmiş olmakla be
raber, Sayın Tahtakılıç'm burada mevzubahset-
tikleri için şunu arz etmek isterim. Üniversiteler 
Kanunu, onun da bugüne göre tadili gerektiği bir 
gerçektir. Üniversiteler kurulu tarafından ne 
tarzda tadilât yapılacağı hususundaki çalış
malar bitirilmiş, Pakanlığa sunulmuş, Bakan
lığımızda tetkikler yapılıp yakın zamanda 
Yüksek Huzurunuza Üniversiteler Kanunu da 
günün ihtiyaçlarına uygun olarak arz edile
cektir. Bu kanunda rektörlük müddetleri mem
leketin ve zamanın ihtiyaçlarına uygun hale 
getirilmektedir. Ama, şunu baştan arz etmek 
isterim ki, bütün üniversiteler aynı özellikleri 
taşımaz. Kuruluş halindeki bir üniversite ile 
kurulmuş bulunan bir üniversitenin, Erzurum'
daki bir üniversite ile Ankara'daki bir üni
versitenin, Ege'deki, İstanbul'daki üniversite
nin kendilerine has özellikleri bulunduğu mey
dandadır. Nitekim Anayasa bunu dikkate ala
rak, kurulmuş müesseselerin, kurulmuş üniver-
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siteleri Anayasanın hükmünün istisnası kabul 
etmek suretiyle Orta Doğu Üniversitesinin mev
cut statüsünün devamına imkân vermiştir. Bu
nu yaparken bilmekte idi ki, bu tarzda bir ka
nun vardır, Anayasa ile getirdiği hükmü ona 
teşmil etmek lüzumunu hissetmemiştir. Üniver
siteler de birer uzuvdurlar. Kendilerini doğu
ran şartlara uygun olmak mecburiyetindedir
ler. Binaenaleyh aynı üniformayı üniteye, hep
sine giydirmek mümkün olmaz. Üniversitelerin 
özelliklerine göre kendilerine özel hükümlerin 
tanınması da tabiidir. Bütün bunlar Hükümetin 
meseleye lakayt olmasını veya Hükümetin işi bı
rakmasını değil bilâkis hizmeti memleketin 
ihtiyacının gerektirdiği tarzda en iyi şekilde 
yürütülmesi arzusunu belirtir. 

Takdir Yüksek Heyetinizindir. Saygılarım
la. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı 
rica edeceğim; sual vardır okutuyorum efen
dim. 

Sayın Başkanlığa 
Hacettepe Üniversitesi inşaatı için bugüne 

kadar 500 milyon lira harcandığı söylenmek
tedir. Harcanan bu paranın kontrolü yapılmış 
mıdır? Ehliyetli ve yetkili makamlara tetkiki 
yaptırılacak mıdır? Hükümet olarak bu husus
ta ne düşünülüyor? 

Kırşehir 
Süleyman Onan 

MtLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım; şim
diye kadar Hacettepe tesislerinin kurulmasına 
Devletten 33 500 000 lira, dış yardımlardan da 
29 500 000 lira yardım temin edilmiştir. 
33 500 000 liralık yardım Divanı Muhasebatın 
kontroluna tabidir. Tamamen Devlet mevzuatı 
içinde kontrol edilmiştir. 29 000 000 liraya 'ge
lince; bu hususta Yüksek Malûmunuz olduğu 
üzere, Medeni Kanuna göre kurulmuş bir te
sis vardır. Bu tesisin hükümleri dâhilinde onun 
icabettirdiği tarzda bunun kontrolü ve mura
kabesi yapılmaktadır. 

BAŞKAN '•— Sayın Bakan, esasen sorunun 
bu mevzu ile, halen üzerinde bulunduğumuz 
mevzu ile ilgisi yoktur. Ama, zatiâliniz cevap 
vermek ihtiyacını hissettiniz, cevap verdiniz, 
başka bir usul olamazdı. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 
(Devamla) — Başka emirleriniz var mı Sayın 
Başkanım ?. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. 
Efendim son söz milletvekilinin olduğuna 

göre, şimdi sırada bulunan grupu adına Sayın 
Azizoğlu'na söz veriyorum. 

Buyurunuz Sayın Azizoğlu. 
Y. T. P. GRUPU ADINA YUSUF AZİZOĞ

LU (Diyarbakır) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; kanununu müzkere ettiğimiz 
Hacettepe müessesesi bir çocuk hastanesi ola
rak Türk hizmet hayatına girdiği günden beri 
çalışmalarında yepyeni bir sistem, yepyeni bir 
espriyle bugün hepimizin takdirlerini, hayran
lıklarını üzerinde toplamış olan bir müessese
dir. Bugün bir üniversite haline gelecek olan 
bu müessese esas itibariyle muhtariyeti olan 
bir müessese olacaktır. Türkiye'de ilk defa 
Full - Time sistemini tatbik etmek suretiyle 
kendisi istikametinde çalışan, bilfarz Sağlık 
Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı gibi bakan
lıkların temin edemedikleri bir neticeyi dış 
memleketlerde ihtisas gören, ilim sahasında yer 
yapan birçok güzide elemanları Full - Time 
sistemiyle bünyesine çekmiş bulunan Hacettepe 
müessesesi aynı zamanda dış yardım müesse
seleriyle de samimî ve verimli bir iş birliği ya
parak pek çok müspet ve hakikaten hizmet ha
yatına netice getiren eserler meydana getir
miştir. Böylesine bir müesseseye bugün bir nis-
bette malî muhtariyet ifade eden bir yetkiyi 
vermekte asla tereddüt etmek için bir sebep 
mevcut değildir. Kaldı ki malî mevzuatta, iha
le sistemlerinde 2490 sayılı Kanunun işlemedi
ği bu kanunun pek çok aksaklıklar, işlerin yü
rümesinde büyük engeller teşkil ettiğini aleyh
te konuşan arkadaşlarım da ifadeden kendile
rini alamamışlardır. Böylesine işlere engel olan 
bir sistemi üniversite gibi muhtariyete sahibo-
lan bir müessesede tatbik etmekte ısrar etme
nin hiçbir sebebi olmaması 'gerekir. Bu konu
da Sayın Tahtakılıç arkadaşımla beraber Dev
let mefhumunu anlamaya ve mütalâa etmeye 
imkân yoktur. Devlet demek, işlemiyen engel 
teşkil eden işlerin yürütülmesinde bir ağırlık 
unsuru olan birtakım müesseseleri muhafaza
da bir çekingenlik göstermek demek değildir. 
Bu kanun eğer bugüne kadar getirilmemiş ise 
Meclis hükümetleri tazyik etmek suretiyle oto-
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ritesini kullanabilir. Ama, Türkiye'de sistem
lerin nasıl ağır işlediği; 1950 lerden beri bir 
şikâyet mevzuu olan, her gün değiştirilmesi 
bahis konusu olan 2490 sayılı Kanunun 1967 
yılında dahi hâlâ meri bulunduğunu, bugüne 
kadar değiştirilmesinde gereken isticalin gös
terilmediği göz önünde bulundurularak bugün 
mer'i durumda bulunan bir kanunun, bir salâ
hiyetin bahis mevzuu olduğu bir sırada böyle
sine işlemez bir sistemle bunu karşı karşıya 
bırakmanın doğru olmıyacağı o arkadaşlarım 
da takdir ederler. Bu itibarla hizmet hayatına 
muvaffakiyetle getirmiş, hakikaten hepimizi bü
yük iftiharlarla karşı karşıya bırakmış bulu
nan Hacettepe'nin üniversite hayatına adımını 
atarken böylesine bir salâhiyetle teçhiz edil
mesinde tereddüt etmemek gerekir. Haceptepe 
bu salâhiyete, bu itimada layıktır. Arkadaşla
rımızın, Devletin pek çok müesseselerinde tat
bik edilen 2490 sayılı Kanunu çalışma tarzının 
Hacettepe'de tatbik edilmesini lütuf buyurma
larını ve bunun son derece isabetli ve faydalı 
olacağını derin saygılarımla arz ederim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşımız söylemediğim fik
ri bana isnadettiler, müsaade buyurursanız tav
zih edeyim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun; Başkanlık 
'böyle aykırı bir fikir beyan edilmiş kanaatinde 
değildir. Mamafilh isminizden 'bahsetmiştir, bu
yurun. 

AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Muh
terem arkadaşlar; Parlâmento ve Parlâmento 
üyeleri bir meseleye o meselenin yalnız getirdi
ği kelimelerle bakmaz. Getirilen mevzuun Dev
let hayatında benzeri müesseselerde nasıl yürü
düğüne, aksaklık varsa, bunun hu vesile ile ifade 
edilmesine, memleket açısından bir prensip ile 
alâkası varsa o noktaya da temas etmek sure
tiyle, bir meseleye dokunur. Ben 2490 sayılı Ka
nunun o kadar aleyhinde konuştum ki, kime fay
dalı olduğunu bilmiyorum. Mutlaka Devlet için 
zararlıdır dedim. Bu fikri taşıyan bir arkadaşa 
Hacettepe'den bu salâhiyeti esirigemek doğru 
değildir diye zarif ve hakikaten dikkatli Sayın 
Yusuf Azizoğlu'nun ismimden bahsederek bunu 
söylemesini reva görmedim. Benim söylemek is
tediğim şey, bu kanun bu kadar zararlı ise Hü
kümet bunu hazırlıyaJbilir, teknik komisyonlar 
elindedir, Meclis olarak hepimiz bunun zararın

dan h aksediyoruz. Nitekim şahsı hakkında fikir 
siöyliyen muhterem, benim arkadaşım Adalet 
Partisi Grup Başkanı şahsı hakkında da fikrini 
Söyledi; ekseriyet böyle düşünüyor, muhalefet 
böyle düşünüyor, biz parça parça kanunlar çı
karmak suretiyle gedik açıyoruz. Sayın Yusuf 
Azizoğlu müsterih olsunlar Kurucu Meclis dev
resindeki vazifem sırasında 300 milyon lira sar-
fiyle meydana gelecek bir ilkokul inşaatında 
2490 sayılı Kanunu kaldırmak suretiyle vazife 
gören bir arkadaşınızım. Onun için ismimi.yan
lış bir yerde kullandı. Bu noktayı tavzih ediyo
rum. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN •— Yeterlik önergelerini okutuyo
rum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakere konusu maddenin kifayetini arz ve 

teklif ederim. 
Aydın 

Kemal Ziya öztürk 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Müzakerelerin kifaye

tinin oylanmasını rica ederim. 
Bursa 

Cemal Külâhlı 

Başkanlığa 
Mevzu aydınlanmıştır, kifayeti arz ve teklif 

ederim. 
Kütahya 

Mesut Erez 

BAŞKAN — Sayın Sahri özcan San, kifayet 
aleyhinde. 

FAHRİ UftRASIZO&LU (U§ak) — Daha ev-. 
vel ben kifayet hakkında söz istemiştim. 

BAŞKAN — Sayın Fahri Uğrasızoğlu, kifa
yet okunduğu zaman söz istenmiş olması lâzım-
gelir. Daha önce istenmiş sözler Başkanlıkça 
tervicedilemez. önce Sabri özcan San arkadaşı
mız el kaldırdığı için sözü ona verdim efendim. 
Buyurun Sayın özcan San. 

SABBİ ÖZCAN SAN (Gümüşane) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 2490 sayılı Kanu
nun bugünkü ihtiyaçlarımıza cevap vermediği 
aşikârdır. Hayatımda şa'hsan bu kanunla hiçbir 
alış - verişim olmamıştır. Ama 30 seneden beri 
bu kanun hakkında şikâyetler duyarım. Hacet
tepe Üniversitesi; üniversite diyorum, çünkü bu 
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kanun huzurunuzda kanunlaştıktan sonra üni
versite olacaktır ve öyle selâmlıyacağız inşallah; 
Hacettepe Üniversitesi şayet böyle formaliteler
le bağlanmış olsaydı Ankara'ya modern bir mâ
na veren o âbideler dikilmemiş olurdu. Çalışan 
insanları teşvik edip, heveslerini kırmamak için, 
çalışmalarını teşvik etmek mecburiyetindeyiz. 
Burada mevzuumu daha iyi anlatabileyim diye 
hatırıma bir hikâye geldi, doğruluğunu pek bil
miyorum, ama hikâye olduğu için arz ediyorum. 
Vaktiyle bir Avrupa memleketinde... 

BAŞKAN — Sayın özcan, bir dakikanızı 
rica ediyorum, Başkanlığı dinleyin lütfen. Bir 
dakika. Şimdi kifayet önergesinin aleyhinde 
söz istediniz, müsaade buyurun rica ederim, 
aleyhe inhisar etsin konuşmanız, o konu içinde 
kalınız lütfen efendim. 

SABRÎ ÖZCAN SAN (Devamla) — Vaktiy
le çok formalitelere bağlı olan Avrupa memle
ketlerinden birisinde harb için bir yol lazımmış, 
fakat formalitelerden dolayı bu yol bir türlü ya-
pılamazmış. Harb de gelip çatmış. Erkânı har-
ibiye düşünmüş, taşınmış, kendi imkânları içeri
sinde bu yolu yapmış ve evrakını tanzim etmiş 
divanı muhasebata yollamış. Gönderirken de, 
«'ben bu yolu yaptım, şu kadar sarf ettim, şu ka
dar da borcum vardır, manmıyanın kendisine 
ait» gibilerden de bir lâf ilâve etmiş. Divanı mu
hasebat almış bakmış ve krala götürmüş; kral 
bir evraka bakmış bir şikâyet eden divanı mu
hasebat azalarına bakmış, sonra dönmüş, «de
mek inanmıyorsunuz» demiş. 

'Muhterem milletvekilleri, biz inanabilmek 
için, reylerimizi vicdanımızın istikametinde kul
lanabilmek için, Hacettepe Üniversitesinin hu-
"günkü hevesini de kırmamak için müsaade buyu
run müzakerelere devam edelim, önergenin aley
hinde bunun için mâruzâtım oldu, hepinizi hür
metle selâmlarım. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Sayın Başkan, arkadaşımızın konuşması umumi
yet itibariyle aleyhinde olmadığı için ben öner
genin aleyhinde söz istiyorum. Lâf olsun diye 
konuştu. 

BAŞKAN — Rica ederim, mümkün değil 
efendim. 

Şimdi kifayet takririni oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
iSadakallâhülâzim. 

BAŞKAN — önergeyi tekrar okutup .7 nci 
madde olarak oylarınıza sunacağım efendim. 

(Ankara Milletvekili Recai Ergüder'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Yeni 7 nci maddeyi okunan şek
li ile oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... 7 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Aslî görevleri Hacettepe Üniver* 
sitesi ve buna bağlı fakülte, yüksek okul ve di
ğer kurumlarda olan öğretim üyeleri ve öğretim 
yardımcıları, Senatoca işbirliğine karar verilen . 
kurumlar dışında başka müesseselerde ek görev
le çalışamazlar ve serbest meslek icra edemezler. 
Bu madde gereğince Hacettepe Üniversitesi ile 
işbirliği yapılmasına karar verilen kurumlardan 
alman ücretler, öğretim üyelerinin ve öğretim 
yardımcılarının bu üniversiteden alacakları üni
versite tazminatlarına halel getirmez. Hacettepe 
Üniversitesi kadrolarına ek görevle tâyin edilen 
ve hariçte resmî veya özel bir işi bulunmıyan 
üniversite mensu'bu öğretim üyelerinin aslî gö
revleri dolayısiyle almakta oldukları üniversite 
tazminatlarına halel gelmez. 

Bu. üniversitede aslî görevli bulunan öğretim 
üyeleri ve yardımcılarına 7244 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesi hükmü uygulanmaz. 

'BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanun hükümlerinin kap
samadığı hususlarda 115 sayılı Kanunla değişti
rilmiş 49'36 sayılı Üniversiteler Kanunu ile ek ve 
tadillerine uyulur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen i . . 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 10. — Başka kanunların işbu kanun 
hükümleri ile çelişmesi halinde bu kanun hü
kümlerine uyulur. 

BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde söz isti
yen?.. Yok. 10 ncu maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 11. — Hacettepe Üniversitesi kuruluş 
kadroları bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerde gös
terilmiş ve 26. 9 .1963 tarih, 337 sayılı ve 
16 . 2 . 1965 tarih, 534 sayılı kanunlarla alman 
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bağlı (3) sayılı cetvelde yazılı kadrolar kaldırıl- I 
mıştır. 

BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde söz isti
yen?.. Yok. 11 nci maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 12. — Ankara Üniversitesi Hacettepe 
Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesince yapılan söz
leşmelerden doğan haklar ve borçlar, bu fakül
teye ait bilûmum menkul ve gayrimenkul mal
larla alacaklar ve döner sermayeler «Hacettepe I 
Üniversitesi» ne intikal etmiştir. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz isti- -
yen?... Yok. 12' nci maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka-
'bul, edilmiştir. 

Geçici Madde 1. — Bu kanuna bağlı (4) sa
yılı cetvelde gösterilen kadrolar, 1967 malî yı
lında kullanılmaz. 

BAŞKAN — Geçici 1 nci madde üzerinde 
saz istiyen var mı? Yok. Geçici 1 nci maddeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Geçici 1 nci madde kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 2. — Ankara Üniversitesi Ha
cettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ile bu I 
fakülteye bağlı kurumlarda görevli öğretim üye
leri ve öğretim yardımcıları ile memur ve. hiz
metlilerden aylıkları, kadro ve üniversite kuru
munun adı değişmiyenlerin yeniden tâyinlerine 
lüzum olmayıp, aylıkları ve ücretleri verilmeye 
devam olunur. 

Aylıkları, kadro unvanları ve üniversite ku- I 
rumunun adı uymıyanların atanmaları, bu ka
nunun yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ya- I 
pılır ve bunlardan izinli olanlar için göreve baş- I 
lama kaydı aranmaz. I 

BAŞKAN —_ Geçici 2 nci madde hakkında I 
söz istiyen var mı? Yok. Geçici 2 nci maddeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Geçici 2 nci madde kabul edilmiştir. I 

Geçici Madde 3. — Ankara Üniversitesi Ha
cettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesine ait 
ihalelerle ilgili yükümlülükler ile yatırımlar için I 
verilmiş emanet yetkileri 1967 malî yılı için Ha
cettepe Üniversitesine intikal etmiştir. I 

BAŞKAN — Geçici 3 ncü madde hakkında I 
söz istiyen var mı? Yok. Geçici 3 ncü maddeyi I 
oylarınıza ar zediyorum. Kabul edenler... Etmi- I 
yenler... Geçici 3 ncü madde kabul edilmiştir. I 
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• Geçici Madde 4. — Hacettepe Üniversitesinin 
ilk rektörü, geçici 2 nci madde gereğince Hacet
tepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ve bu Fa
külteye bağlı yüksek okullar öğretim üyelerinin 
bu kanunun yayımından itibaren iki hafta içinde 
bir arada yapacakları bir toplantıda ««eçilir. 

BAŞKAN — Geçici 4 ncü madde üzerinde 
söz istiyen?.. Yok. Geçici 4 ncü maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 5. — Bu kanunun yayımı ta
rihini . takiıbeden iki aylık süre içinde, Hacettepe 
Üniversitesi Senatosu, Ankara Üniversitesi Se
natosunda, bu kanunun yayımından önce üye olup 
aslî görevleri Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri 
Fakültesi ile buna bağlı kurumlarda bulunan 
profesörlerden kuruludur. 

BAŞKAN — Geçici 5 nci madde üzerimde 
söz istiyen? Buyurun Sayın Sadi Binay . 

ŞADI BİNAY (Bilecik) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, şimdi geçici 4 ncü mad
de, Hacettepe Üniversitesinin ilk rektörünün se
çiminin kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren iki hafta içinde yapılacağını belirtiyor. Bu 
madde ise, yani 5 nci madde Hacettepe Üniver
sitesi Senatosunun nasıl kurulacağını, ne 
zaman kurulacağını belirtiyor. Şimdi bura
da bendenizin .nazarı dikkitani şu çekti : 
Rektör iki hafta sonra seçiliyor. Profe
sörler kurulu Senatoyu bu maddeye gö
re âzami 2 ay sonra kuruyor. Bence rektörü de 
veni profesörler kurulu, yani Senato seçmelidir, 
bu daha uygun olur gibi geliyor bana. Fakat bil
miyorum, diğer üniversiteler temayülü böyle ise 
bir diyeceğim yok. 

İkincisi muhterem arkadaşlar; şimdi Meclis 
vakm bir zamanda, zannederim 1 ay içinde ta
tile girecektir. Ve tatil aynı zamanda üniversite
lerin de tatiline rastlamaktadır. Bu hale göre 
2 ay içinde Senato Kurulu üniversitenin tatili
ne rastlamasına rağmen kurulabilecek midir? 
Eğer böyle tatilinden dolayı doğacak bir mah
zur varsa, bu müddetin değiştirilmesi elbette fay
dalı olur. 

Üçüncü husus; «Hacettepe Üniversitesi Sena
tosu, Ankara Üniversitesi Senatosunda, bu ka
nunun yayımmdajı önce üye olup...» Bence ufak 
bir şey ama, kaunlarm mükemmel çıkması, yani 
bu gramere uygun olması bakımından «Senato-
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sunda» kelimesinden sonra kanun virgülün kal
karak «daha önce üye olup» denmesi, bu kelime
den sonra virgülün konması maddenin anlaşıl
ması bakımından dalha uygundur kanısındayım. 
Bir takrir vereceğim. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ER
TEM (Edime) — Katılmıyoruz. 

IBAŞKAN — Zâten efendim, bir takrir yok. 
Maddeyi oylayacağım. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karalhisar) 
—• Beyefindi, 4 ncü madde hakkında önergemiz 
var. 

BAŞKAN — 4 ncü madde kabul edildi Sayın 
Akalın. 5 nci maddeyi görüşüyoruz. 

ıGeçici 5 nci maddeyi oya sunuyorum, kalbul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

•Geçici 6 nci madde hakkında teklif var, oku
tuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Hacettepe Üniversitesinin 1967 Yılı Bütçe Ka

nunu çıkıncaya kadar harcamayı gerektiren hiz
metlerinin yürütülebilmesi için, bu tasarıya aşa
ğıdaki geçici maddenin ilâvesini arz ve teklif 
ederim. 

Nuri Bayar 
iSakarya 

Bütçe Plân Komisyonu 
'Sözcüsü 

Oeçici Madde 6 .— Bu Üniversitenin her çe
şit sarfiyatı Hacettepe Üniversitesi 1967 Yılı 
Bütçe Kanunu çıkıncaya kadar Ankara Üniver
sitesi Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakülte
si 1967 Yılı Bütçe tertiplerinden bu kanun hü
kümleri gereğince yapılır. 

Hacettepe Üniversitesi 1967 yılı Bütçe Ka
nunun yayımı tarihine kadar bu Kanunun 
10 ncu maddesi uygulanmaz. 

BAŞKAN — önerge üzerinde 'söz istiyen var 
mı? Yok. Geçici 6 nci madıde olarak önergeyi 
•oyunuza sunuyorum. Kalbul edenler... Kabul et
miyenler... Kalbul edilmiştir. 

Madde 13. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Yok. Mad
deyi oyunuza sunuyorum. KaJbul edenler... Ka
bul etmiyenler... Ka/bul edilmiştir. 

Madde 14. — Bu kanunu Balkanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde mz istiyen 
yok, Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler.. Kalbul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde A. P. Grupu adına 
Sayın Mehmet Yardımcı buyurunuz elendim. 

A. P. GRUPU ADINA MEHMET YAR
DIMCI (İstanbul) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım, memleketin irfan ocaklarına bü
yük bir hamle sahibi bulunan Hacettepe Üni
versitesinin ilâve edilmek suretiyle Büyük Mec
lisin gösterdikleri büyük ilgi ve değerli takdir
lerinden dolayı bendeniz Ibir üniversite mensu
bu olarak bu kürsüden ve grupum adına teşek
kür etmeyi ıbiorç biliyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Hacettepe Üniver
sitesinin bütün tesisleriyle 'bu hale gelmesinde 
ve büyük gayretler sarf etmesinde onu yöne
tenleri büyük bir takdirle bu kürsüde anmak 
Ibizim için vazifedir. Hacettepe Üniversitesi 
fil hal memleektimize yeni bir ilmî metot getir
miştir. Malûmlarınız olduğu 'gibi, bilihassa tıp 
sahasında, ıbillhassa tatlbikî meseleler sahasında 
yalnız ilmî metotları getirmek kâfi değildir. 
Meşhur darbı meseldir. «Alet işler el övünür» 
«kem alât ile kemalât olmaz» derler. İşte Ha
cettepe bugün için de bu istikamette büyük faa
liyetler göstermek suretiyle her türlü ilmî me
totları tatbik etmek (bakımından icabeden mal
zeme, enstrümanları elde etmek için dış mem
leketlerdeki büyük teşekküllere de başvurmak 
suretiyle ve Hükümetimizin de büyük yardım
larını temin etmek suretiyle bu tesisleri kur
muşlardır. Şunu demek istiyorum ki, yalnız 
bina değil, yalnız ilim değil, bu ilmin tatbiki 
için de icalbeden mesailer sarfedilmiştir. Bu 
münasebetle de bunu temin gayretinde bulu
nanlara ve bunu temin etme hususunda Hükü
metlerin göstermiş oldukları hüsnüniyetlere ve 
sarfettikleri ıgayretlere ve bilhassa dış memle
ketler teşekküllerinin de bu hususta, ilim yo
lundaki istekleri yerine getirme hususunda 
ıgösterdilkleri büyük fedakârlıklara bu kürsü
den tebarüz ettirmek benim için Ibir vazifedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Hacettepe Üniver
sitesinin kuruluş kanunu bahis konusu oldu
ğu bu dakikaya kadar birçıok arkadaşlar bu 
üniversitenin memlekete bai'yük yenilikler ge
tirdiğini izhar buyurdular. Bendeniz onlara 
katılıyorum. 
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Yalnız şunu arz etmek: isterim: 'Bu, dışa- I 
rıda yanlış anlaşılmıştır. Şu istikâmette yanlış 
anlaşılmıştır, 'bunu tashih etmek bizim vazife
mizdir. Öyle zannedilmiştir ki, yalnız Hacette
pe Hastanesinin veyahut da ıbuıgıün üniversite ha
line gelen fakültenin bu memlekete yeni ilmî 
metotlar, yeni ilmî çalışmalar getirdiği ve tek 
başına getirdiği zehabı dışarıda anlaşılmış bu
lunmaktadır ki, bu -gayet yanlıştır. Bu kür 
süden konuşan arkadaşlar bugün teşekkül eden 
üniversite hakkında konuşmuşlardır. Yoksa bu
gün memleketimizde bulunan bütün üniversite- I 
ler, bütün üniversitelerimiz yeni metotları tat
bik etmektedirler, ilmî metotlar dışında hiçbir 
üniversite hareket etmiş değildirler. Esasen şunu 
bir kadirşinaslık olarak söylemek icabeder ki, 
Hacettepe Üniversitesini doğuran, kendisinden 
evvel hepimizi yetiştiren mukaddes bildiğimiz 
üniversitelerimizdir arkadaşlarım. (A. P. sırala- I 
rmdan, alkışlar) Şu fark vardır; dünyanın her 
yerinde, her üniversitede, her fakültede kendisi
ne mahsus metotlar tatbik edilmektedir. Bu de
mek değildir ki, filân üniversitenin tatbik ettiği 
ilmî metot, falan üniversitenin tatbik ettiği ilmî 
metottan üstün mânasına getirmemek icabeder. 
Eğer ifade edebildiysem, şunu arz etmek istiyo
rum. Bugüne kadar başta İstanbul Üniversitesi, 
ki velûdol'an budur : Ankara Üniversite- I 
sini de doğuran Atatürk Üniversitesini de do
ğuran bu müesseselerimizdir ve nihayet bunla
rın her birini, diğer fakülteleri, diğer Üniversite
leri doğuran müesseselerimizdir. Yanlış anla
şılmıştır. Tekrar etmek istiyorum. Hacettepe 

Üniversitesi Erzurum'da bir Tıp Fakültesini kur
mak hususunda mesai göstermiştir. Bunu mem- I 
nuniyetle kaydediyoruz. Fakat Ankara Tıp Fa- I 
kültesi de Diyarbakır'da kurulacak bir fakülte- I 
nin nüvesini atmıştır arkadaşlarım. Şunu demek I 
istiyorum ki, memleketimizin dâhilinde bulunan I 
her ilmî müessese kendi çapında, kendi istikame
tinde modern cihazlarla ve modern bilgilerle mü
cehhezdir. Bunu söylemek bütün üniversiteleri- I 
mize karşı olan bir hürmet ve bir sevgi borcu
muzdan ileri gelmektedir. I 

Bir arkadaşımız bu kürsüden temennide bu- I 
lundular, dediler ki, «Keşke Ankara'da kurula
cak olan Hacettepe Üniversitesi Anadolu'nun I 
her hangi bir yerinde kurulmuş olsaydı.» Bu gü- I 
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zel bir temennidir. Yalnız muhterem arkadaşla
rım şunu arz etmek istiyorum; inşallah istikbal
de bizim memleketin, Anadolu'muzun Şark'mda, 
Garb'mda, Şimal'inde, Cenup'unda her yerinde 
üniversiteler kurmaya muvaffak olacaklardır. 
Bir misal arz edip huzurunuzdan çekilmek iste
rim. 

1956 senesinde Trayburg'da toplanan enter
nasyonal bir kongrede meşhur otorite Hayl 
May er aynen şunu söylemişti : «Şu gördüğünüz 
kasaba, zannetmeyiniz ki, Alman tekniğinin ve
ya Alman çalışkanlığı sayesinde dıştan ve içten 
gelen tahribatı süratle önlemiştir, böyle tahmin 
etmeyiniz» dedi. İlk açış konuşmasında bunları 
söylüyordu. Eğer dünyada her memlekette bağlı 
her şehir ilmî müesseselerle teçhiz edilirse, ister 
dıştan, ister içten gelecek olan tahribat vasıta
ları karşısında süratle kalkınır ve onu kalkındı
ran ilimdir. Nitekim Büyük Atatürk de dedi ki; 
«Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.» bu sözü tek
rarlar, bu memleketin büyük ilim ölçüsünde her 
türlü vasıtalara sahibolmasım temenni eder, he
pinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlarım, kanu
nun aleyhinde başka söz istiyen1?... Olmadi'ğm'a 
göre kanunun tümü açık oylarınıza sunulacaktır. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
137 nci maddeye göre oyumu izhar sadedinde söz » 
istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, oy-
1 amaya geçildikten sonra artık- söz veremiyece-
ğimi arz ederim. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, daha evvel oyumu izhar sadedin
de söz istediğime dair önerge göndermiştim. 

BAŞKAN — Okuturum, önergenizde böyle 
bir tâbir olmadığını görürsünüz. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, önergemizden bahsetmediniz, hiç
bir şey söylemediniz, doğrudan doğruya oylama
ya geçtiniz...' 

BAŞKAN — Aleyhte söz istiyen olmadığı 
için oylamaya geçtik ve oylattım. Zabıtlara geç
ti efendim. Kutular sıralar arasında gezdirile-
cektir. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi 
Faruk Kmaytürk ve 9 arkadaşı ile Cumhuriyet 
Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 
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5434 sayılı Kanunun 41 nci maddesinin 3 ncü 
fıkrasının kaldırılması hakkında kanun teklifi 
ve Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/185, 
2/189) (S. Sayısı: 278) 

BAŞKAN — Bütçe ve Pl'ân Komisyonu geri 
almıştı, bunu getirdi mi acaba? («Hazırlanma
dı» sesleri1) 

Plân Komisyonunun raporu görüşülecektir 
gündemimize göre, Plân Komisyonu hazırlama
mış olduklarını söylüyorlar. Onun için bunun 
görüşülmesini geçiyoruz. 

10. — Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür
lüğü kurulusu hakkında kanun tasarısı ve Cum
huriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Saim Sa
rıgöllü ve 11 arkadaşının, Devlet Operası kuru
luşu hakkında kanun teklifi ve Maliye, İçişleri, 
Milli Eğitim ve Plân komisyonlarından 5 er üye
den kurulu Geçici Komisyon raporu (1/333, 
2/199) (S. Sayısı: 273) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; kanu
nim öncelikle görüşülmesi teklifi vardır, önce
liği oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GE 

6'. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
gündemde bulunan tasarı ve tekliflerin öne alı
narak görüşülebilmesi ve Genel Kurulun çalışma 
saatlerini ayarlıyabümesi yetkisinin Başkanlık 
Divanından alınarak Meclise iadesine dair öner
gesi 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, İh:,an 
Ataöv arkadaşımızın bir önergesi vardır, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Meclis gündeminde çok önemli teklif ve ta

sarıların olmasına rağmen bunları öne alıp gö-

(1) 273 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

BAŞKAN — Devlet Opera ve Balesi Genel 
Müdürlüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı
nın görüşülmesine devam ediyoruz. 

ABDÜLBÂRÎ AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 
Başkanım ivedilik teklifi de vardır... 

BAŞKAN —. Sayın Abdülbâri, her şeye mü
dahale etmeyiniz. Onu maddelere geçildiği za
man oya sunacağım. 

Raporu okutuyorum : 
(Geçici Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde söz al

mış olan arkadaşlarımızın isimlerini okuyorum 
efendim. 

Sayın Bekir Tünay Güven Partisi adına; 
Kâmran Evliyaoğlu C. H. P. Grupu adına, Yu
suf Ziya Bahadmlı, Türkiye İşçi Partisi adına. 

Şahısları adına söz alanların isimlerini oku
yorum... 

SABRI ÖZCAN SAN (Gümüşane) — Sayın 
Başkan, Adalet Partisi Grupu adına söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Lütfen bir önerge rica edeyim 
efendim, Adalet Partisi Grupu adına konuşaca
ğınıza dair. 

Şahısları adına konuşacakları okuyorum : 
Yaşar Akal, Naznıi özoğul, Muslihittin Gürer, 
Sait Sına Yücesoy söz istemişlerdir. 

Kanunun tümü üzerinde Güven Partisi Gru
pu adına Sayın Bekir Tünay. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

NTEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

rüşme yetkisi Meclisimizce kullanılamamakta-
di'r. Başkanlık Divanınca kullarolan bu yetkinin 
Meclisimize iadesini Meclisimizin istediği zaman 
iUtcdi'ği şekilde gündeminde değişiklik yapabil
meline çalrşma saatlerini istediği kadar uzatma 
hakkına sahibolabilmesine dair yetkisinin Mec-
D.'vimizce kullanılmasına karar verilmesi için 
önergemin Genci Kurula sunulmasını saygı ile 
arz ederim. 

Antalya 
İhsan Ataöv 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, bu önerge 
Meclisin çalışmaları hususunu kapsadığı için 
Başkanlık Divanına götürülmesi gerekir. Ondan 
sonra Yüksek Heyetinize arz edilecektir. 
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GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA BEKİR 
TÜNAY (Adana) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı üze
rinde Güven Partisinin 'görüşlerini arz edece
ğim. 

Güven Partisi güzel sanatların kültürel kal
kınmada -büyük önemi olduğu- inancındadır. 

Bu görüşle; güzel sanatların insanları bir
birine yaklaştırdığına, ferdin kişiliğinin geliş
mesine ve toplumun ahlâki değerlerinin yücel
mesine yardım ettiğine inanır. Bundan dolayı, 
güzel sanatların J yayılıp gelişmesini başlıca 
amaçlarından biri sayar. 

Güven Partisi bu derece önemli bir konu
nun dikkatle ve dört başı mâmur bir tarzda ele 
alınmasını • özel bir titizlikle takibetmektedir. 
Konu çok çekici ve ilgi toplayıcıdır. Bu itibar
la Yüce Meclisten destek görmesi tabiîdir. Böy
lece kabul edilmesi şansı da yükselmiş olur. 

Bu nedenlerle, Hükümetin Devlet Opera ve 
bale kuruluşu hakkındaki kanun tasarısı üze
rinde daha çok çaba harcaması ve konuyu enine 
boyuna ince eleyip sık dokuması gerekirdi. Biz 
isterdik ki; işin öneani ve değerini tüm kapsıya-
cak mahiyette bir hazırlıkla karşı karşıya bu
lunalım. Halbuki, ıtasarı bu türlü bir genişlik 
ve rahatlık vermemektedir. Bir geçici mahiyet 
göstermektedir. 

Sayın milletvekilleri; gerçekten çok çekici 
olan bu konu devamlı olarak geliştirici bir yolu 
açmış olmalı idi. Tasarı bundan yoksun gözük
mektedir. Bir acelecilik, ya da bu önemli yurt 
sorunu için yasak savar kabilinden bir şeyler 
yapmış olmak hevesi ve endişesi egemen olmuş 
gibidir. Bu yüzden de tasarı âdeta bir geçicilik 
damgası taşıyarak Yüksek Meclisin huzuruna 
getirilmiştir, bu büyük bir eksikliktir. 

Güzel sanatların önemli bir bölümü batı uy
garlığının temel müesseselerinden biri olan 
tiyatro, opera ve bale kendi dışında müzik aka
demisi konservatuvar, halk türküleri ve oyun
ları enstitüsü ile birlikte bir, bütün ifade eder. 
Tasarı bunu vermiyor. Eksiklik te buradadır. 
Gerçekten bu çekici konu Hükümet içinde ve
rimli bir fırsattı aıma, iyi kullanılamamıştır, iyi 
'değerlendirilememiştir. Bugünde bu güzel fır
satı iyi kullanıma, iyi değerlendirme imkânı var
dır. Bu imkânı kaçırmamak Hükümetin baş-
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lıca vazifesi olmalıdır. Biz Güven Partisi ola
rak yıkıcı, değil; yapıcı görüşlerimizle, sadece 
terikid değil, yol ve yön gösterici tutumumuzla 
iktidara ışık tutmayı başlıca görev saymakta
yız. İktidarın bu görüşümüzü paylaşması mem
leket sorunları karşısında en iyiyi, en güzeli ve 
en doğruyu bulmaya çabalaması ancak bizi mem
nun eder. 

Tasarının bir de maddi yönü var. Bu da 
sanatçıların alacakları para miktarıdır. Hiç 
'kuşkusuz söyliyebiliriz ki, sanatçı heyecanlan
ılın, ruh sarsıntılarının, ağır yorgunluklarının, 
sanatçılık gücünün, sanattaki olgunluğun karşı
lığını elbette alacaktır. Ancak bu konuda, bü
yük kaabiliyetlerin üstün başarılarının da de
ğerlendirilmesi gerekirdi. Bu da tasarının bir 
diğer eksikliğidir. Biz Güven Partisi olarak 
bu görüşlerimizle sanatçıların teşvik edilmesi 
yolundaki her davranışı olumlu karşılarız. Sa
natçıların maddi ve mânevi bakımdan tatmin 
edilmelerinden memnunluk duyarız. Bu tatmin 
bir refahın ifadesidir. Esasen ıbütün Türk Mil
letinin refahı da bizim değişmez amacımız ve 
sarsılmaz inancımızdır. Biz, ne olursa olsun 
tek yönlü, yarım tedbirleri yadırgadığımızın 
söylemek istiyoruz. Biz tüm eksikliklerine, ya
rım tedbirlerine rağmen böyle bir kanun tasa
rısının Büyük Meclise getirilmiş olmasını, yine 
de olumlu karşılarız. Çünkü, büyük bir soru
na parmak basılmış oluyor. Bu büyük sorunun 
ele alınmış olmasından mutluluk duyduğumuz 
kadar, yarım tedbirlerle geçici bir damga ta
şıyarak Büyük Meclise getirilmiş bulunmasın
dan da aynı derecede üzüntü duyduğumuzu 
belirtmek istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri; biz Güven Partisi ola
rak; böyle bir kanunun ruhunu, esprisini bir 
bütünlük teşkil etsin isterdik. Bu bütünlük 
şöyle sağlanabilirdi de: Bir otorite kurum mey
dana getirilir, bunun iiki önemli dalı olur (İsim 
ve unvan önemi değil) Biri tiyatro, öteki opera 
ve bale, bir de bu otoriteye bağlı Devlet tiyat
roları. Ayrıca, bu teşkilâtın yardımcı kolları 
bulunur. Bu yardımcı kollardan- biri; müzik 
akademisi ve konservatuvarlar, öteki; Tür̂ k halk 
oyunları ve halk müziği enstitüsü. Bu kapsa
mını çizdiğimiz kurum; doğru ciddî ve güve
nilir bir çaba içinde her gün bir parça daha 
doğruya, iyiye, güzele doğru yol alabilirdi. Bu 
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kurum şöyle bir- faaliyet zinciri içerisinde .ve
rimli ve etkili olabilirdi. Türk halik oyunları ve 
halk müziği enstitüsü ilk toplayıcı ve hazırla
yıcı fonksiyonu yerine getirir. Müzik akade
misi, ve konservatuvarlar bu hazırlıkları batı 
ölçülerine göre işler. 

işlenenler, tiyatro, opera ve bale ile bölge 
tiyatro ve opera ve balelerine aktarabilir. Böy
lece sosyal ve kültürel alanda kendi kendimizi 
bilime ve bulma niteliğine ertmelk imkânıni elde 
edebilirdik, en etkili ve verimli yola giıımiş ola
bilirdik. Bu sayede de milli güce öneımli bir kat
kı sağlıyâbilirdik. 

Sayın milletvekilleri, hepimiz çok iyi biliriz 
ki; bu dâvanın temelinde, kökünde; Türk Halk 
Oyunları ve türküleri gerçeği yatmaktadır. Bu 
gerçek bir millî enstitü ile 'kuvveden fiile çıkabi
lir. Böylece sosyal yapı ve millî karekterimize 
uygun toplayıcı ve hazırlayıcı fonksiyonu yapar, 
elde edilen mataryel de sanatının konusu olurdu. 
Bunları Batı ölçülerine göre değerlendirmek, iş
lemek için de müzik akademileri ve .konservatu-
varların kurulması gerekirdi. 

Böylece bir düzen gerçekten, milletin birlik 
ve beraberliğinin sağlanmasına hizmet edebilecek 
en değerli kurumu teşkil ederdi. Ancak, bu türlü 
bir çaba ile beslenen bir tiyatro, opera ve bale mil
lî karakterimize, sosyal yapımıza en verimli kat
kıda bulunabilirdi. İşte bu kanun tasarısı tüm 
bunları kapsamadığı için eksik ve kusurludur. Bu 
eksiklikler de onun en büyük za'fım teşkil etmek
tedir. Hele her yıl oynanan oyunların üçte iki
sinin yabancı damga taşıması böyle kurumların 
faaliyetini büsbütün zaruri kılar. Gerçek sanat 
için sınır yoktur. Ama kanunun kendi millî ka
rakterimize, sosyal yapımıza uygunluğu ve onla
rı yansıtması hepimizi memnun eder, bu da en 
büyük 'gerçektir. 

Tüm bü nedenlerden ötürü yarım tedbirlerle 
geçicilik damgasını taşıyan bu kanun tasarısının 
yeniden ele alınmasında büyük faydalar bulundu
ğu inancındayız. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, Güven 
Partisi Grupu adına saygılar sunarım. 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Kâıriran Evliyaöğlu. 

Bir dakikanızı rica ediyorum. 10 dakikanız 
kalmıştır. 10 dakikada bitirebilir misiniz? 

KİMRAN EVLİYAÖĞLU (Samsun) —. Bi
tiririm. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
C. H. P. GİİÜPU ADINA KÂMRAN EVLİ

YAÖĞLU (Samsun) — Sayın Başkan, saym mil
letvekilleri; 

Uzun yıllar üzerinde tartışmaları yapılan Dev
let opera ve tiyatrolarının müstakil bir genel mü
dürlük haline gelmelerini sağlıyacak olan kanun 
teklifleri nihayet Büyük Meclisin huzuruna çık
mış bulunmaktadır. 

Gerek bu iki kısımdaki idarecileri ve gerekse 
sanatçılarımızı bilhassa son yıllarda huzursuzlu
ğa sevk eden ve hattâ sebepleri ne olursa olsun 
Bakanlık koridorlarında müsteşar - sanatçı ve po
lis tartışmalarına kadar varan çirkin olaylar da 
bu vesileyle zamanın kalın çizgileri altında kalmış 
olacaktır. 

Bugün görüşmeye başladığımız bu kanun tasa
rısı ile Devlet Operamız, Devlet Tiyatrolarından 
fiilen de ayrılacak ve bünyesinde bulunan «bale» 
bölümünü de ismi arasına alarak «Devlet Opera 
ve Balesi» Genel Müdürlüğü adı ile sanat haya
tına devam edecektir. 

Birçok Avrupa memleketlerinde mevcut ope
ralar, bünyelerinde «bale» yi de muhafaza etmele
rine rağmen, bulundukları şehrin isimleriyle şöh
ret yapmakta ve «bale» kelimesini anılan bu isim
lerinin arasına katmamaktadırlar. 

Memnuniyetle belirtmek isteriz ki, bizde, bü
yük bir gelişmenin başarılı örneklerini vermiş 
olan Türk balesini, 'gölgelenmekten ve bir vesayet 
altında görünmekten kurtaracak, ona gereken ve 
yerinde şahsiyeti kazandıracak olan bu davranış, 
yani «Devlet Opera ve Balesi» ismi ile bu kuruluş 
bale sahnelerimizin iftiharla seyrettiğimiz sanatçı
larına yeni gelişme ve teşvik imkânları da kazan
dırmış olacaktır. 

Şurasını şükranla kaydedelim ki, 25 yıllık bir 
faaliyet devresi içerisinde Devlet tiyatrolarının 
bir bölümü olarak, kendisini, önceleri Türk seyir
cilerine sonra kademe kademe yabancı memleket
ler halkına takdim eden opera sanatçılarımız, bu
gün yabancıların yüz yıllarda eriştikleri bir sanat 
değerine varmış bulunmaktadırlar. 

Gerek Avrupa sahnelerinde başarıya ulaşmış 
solistlerimiz ve gerekse ileri memleketler seviye
sine varmış tam bir orkestranın teşekkülü ve bu-
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nun yanında hiç yoktan var olan bale topluluğu
muz, bizleri elbette ki, bugün bu kuruluşa haklı 
olarak zorlamış bulunmaktadır. 

Türk Devlet Tiyatrolarının kuruluşunda bü
yük hizmetleri geçmiş olan C. H. P., meseleyi bu 
yönden ortaya koyarken, 'geç de olsa, Devlet Ope
ra ve Balesinin müstakil bir genel müdürlük ha
linde kuruluşunu hazırlıyan Sayın Hükümete ve 
arkadaşlarımıza teşekkürü vazife saymaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 
Görüşlerimizi, Hükümetçe hazırlanmış olan ta

sarı ve Geçici Komisyon tarafından dikkate alın
mış ve bazan değiştirilmiş maddeler üzerine yö
nelterek ifade etmeye çalışacağız. Bilâhara mad
delerin görüşülmesi sırasında ise bâzı temenni ve 
tekliflerimizi Yüksek Meclise arz edeceğiz. 

Tasarının 1 nci maddesindeki «Devlet Opera 
ve Balesi» Genel Müdürlüğü adındaki kuruluşa 
teyid'en arz edelim, mutabakatımız vardır. 

Tasarının 2 nci maddesini, genç kuşaklara im
kân verme bakımından, 3 ncü maddedeki husus
ları da, saüıne yönetimini Genel Müdürün tekeli
ne bırakmıyan ve bu yönden düne kadarki anlaş
mazlıkları önliyecek olan demokratik bir sahne 
yapıcılığını yaratacak «Sanat Kurulu» nun teşki
lini memnuniyetle karşılıyoruz. 

Ancak sanat kuruluna opera ve bale bö
lümlerinden Genel Müdürlükçe alınacak bi
rer sanatçının tesbit edilecek vasıflara uy
gun sanatçılar arasından kendi aralarından se
çimini uygulamasını kapsıyan bir. formülün 
bulunmasında fayda görmekteyiz. Ayrıca ha
zırlanacak olan İçtüzükte bu kurulun yetkile
rinin yeni ihtilâflara fırsat vermiyec'ek şekil
de düzenlenmesini temenni ediyoruz. 

Bu arada tasarının keza aynı maddesinde 
ifadesini bulan beş kişiden teşekkül ettirilen 
disiplin kurullarını karar yönünden yeterli 
bulmamaktayız. 

'Tasarıya göre salt çoğunlukla toplanıp salt 
oçuğunlttkla karar verecek olan bu organ böy
lece üç kişi ile toplanıp ve iki üyenin karar 
birliği içinde bir sanatçının kaderine hükme-
debilecektir. 

Bu netice ise opera ve bale içinde yeni yeni 
huzursuzlukların doğmasına sebebolacaktır. 
Bunu önlemek kasdı ile bu maddenin görü
şülmesi sırasında üye adedini yediye çıkaran 
ve iştirak edecek şahısları da mevkilerine 
göre bildiren bir teklifimiz olacaktır. 

Tasarının 12 nci maddesinde, Geçici Komis
yonun değiştirişi ile beraberiz. Ancak, Ko-
misyoriun değiştirişe ait gerekçesini yetersiz 
bulmaktayız. 

Geçici Komisyon bu maddede, Hükümetin, 
opera ve bale sanatçıları ile uzman memurları 
ve stajiyerlere verilecek ücret tekliflerine ek 
olarak, yerinde ve sanatçıya değer veren-bir 
anlayışla % 50 bürüt bir tazminatın da mük
tesep hak olmamak kayıt ve şartı ile ilâvesini 
kabul etmiş bulunmaktadır. 

Komisyon, değiştidiği bu maddenin gerek
çesini hazırlarken, bu tazminatın adına her ne 
kadar «sanat tazminatı» demişse de meseleyi, 
doğrudan doğruya hayat standardından bahisle 
maddi yönden ele almış bulunmaktadır. 

Oysa ki; opera ve bale sanatının değerini 
para ile ölçmeye imkân yoktur. 

Sahnelerimizin yetiştirdiği değerli opera sa
natçısı meselâ bir Leyla Gencer'in bugün Av
rupa'da her temsili için aldığı binlerce lira
lık ücreti dikkate alacak olursak ve Büyük 
Atatürk'ün içten bir duyuşla, «her şey olabi
lirsiniz ama sanatkâr olamazsınız» sözünde özet
lediğimiz, sanatçıya verdiği değeri hatırlar
sak meseleyi maddi yönün ötesine aktarmış olu
ruz. 

Bütün fiziki güçleriyle sahne hayatını de
vam ettirmeye çalışan opera ve bale sanatçı
sının aryı bir özelliği de bu üstün vasıfla
rını normal yaş çizgileri içinde devam ettir
meye imkân bulamamalarıdır. 

Operanın ve balenin zirvesine çıkmış nice 
sanatçının muayyen ve kısa bir zaman akışı 
içersinde, gerek ses ve gerekse fizik yapıların
daki çöküş, bilinen gerçeklerdendir. Bunları 
dikkate alarak, Türk sanat değerinin ve kabi
liyetinin, hattâ dış ülkelerde tanıtılmasına 
çoğu kere büyük hizmetler katmış bu sanat el
çilerimize Hükümetimizin de aynı ölçüler için
de bakmasını ve Komisyonun değiştirmesine 
uymasını özellikle beklemekteyiz. 

Bu, aynı zamanda opera ve bale sanatçı
sını teşvik bakımından da azımsanmıyacak bir 
değer taşıyacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 

Kuruluş kanun tasarısı üzerindeki, C. H. P. 
Grupunun görüşlerini genel çizgilerle arz etmiş 
bulunuyorum. 
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., Yeni kuruluşun^ Türk sanat hayatı için ha
yırlı ve uğurlu olmasını diler, sizlere teşekkür
lerimi ve saygılarımı sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — îki saatlik süre dolmuştur. 

11. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel ka
nunu tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu (1/234) (S. Sayısı : 
Î5€). 

BAŞKAN — Bu tasarının müzakeresine ge
çiyoruz. Lütfen Komisyon ve Hükümet yerini 
alsın. 

Muhterem arkadaşlarım, bundan evvelki 
oturumda 171 nci madde üzerinde konuşmuş 
olan arkadaşlardan sonra sözü yarıda kalmış 
bulunan Komisyon Sözcüsüne veriyorum. Sa
yın Komisyon Sözcüsü İsmail Sarıgöz arkada
şımız yok mu efendim? «(Burada« sesleri.) 
Buyurun Sayın Komisyon Sözcüsü İsmail Sa
rıgöz. 

GEÇÎGİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Muhterem arkadaşlar, 
Cuma günkü oturumda 171 nci madde üzerin
de görüşen arkadaşlarımızın-sorularına-Ve ko
nuşmalarına cevaplarımı arz edeceğim. Geçen 
oturumda müddet kifayet etmediği için yarıda 
kalan konuşmamda arz ettiğim (hususları özet-
liyerek konuşmama devam edeceğim. 

171 Uci maddenin metni üzerinde konuşan 
Güven Partisi sözcüsü Sayın Solmaızer arkada
şımız «tazminat verilecek birlikler sayılıriken 
bâzı yerlerde tazminat almıyacak birlikler sa
yılmıştır. Madde esaslı ıbir tetkike talbi tutul
madan getirilmiştir. Bu itibarla biz bu madde
nin sorumluluğuna katılmıyoruz» dediler. Fil-
ihakika maddede Silâhlı Kuvvetlerimizi teşkil 
eden Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz ayrı 
ayrı nazarı dikkate alınmak suretiyle Karada, 
Denizde tazminat olacak olan hizmet safhaları, 
havada ise tazminat almıiyacak olan hizmet yek
leri tesbit edilmiştir. Bunun için de Komisyon 
Ibir mecfburiyet hissetmiştir. Çünkü, 21)1 sayılı 
Içıhizmet Kanununun 12 nci maddesi 'kıta kurum 
ve karargâh tariflerini sarih olarak yap
makla (beraber bu tarif her üç kuvvetin bün
yesine uymamaktadır. Bu itibarla bilhassa Ha
ya Kuvvetlerimizde bugün dahi tazminat " al
makta bulunan, 6785 sayılı Kanuna göre taız- '• 

iıiinat ablakta bulunan ve bir kısım mühim 
hizmet yerlerindeki personelin Içfhizmet Kanu
nundaki kıta tarifine itibar edildiği takdirde 
tazminat alamıyacak duruma düşecekleri cihetle 
ıorada kuvvetin hususiyetlerini nazarı itibara 
almak suretiyle tazminat alamıyaıeaik veya taz
minat metinde tesbit edilen şekilde yüzde elli 
nisibetinde alacak olan yerler tesibit edildi. Ar
kadaşımız dediler ki, 'biz bunun mesuliyetine 
katılmıyoruz. Bu beyanlarını neden yaptıkla
rını anlamak zor. Biz, tazminat verilecek ve taz
minat verilmiyecck olan maddeleri tesibit ettik. 
Esas aldığımız metin Türk .Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununu hazırhyan Genelkurmay 
Başkanlığı, ve Millî Savunma Bakanlığının ta
sarı metninde tesibit ettiği hizmetleridir. Bu
nun dışında her hangi (bir yenilik getirmiş de
ğiliz. 

Sayın Yılanlııoğlu arkadaşımız, so'syal du
rumları itibariyle küçük rütbeli sufbay ve astsu
baylara yüklsek nislbetl erdeki tazminatların, 
yüksek rütboddkilerc de dafca düşük nisıbetlerin 
verilmesi gerektiğini söylediler ve dediler ki : 
«Küçük rütbeli sulbay ve astsubaylar da çocuk 
okutmak mecburiyetindedir, kirada oturur, loj
manlar ve saire büyük rütbelilere verilir. Bu iti ' 
ıbarla nisıbetlerin listedeki sıradan basacağı 
çevirmek suretiyle ödenmesi sosyal adalet ölçü
lerine dalha uygun olur.» Bu şüphesiz ıbir gö
rüş. Yalnız bu tazıminatlarım kıtalarda, hizmet 
yerlerindeki meşakkatin nazarı itibara alarak 
verilmediğini, aynı zamanda mesuliyetin de na
zarı itibara alındığını ifade etmek 'işit er im. Kal
dı ki, sayın arkadaşımız Halil Başol'un geçen 
oturum arz ettiği gibi, bunların almakta bu
lunduğu maaşları mabetlerinde verilecek. Ve
rilmesi öngörülen tazminatların, almakta bu
lundukları maaşlarına nazaran bugün arkadaşı
mızın ifade ettiği şekilde, <onun dahi ölçülerine 
uygun gelecek hadler içinde olduğunu beyan 
etmek isterim. Meselâ bir orgeneral * maaşının 
yüzde altmışını, bir koılgeneral maaşının yüzde 
ellisini, bir tümıgeneral maaşının % 40 mı, bir 
tuğgeneral % 30, bir allbay % 20, bir yar'bay 
•% 24, bir binlbaşı % 30. bir yüzibaşı % 35, bir 
üsteğmen % 43, bir teğmen % 40 ve bir asteğ
men % 43 ve aşağı doğru astsubaylara da aynı 
ölçüler içinde veriliyor. Takdir buyurursunuz 
ki, te'sfoit ettiğimiz sabit hak birinci derece Dev
let memurunun aylığı olan 2 700 lira olduğu ci-
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hetle rütbelere nazaran hakları madde metnin
de tesbit edilen ölçüler içinde geçirilecek kendi 
maaşlarına kıyasen bir tazminatı 'getirmedik. 

Türkiye İşçi Partisi adına konuşan arkada
şımız Koçak, bu maddenin gruplarda tetkik 
edilmesinin uygun olacağını ifade ettiler. Muhte
rem Başkan bu mevzua gereken cevapları verdik
leri cilhatle ben geçiyorum. 

Şükrü Akkan arkadaşımız, maaş dâhil bu ka
nunun getirdiği bilûmum tazminatlarla ve özel 
kanunlarla her rütbe mensubunun maaşı aldık
ları paralar nedir? Personel Kanununda kat sa
yısı 4 olarak kabul edildiği takdirde miktrırlar ne 
olacaktır, dediler. Geçen oturumda özel kanunlar
la verilen tazminatların tayın bedeli, hizmet eri 
tazminatı, bir de 260 sayılı Kanuna gere tuğ
general 150, tümgeneral 250, korgeneral 500, or
general 750 lira'dan ibaret tazminatları olduğu
nu ifade ettim. Bu kanuna göre madde kalbul 
edildiği takdirde orgeneral 1 620 lira ve diğerleri 
şu tazminatları almak suretiyle bunların topla
mım alacaklardır : 1 620 orgeneral, korgeneral 
1 350 lira, tümgeneral 1 080 lira, tuğgeneral 810 
lira, albay 540 lira, yarbay 486 lira binhaşı 
432 lir*a, 378 lira yüzbaşı ve diğer rütbeler de bu 
mabetler içerisinde aşağı doğru iniyor. Bütün 
ele geçecek olan paranın miktarı bu kanunla gös
terilen hu kıta tazminatiyle özel kanunlarla ve
rilen tazminatların toplamından ibarettir. Bu 
nişbetler brüt tutarlardır. Vergi kesintileri 
(bunlara dâhil değildir. Eakamlar itibariyle bir 
orgeneral maaş dâhil 4 731 lira brüt, korgeneral 
maaş dâhil 3 781 lira, tümgeneral 3 781 lira, 
tuğgeneral 3 423 lira, albay 3 018 lira brüt. Ve 
aşağı doğru diğer rütbeler de bu şekilde teselsül 
ediyor. 

İkinci soru : «Personel Kanununda kat sayı 4 
kalbul edildiği takdirde tazminatlarla miktarlar 
ne olacaktır?» Personel Kanununda kat sayı 4 
kalbul edildiği takdirde toplanacak olan rakam
lardan vergi kesildikten sonra ne düşülecekse 
kesilecek olan miktar onun tutarıdır. 

Eroğan arkadaşımız, «İmparatorluk ve 42 yıl
lık Cumhuriyet devrinde bir nizamın sarsıldı
ğını görüyoruz» dediler ve birinci derece Devlet 
memuru seviyesinde maaş alanların Devlet kad
rosu içinde eskiden birkaç kişiden übaret oldu
ğunu ifade ettiler. Şimdi bu nizam yıkılmakta 
ve albaylık rütbesini ihraz eden bir zat en yük

sek dereceye çıkabilmektedir ve bununla da iktifa 
edilmiyor, bu hatanın üstüne başka hatalar ekle
niyor ve tazminat veriliyor, dedüer. Devlet me
murları nizamını yıkarak yeni bir şekle sökülme
sinin nerede biteceği belli değildir, dediler ve 
misal olarak da bir vali ile vilâyet jandarma ku
mandanını aldılar. Bu duruma göre, dediler, vi
lâyette biri diğerine tabi olan vali âmir duru
munda olduğu halde jandarma kumandanından 
daha az para alacaktır, dediler. 

İmparatorluk devrinde, Cumhuriyetin 42- yıl
lık tatbikatında gerçi Sayın Eroğan'm dediği şe
kilde bidayette adedleri, pek az olan birinci de
rece memur adedi bilâhara çıkarılan çeşitli tea
dül kanunlariyle artırılmıştır. Yalnız bu husus 
sadece Silâhlı Kuvvetler için yapılmamıştır. 
3656 - 3659 gibi bilâhara çıkarılan çeşitli teadtil-
kanunlariyle Sayın Eroğan arkadaşımızın ifade 
ettikleri gibi, eskiden Devlet kadrosu içerisinde 
Başjbaıkanlık Müsteşarı, büyükelçiler, Ankara, 
İstanbul ve İzmir valileri, ordu müfettişleri üe 
Genelkurmay Başkanı gibi mahdut zevatın bi
rinci dereceden Devlet memuriyeti seviyesine çık
tıkları doğrudur. Ancak çeşitli teadül kanun
lariyle bilâhara çok dar olan bu çember parça
lanmış, Devlet sektörünün her sahasındaki me
murlara birinci derece Devlet memuriyetim ihraz 
edehilme imkânları tanınmıştır. 

Ezcümle eskiden yüksek mahkemeler başkan
ları birinci derece Devlet memuriyeti aylığını 
alırken, bugün daire başkanları ve azalan, hattâ 
bidayet mahkemeleri hâkimleri dahi birinci de
recede Devlet memuriyeti maaşını alabilmekte
dirler. Diğer umum müdürler, umum müdür 
muavinleri hepsi bu 'seviyeyi ihraz' edebilmek
tedirler. Millî Eğitim Bakanlığı kadrosu içinde 
bugün öğretmenler, hattâ ilkokul öğretmenleri 
dahi hizmet yıllarının sonunda birinci derece 
Devlet memurunun aylığını iktisaJbeıtmektedir-
ler. 

KADRİ EROĞAN (Sakarya) — Yanlış be
yefendi, doksanın üıç üstünü alırlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Devamla) — Görülüyor ki, bu hu-
suis yalnız Silâhlı Kuvvetler için kabul edilmiş 
değildir. Kaldı ki, iSilâhlı Kuvvetlerimizin, husu
siyetlerini her halde Sayın Kadri Erıoğaıi ar
kadaşımız tarafından gözden uzak tutulmuştur. 
Bugün şu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten-
itibaren bu kanunun.esaslarına taıbi olaıcak Türk 
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Silâhlı Kuvvetleri mensuplarından bir suibay 
bütlün terfi şartlarını haiz olsa dahi, fevkalâde 
durumlda kalsa dahi kadro mülâShazalariyle al
baylıktan yukarıya yükselmesi mümkün olmı-
yacaktır. Ancak albaylığa çıkabilecektir. Bu 
itibarla hem personelin elinden şartları haiz 
olduğu takdirde yükselme imkânları alacaksı
nız ve hem de bunlara birinci dereceden Devlet 
memuru seviyesine çıkma imkân tanımıyacak-
sınız. Kaldı ki, Türk Silâhlı Kuvvetleri su/bay 
mevcudu içerisinde yüzde çjok ufak bir kesiri 
ifade etmektedir. 

Diğer sahaya gelince, jandarma kumandanı
nın valilerden daha fazla veya valinin Jandar
ma Kumandanından daha az para alması gibi 
bir husus mevzuulbaJhis değildir: Yalnız şu var
dır. Vilâyet jandarma kumandanı birinci dere
ce Devlet memuru seviyesini ihraz etmiş bir 
subaysa ve vali de birinci derece Devlet memu
ru maaşı seviyesini iıhraız edememişjse, bu, etvle-
viyetle böyle olacaktır. Bunun bir başka şeklini 
düşünmek mümkün değildir. 

Sayın Mustafaoğlu arkadaşımız, askerî hâ
kimlerin tazminatlarının kaldırılp kaldırılma
dığını ve bu kanunla ilga edilen hükümlerdeki 
maddelerin neler olduklarının açıklanması ge
rektiğini ifade ettiler. Derhal ilâve edelim ki, 
askerî hâkimlerin tazminatlarının kaldırılması 
ile ilgili her hanlgi bir hüküm bu tasarıda yer 
almamıştır. Yalnız 2JL1 nci maddede sanıyorum 
ilga edilen mevzuatla ilgili hükümler içerisinde 

. 4 nıcü maddede subay öğrencilerinin ilişkilerinin 
kesilmesi, 5 nci maddede hukuk öğrenimi yapan 
subayların mecburi hizmetleri, 6 ncı maddede 
öğrenim sırasında terfi, 7 nci maddede öğren
ciler hakında özel şartlar ve ilişiklerin kesil
mesi, 8 nci maddede yedek subaylıktan askerî 

y ihâkimliğe geçenler ha'kkmda şartlar, 12 nci 
maddede yükselme esasları, 13 ncü madde ida
ri sicil üslerinin yetkileri, 15 te müfettişlerin 
verdiği notlar, 37 de Askerî Yarfgıtayın yüksel
melerine mütedair hususlardır ki bu kanunda 
aynen yer alan hunısslardır. Bu itibarla kaldırıl
masına karar verilmiştir. Bilmiyorum bu be
yanım arkadaşımın kafasındaki istifhamları 
bertaraf ettti mi! 

îlyas Kılıç arkadaşımız konuşmalarında, 
Sayın Bakan'ın Meclisten ayrılışlarının maksat
lı olduğunu ifade ettiler ve sanki bu hüküm

leri muayyen bir zümre istiyormuş gibi bir 
hava yaratılıyor gibi bir beyanda bulundular. 
Kılıç arkadaşımın bu beyanına biz katılmıyo
ruz. Bu hükme nasıl vardığını da biz bilmemek
teyiz. Simidi müsaade ederseniz Yüksek Meclisi
nizin hâtıralarını tazelemek için madde met
ninde tesbit edilen hususları kısaca arz edip 
sözlerimi bitireceğim. Biz (A) fıkrasında, ay
nen arız ediyorum; Türk Silâhlı Kuvvetlerinde, 
jandarma dâhil, kıta ve kıta kapsamına ıgiren 
birlik ve kuruluşlarda görevli sulbay, astsubay 
ve uzman çavuş ve jandarma uaman çavuşla
rına Ek - 4 sayılı cetvelde rütlbeleri karşılığın
da gösterilen miktarlar kadar; (03) fıkrasında 
kıta ve kıta kapsamına girmiyen diğer kadro 
yerlerinde verilecek olan birinci fıkradaki taz
minatın yarısı kadar; (€) fıkrasında da bütün 
kadrolarda hizmet gören generallere rütlbeleri 
karşılığındaki miktarlar kadar tazminatın veril
mesini derpiş ediyoruz. Arkadaşlarımızın belki 
kafalarında şöyle bir sual belirebilir: Subay
lar için bütün hizmet yerleri ayrı ayrı sayılıyor 
(a) ve (b) fıkralarında, fakat generaller için 
tek tazminat veriliyor. Bunu şunun için getir
dik. 

Arkadaşlar, bugün bununla ilgili bir tat
bikat vardır. Valilere, kaymakamlara, hattâ 
nahiye müdürlerine verilen tazminatlar, onlar 
merkeze alındıkları zaman dalhi vilâyetlerde ve 
kazalarda imişler gibi bunu almaktadırlar. Tü
menlerde, kolordularda, ordularda bulunan 
generallerimizin de yüksdk karargâhlara tâyin 
edildikleri zaman onların slotsyal durumlariyle 
ilişkin olarak bu tazminatı almalarının uygun 
olacağı ve tatbikatta da böyle bir durumun ol
duğunu düşünerek generallere tek nislbet üze
rinden tazminat vermenin uygunluğunu Ko
misyonumuz kabul etti. Bu itibarla sevk edilen 
maddenin diğer fıkralarında konuşmanın başın
da arz ettiğim gibi kuvvetlerin ehemmiyetlerine 
göre bu tazminatın verileceği hizmet yerleri Ka
ra Kuvvetlerinde, Deniz Kuvvetlerinde sayıla
rak, Hava Kuvvetlerinde de almıyacak olanlar 
sayılmak suretiyle kuvvet hassasiyetine uygun, 
bünyeye uylgun bir şekilde tesbit edilmiştir. Mad
deye Komisyonun sevk ettiği şekilde itibar bu
yurmanızı istirham eder saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar; yeterlik 
önergeleri gelmiştir. Şimdi Hükümete söz veri
yorum. Sayın Bakan buyurun efendim. 
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MİLLÎ. SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOÖLU (Adana) —• Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; bundan evvelki celselerde 
âcil bir zaruretle Meclisten ayrıldığım bir sıra
da 'bulgun konuşulmakta olan kıta tazminatı 
ha'kkında mütalâa serd eden arkadaşlarımın gö
rüşlerini Meclis zabıtlarını inceletmek suretiyle 
teslbit ettim. Bu arkadaşlarımın madde hakkm-
kındaki konuşmalarına, tenkidlerine mütalâa 
arz etmeden evvel, bu sevik edilen kıta taızmi-
natı maddesinin sevk sebebi hakkında kısaca 
mâruzâtta bulunmak isterim. 

Muhterem arkadaşlar; Silâhlı Kuvvetler 
Personeli hizmetlerinin ağır, yorucu ve yıpratı
cı yönü yanında kıtada çalışma sürelerinin nor
mal mesâi sürelerinden fazlalığı, gündüz ve gece 
eğitimlerinin ve nöbet görevinin ağırlık ve yoru-
culuğu karşısında, kita hizmetini cazip kılma 
amaciyle kıta tazminatı hükmü sevkedilmiş bu
lunmaktadır. 

(Silâhlı Kuvvetlerde kıta ve karargâh yerleri; 
meskûn yerler, müsait coğrafî şartlar düşünül-
meksizin yurt savunmasının icaplarına göre bü
tün Vatan sathına yayılmıştır. " Daha hazar ku
ruluşlarında en ağır tabiat şartları ve mahrumi
yet içinde Türk Silâhlı Kuvvetlerini göreve ha
zırlamak ve hazırlanmak Türk Subay ve Astsu
bayının yaşantısı olmaktadır. Bu özel durumun 
yaşama şartları üzerindeki tesirlerini yüksek Mec
lisin takdir edeceğine inanıyorum. 

Askerî Personelin maaşları üzerinde konuşan 
Sayın. Eroğan arkadaşım, Devlet çatısı altında 
en yüksek seviyede maaş alan zevatın 150 lira 
aslî maaş aldığını ve bunların yüksek mahkeme
ler başkan ve başsavcıları ile birinci sınıf valiler 
ve büyük elçiler olduğunu belirtmişlerdir. Ero
ğan beyanlarında (bu nizam her ne hal ise ve 
nasıl gözden kaçmışsa) diyerek albaylık rütbe
sini iktisab'eden bir subayım en yüksek dereceye 
yükseltildiğini1 ve bu hatanın üstüne gayrikabi-
li telâfi hataların işlenmekte olduğunu işaret 
etmiştir. 

ıSilâhlı Kuvvetler mensuplarının maaşları da 
diğer devlet memurlarının maaşları gibi kanun
larla tespit edilmektedir. Silâhlı Kuvvetlerde 
maaşlar rütbe esasına göre verilmektedir. Subay
ların rütbelerini ve terf ilerini tanzim eden 4273 
sayılı Kanun harb okulunu veya üniversiteleri 
bitiren bir subayı ancak 28 yıl sonra kıdemli al
bay durumuna getirebilmektedir. 
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Halen yüksek huzurlarınızda müzakeresi ta
mamlanmakta olan kanun ise bir taraftan kıdem
li albaylığa yükselebilme müddetini 30 yıla çı
karırken diğer taraftan Silâhlı Kuvvetlere su
bay olarak intisabeden her subayı albay rütbesi
ne getirmemektedir. Gerçekten sistemin uygulan
dığı subaylardan albay olabilme imkânı daha 
küçük rütbelerde emekliye sevk, ufki terfie sap
ma gilbi sebeplerle 100 subayın ancak 24 ü albay 
olabilme imkânına sahip olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; görüyorsunuz ki harb-
okullarını veya üniversitelerin mdhtelif fakülte
lerini bitirmek suretiyle Silâhlı Kuvvetlere inti-
saibeden 100 subaydan 30 yıl sonra ancak 24 ü 
albay olabilecek ve birinci derece maaşa yükse-
Tecoktir. Subayların maaşlarını tesbideden ka
nunlarımız 1961 yılma kadar albayın maaşını 
100 lira aslî maaş olarak tâyin etmiş ve bir su
bay albaylıkta kaç yıl kalırsa kalsın 100 lira as : 
}\ maaş karşılığını almakta ve bu maaş üzerin
den emekliye sevkedilmekte idi. 

262 ve 295 sayılı kanunlarla albaylık maaş 
bakımından iki dereceye ayrılmış ve albaylıkta 
üç yılını bitiren ve sicili müspet olan subayla
rımızın birinci derece maaşa yani 150 lira aslî 
maaşa yükselmesi kabul edilmiştir. Burada her 
hangi (iSaym Eroğan'm ifadesiyle kaçma) yok
tur Yüce Meclislerde enine boyuna konu tartı
şılmış ve bir haksızlık giderilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; Devlet hizmetlerinde 
Görevli kimselerin asker ve sivil olarak maaşla
rının kısaca mukayese etmek isterim. Bu konu-
va girmek istemezdim. Ancak çok konuşulduğu 
V».m Yüksek Meclisi tenvir etmek isterim. Her 
ne kadar Sayın Eroğan 150 lira aslî maaşı, Yük-
«wk mahkemeler başkan ve başsavcılarına, Baş
bakan Müsteşarına, birinci sınıf valilere ve bü-
vük elcilere irihisar ettiğini söylemekte ise de; 
Bu görüş yüce Meclislerden çıkan kanunlara ve 
muhtelif kanunlarla kabul edilen ve verilen kad
rolara uymamaktadır. Gerçekten halen 150 lira
lık aslî maaş kadroları veya daha düşük kadrolar
dan çeşitli formüllerle 150 lira aslî maaşı alabil
me imkânı Devlet Memurları kademesinde Ba
kanlık Müsteşarlarından, yardımcılarına, Genel 
Müdürlere ve bâzı şube müdürlüklerine kadar 
indirilmiş bilhassa eğitim hizmetlerinde lise ve or
taokul öğretmenlerine ve hatta ilkokullarımızda 
eflörev yapan öğretmenlerimize kadar: verilmiş bu
lunmaktadır. Bu itibarla yüksek tahsil görmüş 
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ve muhtelif ihtisaslar yapmış subaylarımızdan 
kıdemli albaylık seviyesini ihzar etmiş olanlara 
sivil sektörden daha farklı bir maaş seviyesi uy
gulamak adalet kaidelerine uygun olmaz. 

'Bu gerekçelerle birinci derece maaşa yükse
len 3 yılını bitirmiş albaydan sonra gelen general 
ve amirallerimize 262 sayılı Kanun rütbe - maaş 
münasebetini nazara alarak : 

Tuğgeneral - Tuğamiral : 150 lira 
Tümgeneral - Tümamiral : 250 lira 
Korgeneral - Koramiral : 500 lira 
Orgeneral - Oramiral : 750 Ura 

Rütbe tamzinatı verilmesini derpiş etmiştir. 
Değerli milletvekilleri; şimdiki sivil sektörde 

görevli bâzı memuriyetlere verilen maaşları ve bu
na ilâve olarak ödenen tazminatları arz etmek 
isterim. 

3656 sayılı Kanunu tadil eden 4598 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesi 150 lira asli maaşa yükse
len bir Devlet memuruna hizmeti ne olursa olsun 
her üç yılda bir 100 lira ek tazminat vermekte
dir. Bu miktar 242 sayılı Kanunla 300 liraya 
kadar çıkarılmıştır. Buna mukabil general ola-
mıyan bir albay bu rütbede emekli yaş haddine 
kadar kalsa kendisine birinci derece asli maaşın 
dışında her hangi bir bekleme tamzinatı verilme
si mümkün değildir. 

Halen mer'i bulunan 4273 sayılı Subaylar 
Heyetine mahsus Terfi Kanununun ilgili hüküm
lerine 'göre generallik ve amirallik istisnai bir rüt
bedir. 

Harb Okulunu veya Üniversiteyi bitirerek Si
lâhlı Kuvvetlere intisabeden 100 subayın ancak 
24 ü albay olabilme imkânına sahip iken bu du
rum general ve amirallikte daha da kısıtlanmak
tadır. Yüce Meclisin kabul ettiği esasa göre mu
vazzaf subay mevcudunun sadece % 1,5 u kadar 
general ve amiral kadrosu mevcut olup sicili 
müspet olan her albaya bu imkân tanmamamakta 
ve general ve amirallerimiz mevcut kadroya göre 
Özel bir şekilde seçilmektedir. Görüldüğü üzere 
çok istisnai olan bir rütbeyi maaş derecesi için 
esas almak doğru olmaz. 

Muhterem arkadaşlarım; sivil sektörde hizmet
te bekleme tazminatından ayn olarak muhtelif 
sınıflara uygulanan tazminatlar hakkında da bil
gi arz etmek isterim. 

Sivil hâkimlerimize verilen ödenekler: 661 sa
yılı Kanunla yüksek mahkemelerde çalışanlara 

1 nci derece Devlet memuru aylığının % 60 ı 
(ki, bu 1 620 lira tutmaktadır) dır. Bidayet 
mahkemelerinde görev yapan hâkimlerimize de sı
nıf ve derecelerine göre 700 liradan 1 400 lira
ya kadar tazminat ödenmektedir. Bu miktarları 
rakamla ifade etmek istersek memurlarımıza ve-

; rilcn son avans dâhil 'maaş, ödenek, avans ve her 
üç yılda verilen 100 lira zam dâhil vergi hariç 
4 890 lira etmektedir. Aynı şartlarla Silâhlı Kuv-

: vetlerde 30 yıl hizmet etmiş birinci derece maaşa 
yükselmiş bir albayın bu kanunla verilmesi ön-

: görülen kıta tazminatı dâhil vergi düşülmeden 
3 505 lira tutmaktadır ki, Bu kadar hizmet etmiş 

. bir albay 150 lira asli maaşlı hâkimden 1 000 li
ra az alacaktır. 

- -„,„ 
Sivil hekimlerimize muhtelif kanunlarla muh

telif tazminatlar verilmesi bu hizmetin icabı ola
rak (gözden kaçmadan) Yüce Meclislerin incelen
mesinden geçerek verilmiştir. Fultaym yapan 
veya döner sermaye esasına göre çalışan sivil he
kimlerimize muhtelif tazminatlar verilmektedir. 

Meselâ sosyalizasyon bölgesinde çalışan ve 100 
lira asli maaş derecesine yükselmiş bir tabibe ma
aşının dışında muhtelif namlarla 3 200 lira taz
minat verilmekte, maaşı ile beraber 5 375 lira 
tutmaktadır. 

Sosyalizasyon bölgesinde bulunmıyan bir tabi
be maaşından gayri 2 500 liraya varan tazminat 
verilmektedir. 

Üniversitelerimizde görevli asistan, doçent ve 
profesörlere maaş ve 1 000 liraya varan tazminat
lardan ayrı* olarak munzam hizmet (Gece eğitimi 
yapan) fakültelerimizde görevli bulunan öğretim 
üyelerine beher saatine 100 liraya kadar varan 
ek ücretler ödenmektedir. 

Silâhlı Kuvvetler teşkilâtında vazife gören ve
fakâr subay ve astsubaylara mesai saatleri dışm-

. da yapmış olduğu muhtelif hizmetler, ezcümle 
devamlı tatbikatlar, gece eğitimleri ve sair ağır 
hizmetler karşılığında böyle bir munzam hizmet 
tahsisatı alamamaktadırlar. Aynı bölgede vazife
li bir hekim ile bir kıta subayının katlandığı mah
rumiyet biri'birine eşittir. Hizmetin mahiyetin
deki farklılık da hayat standardına fazla tesir et
memek gerekir. 

Muhterem arkadaşlar; şimdi sizlere bizatihi Si
lâhlı Kuvvetlerin bünyesindeki personele muhte
lif kanunlara göre verilen tazminatlardan bahset
mek isterim. 
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Silâhlı Kuvveti erimizde subay ve astsubayla
rına ödenen tayın bedeli: 

165 lira olarak verilen tayın bedelinin müste-
hakları istedikleri takdirde ve zorunluk halinde 
er kazanından yiyebilirler ve bedeli bu miktardan 
ma'hsubcdilir. Görüldüğü üzere bu tayın bedeli 
mecburiyet hallerinde iaşeyi temin edebilmek üze
re verilmiştir. 

Hizmeteri tazminatı: Teğmenden mareşala kn-
dar her subaya barışta ve savakta birer hizmeteri 
verileceği hakkındaki 182 sayılı Kanunla tesbit 
edilmiştir. 

Ancak Millî Savunma ve içişleri bakanlıkla
rınca müştereken tâyin ve tesbit edilecek bölge
lerin dışında bulunan subaylara hizmeteri kullan
ma haklarına karşılık olarak 200 lira tazminat ve
rileceği öngörülmüştür. 

1. Pilot ve pilot adaylarına (270 liradan 
1 205 liraya kadar uçuş hizmet yılma göre) 

2. Denizaltıeı, dalgıç ve kurbağa adamlara 
verilen tazminat (297 liradan 1 260 liraya ka
dar, hizmet senelerine göre) kıdem ve rütbelerine 
göre. 

3. Askerî tabipler, diş tabipleri ve eczacılar 
(ihtisaslarına kariyer unvanlarına asistan, başa
sistan, doçent ve profesör olmalarına göre 1 080 
liradan , 2 700 1 i raya kadar). 

4. Askerî hâkimler (rütbelerine ve vazife 
gördükleri göreve göre 700 liradan 1G20 liraya 
kadar). 

5.. Mühendis ve yüksek mühendislere (Rütbe 
ve derecelerine göre 200 liradan 1 000 liraya ka
dar) tazminat verilmektedir. 

Bu tazminatların bir kısmı hizmetin bünyesin
den doğmaktadır. Ezcümle pilot ve pilot aday
ları ile dcnizaltıeılara verilen tamzlnatiar bu ge
rekçeye dayanmaktadır. Bunun dışında askerî 
mühendislere, askerî hâkimlere ve askerî sağlık 
personeline verilen tazminatlar ise sivil sektörde 
eşiti ve aynı mesleki icra eden kimselere verilen 
tazminata paralel olması için Yüce Meclislerce 
kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Silâhlı Kuvvetlerde ihtisas sınıfları dışında 
bizzat Silâhlı Kuvvetleri eğiten ve yönetenlerin 
görmekte oldukları hizmetin önemi Yüce Meclisçe 
malûm bulunmaktadır, i ler halde Yüce Meclisi
niz Silâhlı Kuvvetlerimizi yöneten general, ami
ral, «ubay ve astsubaylarımızın hizmetleri ile Si
lâhlı Kuvvetlerde büyük fedakârlıkla çalışan ast-
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subaylarımızın hizmetlerini değerlendirecektir. 
Bu suretle adalet esaslarına göre tatbikat yapıla
cağına inanmaktayım. 

Sayın Şükrü Akkan arkadaşımızın sorduğu 
bâzı suallere de bir iki cümle ile arzı cevabelmek 
isterim. 

Yalnız maaşları değil, arkadaşlarımız subay
ların hizmet süreleri ile beraber mukayese eder
lerse alman maaşların yüksek olmadığı görülür. 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinde Orgenerallik rütbesi
ne 43 yıl sonra gelinebilir. 150 lira maaşı aslî 
ve 43 yıl sonra. Korgeneral, Koramiral 40 yıl, 
Tümgeneral, Tümamiral 37 yıl, kıdemli albay 31 . 
yıl ve kıdemli albay 31 yıl sonra 150 lira maaşı 
asli, 3 018 lira bürüt maaş. Biraz evvel Sayın 
Komisyon Sözcüsü de ifade ettiler, 3 013 liradır. 
Halbuki 100 lira maaşı aslisi olan bir tabip 
5 300 lira almaktadır arkadaşlarım; soslizasyon 
bölgesinde çalışan maaşı aslisi 100 lira olan bir 
tabip 5 300 lira almaktadır. O halde aynı şart
ları yaşıyan ve 31 yılda 150 lira. maaşı asliye ge
len bir albayın ödenekleri ile 3 018 lira alma
sını Yüksek Meclisin çok görmiyeceğine inanmak 
istiyorum. 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Eline geçen ne, 
net mi, bürüt mü? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Evet net 3 018 lira, 
bu ekle beraber. Yeni verilen ödenekle beraber. 

Şimdi şu kısa iza'hatımla görev şartları ve gö
rev süreleri nazarı itibara alındığı takdirde Türk 
Silâhlı Kuvvetleri için da'ha evvelce Meclislerce 
kabul .edilen ve veto sebebi ile tekrar huzurunuza 
gelip müzakere edilen bu ödeneklerin yüksek ol
madığına ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ağır şart
ları içinde bu ödeneklerin verilmesinin onları teş
vik edici, ve vazifede daha başarılı olmasına amil 
olacağına Yüksek Meclisin inanmasını istirham 
eder, hepinizi saygılarla selâmlarım. (Alkışlar) 

ILYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 
geçen konuşmam yanlış anlaşılmış ve Sayın Ba
kan yanlış olarak ifade buyurdular. Mü
saade buyurursanız tavzih etmek için söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Başkanlık olarak size böyle bir 
yanlış bir fikir isnadedildiğine dair bir söz 
geçmediği kanısındayım. 

ILYAÇ KILIÇ (Samsun) — Geçen celsede 
olduğu için siz muttali olmadınız. Tavzih et
mek için söz istiyorum. 
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BAŞKAN —• Buyurun efendim, ben geçen 
celsede bulunmadığım için ne söylediğinizi bil
miyorum. 

ILYAÇ KILIÇ (Samsun) — Muhterem ar
kadaşlarım, geçen celse konuşmam, cümlemi 
tamamlamadan evvel Sayın Başkanın müdaha
lesi ile kesilmiş olduğu için maksadım yanlış 
anlaşılmıştır. Ve Sayın Bakanın ifadesinden 
de yanlış anlaşıldığını öğrenmiş bulunuyo
rum. Kanunun çıkmaması için dışarıya gittiğini 
söylemedim. Aksine olarak Sayın Eroğan'a ki, 
Sayın Bakanın uzun zaman ona cevap verme
sinden anlaşılıyor, Sayın Eroğan'm ifadele
rine Hükümetin temsilcisi mahiyetinde bulu
nan, sadece teknik hususları cevaplandırmakla 
görevli olan ve daha uzağa gidemiyeceğini 
vazifesi icabı bildiğim arkadaşlarımızın cevap 
veremiyeceklerini düşünerek Sayın Bakanın 
burada bulunmasını arzu ederdim ve bu soru
lara lâzımgelen cevabı politik yönden icabe-
den şekilde cevap verebilirdi diye bunun üzün
tüsünü belirtmek için söz almış ve konuşmuş
tum. Konuşmam yanlış anlaşıldığı için özür di
lerim. 

Saygılarımla. 

KADRÎ EROÖAN (Sakarya) — Sayın Baş
kan; bendenizin sözü de tamamen yanlış ola
rak ifade edildi, gerek Komisyon Başkanı ta
rafından, gerek Sayın Başkan tarafından. Kı
saca birkaç dakika lütfederseniz tavzih etmek 
isterim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Herkese 

söz veriyorsunuz, biz de söz istiyoruz. 
BAŞKAN — Söz sırası, tabiîdir. Arkadaşı

mız kendilerine söylemedikleri sözler isnade-
dildiğinden dolayı söz istiyorlar, «Vermek 
mecburiyetindeyiz. Yanlış bir fikir isnadedildi.i» 
diyorlar. 

Buyurun Sayın Eroğan. 
KADRİ EROĞAN (Sakarya) — Çok muh

terem arkadaşlarım, gerek Sayın Başkan, ge
rekse Sayın Bakan, bendenizin 1 nci derecede 
Devlet memuru mevkiini işgal eden zatlar hak
kında ki, konuşmamı tamamiyle ters istikmette 
tefsir ettiler. Bendeniz arz ve iddia ediyorum 
ki, 600 senelik İmparatorluk tarihinde ve 42 
yıllık Cumhuriyet tarihinde Devlet çatısın
da yüksek derecede mevki, makam ve mesu-

I liyet deruhde eden zatların mesuliyetleri nis-
I betinde, vazife ve salâhiyetleri nisbetinde Dev

let baba onları maaş bakımından da hususi bir 
I kariyere tabi tutmuştur. 

I Şöyle ki : Devlet ve Hükümet temsilciliği 
I yapan, vaktiyle imparatorluk adına, Cumhuri-
I yet devrinde T. C. Devletini temsil ve Hükü-
I meti temsil vazifesi alan büyükelçi, elçi ve 
I valilik gibi makamları işgal eden zatlar ile" 
I mahkemelerin en yüksek derecesini teşkil eden 
I mesuliyet mevkiinde olan Mahkemeyi Tem-
I yiz Reisliğini ve Başsavcılığını temsil eden ve 
I yine Devlet Şûrası Birinci Reisliği makamını 
I ihraz eden, temsil eden ve Sayıştay keza, bir 
I do kendilerinin ifade ettiği gibi Erkânı Har-
I biyei Umumiye Reisi ve ordu müfettişleri gibi 
J makamları telmsil edenleri 150 lira asli maaşla 
I onore etmıilktir maddi yönden. Bu meselenin çok 

iyi anlaşılması lâzımıdır. Terfilh 'etmek b'aşka, 
I memurun refaha kavuşturulması ibaşka şey; 

temsil ettği vazifenin mesuliyeti nislbdtinde ono
re edilmesi b'aşka şeyidir. Evvelâ 'bunu iyi tes-

I bit edelim. B'en !dc demiyorum ki, bir albay 
I arkadaşımız 40 sene çalışsın da illâ muayyen bir 
I yerde maaşı çakılsın, .kalışın. Hayır nasıl maaş 

bakımımdan taltif edilecekse, tazminat bakımın-
I dan da edilecek ve edilsin. Bu benim üzerinde 

durduğum mevzu bu değildir. Bienim üzerinde 
I durduğum mevzu; nasıl lolmuş da albaylık mesu-
I liıye'tini taşıyan hır .memuriyetle bir ordu müfet

tişliği makamı birleştirilmiş 1 Dikkat buyunı'n, 
I nasıl olmuş da albaylık vazifesini yapan bir al-

Ibayla bir komutanlık, alay komutanlığı mev
kiindeki (mesuliyeti taşıyan bir arkadaşla nasıl 
olmuş da Devleti ve Hükümeti temlsil ıeden mah-

I komeyi temyizi temsil eden, şiımldi Anayasayı 
temsil eden bir makamın m;ümeissillori aynı ma-

I kam mesuliyeti içerisinde aynı hizaya gietiril-
m'iştir? Ben 'bilhassa Sayın Bakandan bunun 

I tavzihini rica ettim. 

Binaenaleyh muhterem arkadaşlarım, şimdi 
I ellenir ki, bir ilkokul hocası, da 150 lira asli maaş 
I alıyor. Eroğan, niye sen 'bunu albaydan çok 
I görmüyorsun 1 Ben ellbettokİ çok .görmüyorum. 

Bir ilkokul hocası da hiçlbir zaman 150 liralık 
kadroyu almaz. Kendileri valilik yaptılar bilir-

I 1er, ayrıca maarifçi arkadaşlarımız vardır on
lar da bilirler. 90 liralık kadroya kadar çık
mışlardır. O da nadirattan. Üç üst derece ile 
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mühJtelif kanunlarla almıştır. Belki 150 lira 
üzerinden maaş karşılığı ,alır, ama kadro 150 

liralılk değildir. Binaenaleyh muihtlerem arka
daşlarım, ben diyorum ki, bir albay, jandarma 
albayı da elbe'tlteki bir tahsil yapmıştır ve elk 
tahsilleri vardır, üniversite mualdili, üniversi
te mezunudur. Ben bunu münakaşa e'tımiyorum. 
'30 - 40 sene hizmet .etmiştir. Noılmal torf ilerini 
yapsın, alsın, 'ama bir alfbayla bir Başlbalkanı bir 
hizaya getirirseniz, birinci derecede asli maaş 
alan ki, vaveylası semalara yülkseldi, len yüksek 
derece maaşı mebuslar alıyor, diye. Biraz evvel 
Melâhat Hanımefendi bahsettiler, full-'time a gi
renler 5 000 lira aayor, mebuslar bunu alıyor... 
Bu da yanlış anlaşılmasın, ben ımebus maaşları
nın yüzde 25 nisbetiride inid'iril'meısıini Karma 
Flân Komisyonun/dan teklif ettim ve ısrar edi
yorum, bu antr-parantez. 

Şimdi muhterem 'arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Sayın Eroğan, konulmaların 
beş dakika ile t'alhdildeJdilmiş olduğunu arz cde-
ıd'im, efendiim. 

KADRİ EROĞAN (Devamla) — Haklısınız 
Sevgili Başkanım, bitiriyorum. 

Şîmldi mulhlterem arkadaşlarım; 'demek isti
yorum ki, Devlet hiyerarşisinde asırlarca tees
süs etmiş b'iır düzeni bozmak isabetli bir hareket 
değiHdir. Devlet ve Hükümet 'mesuliyetini taşı
mış insanlar bunun üzerine titremeye mecburdur. 
Bu Yüce Meclisiniz ve muhterem arkadaşlarım el-
betteki aynı hassaMyeti gösterecektir. Bu bo
zulmuş olan nizamı, yoksa çıkıyor, bir şey çı
kıyor muhterem arkadaşlarım delikanlı bir mü
hendis, aslkere gitmemiş 150 lira yevmiye ile tâ
yin ediliyor, 3 - 4 - 5 000 lira maaş alı'yor. Ona 
diyeceğimiz yolk. Onun adı işçidir. Kanunla tem
sil edilen makam birleştirilemez telif eldilenıez. 
Israr ediyorum kanun da olmasına rağmien hür
met ediyorum. Fakat azim bir hata işlenmiş
tir. Arz ederim. 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Sayın Başka
nımı, benim sual'im Komisyona müteveccihti. Ko
misyon iyi anlamamış, yanlış ve noksan cevap 
verdi. Komisyon brüt şu kadar dedi, ben bu
nun çok üstünde söyledim. Komisyon cevabında, 
net ele geçen parayı gösterdi. Ben brüt olarak 
ifade etltim. Tavzih ederim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Şimdi yeterlik önergeleri vardır, son söz mil

letvekilinin olması dolayısiyle söz sırası ismail 
Çataloğlu'nundur. 

Buyurun, Sayın Çataloğlu. 
ISMAÎL ÇATALOĞLU (içel) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri, albayların 150 lira aslî 
maaşa çıkarılması bugünkü Askerî Personel Ka
nunu ile değil, daha önce Yüce Meclis tarafından 
kabul edilen kanunlarla gerçekleştirilmiştir. 
Onun için, burada Sayın Kadri Eroğan'ın ortaya 
attığı mesele; bu kanunla bahis konusu edile
mez. Sayın Eroğan, Başbakanın emrinde bulunan 
bir orgeneralin maaşından Başbakanın daha az 
para aldığını zikrettiler. Geçen defa da konuş
tular. Hepiniz takdir edersiniz ki, Başbakan ha
kikaten çok az para alıyor. Eğer şaihsi geliri yok
sa, ge'çim sıkıntısına düşeceğini hepimiz biliyo
ruz. Fakat Başbakanın maaşının artırılması, ter
fi ettirilmesi, onun şerefi ile mütenasip bir hale 
getirilmesi için bir kanun teklifi yapıldı da bu 
Meclis tarafından ret mi edildi? Böyle bir şey 
hangi milletvekili tarafından düşünüldü? 

Sayın milletvekilleri bugün ordumuzdaki su
bayların durumunu askerlik yapmış her parti
den milletvekilleri arkadaşlarımız yakinen bi
lirler. Ben yarbay oluncaya kadar, iki günde bir 
nöbet tuttum, haftada iki defa gece talimine çık
tım ve sizi temin ederim ki, yüzbaşı oluncaya ka
dar aldığım maaş ev kirasını karşılamıyordu. 
Hiçbir zaman şikâyette bulunmadım. Bugün bu 
millet bu zaruret içerisinde yetişmiş, bütün ha
yatını orduya vermiş subaylarımızı terfih etmek 
imkânına malikse bunu niçin esirgiyoruz? Bunu 
esirgemek için ortada bir sebep de göremiyo
rum. Biraz evvel Sayın Bakanımız izah ettiler. 
Albay olmak için orduda 31 sene hizmet etmek 
lâzımdır. Subay olabilmek için de yüksek tahsil 
görmek lâzımdır. Yüksek tahsil görmüş, üniver
site mezunu olmuş bir kişiyi ele alalım. Bir lisan 

bilirse bir üst derece maaş alır. Subay böyle bir 
şeye malik değildir. Her üç senede bir munta
zam bir terfi hakkı vardır. Maaşı artar. Subay
lar muhtelif eğitim devrelerinden geçerler, sicile 
tabi tutulurlar. Ya terfi ederler, yahut edemez
ler. Binaenaleyh, bizim burada münakaşa etti
ğimiz subayların 150 liralık maaş mevzuu değil
dir. Onların yapmış olduğu hizmetlerin karşılığı 
bir kıta tazminatıdır. Bu tazminat verilsin mi, 
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verilmesin mi? Bunun üzerinde durulması lâzım. 
Onların çektiği meşakkatleri, onların yurdun 
her bölgesinde, yurt sathında, her bölgesinde bü
tün iklim şartlarına karşı koyarak bu memleket 
için canını feda edercesine çalışmalarına karşılık 
'bir kıta tazminatını verelim, diyoruz. Onlar 
emekli olunca bu kıta tazminatının hepsi kesile
cek. Yüce Meclisin bu kıta tazminatlarının veril
mesi noktai nazarını düşünürken bu hususları 
göz önüne almasını rica ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım yeter
lik önergelerini okutuyorum. 

Başkanlığa 
Mevzu aydınlanmıştır. Müzakerenin kifaye

tini arz ve teklif ederim. 
Amasya 

Nevzat Şener 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Müzakere konusu 171 nci madde üzerinde ge

çen celsede konuşan arkadaşlarımızın da izahları 
ile konu vuzuha kavuşmuştur. Müzakerenin ki
fayetini arz ve teklif ederim. 

Manisa 
'Süleyman Çağlar 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde buyurunuz, 
Sayın özarda. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın arka
daşlarım, bu konu üzerinde bütün arkadaşları
mız konuştu, bendeniz konuşmadım. Müsaade 
buyurunuz da kifayet aleyhinde birkaç kelime 
de bendeniz söylemiş olayım. Bu madde lâyikı 
veçhile anlaşılmamıştır. Kifayet aleyhinde karar 
veriniz ki, bu personel kanunu ile askerî şahıs
ların ve subayların almakta oldukları aylıklara 
her hangi bir zam, her hangi bir taltif getirilme
diği daha etraflıca ortaya konulsun ve açıklan
sın. 

Muhterem arkadaşlarım, kifayet aleyhinde 
rey veriniz ki, bugün subayın aldığı, albayın al
dığı maaşı diğer memurlarla mukayese ederken 
kanunda görülmiyen, kadronun içinde görülmi
yen müktesep hak edilmiyen birçok yollardan di
ğer memurların ayda kaç bin lira aldığını anlat
maya imkân bulalım. Bugün bir Bakanın maiye
tinde çalışan bir umum müdürün veya bir müs
teşarın 8 - 10 yerden, ayda 10 - 15 bin lirayı na
sıl ve hangi yerlerden aldığı burada izalh edilsin 
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ki, subayların aldıkları maaşla mukayesesi da
ha büyük vuzuha kavuşturulmuş olsun. 

Muhteremi arkadaşlarım, bu önergenin aley
hinde oy veriniz ki, NATO Savunma And las
ın ası içine giren Türkiye'nin, Türkiye'de işbir
liği yaptığı diğer devletlerin çavuşunun refah 
seviyesinden daha aşağı bir seviyede bir alba
yının çalıştırıl aımıyacağı hususu ortaya konsun 
ve izah edilsin. Bu ıbakrmdaıı kifayetin aleyhin-
deyjjnı. Mâruzatıım bu kadardır. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilımiştir. 

171 nci madde ile ilgili değişiklik önergele
rini okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Ek - 4 cetvelindeki tazminat maddesindeki 

sıranın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Kastamonu 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

Örge. 
Korge. 
Tümge. 
Tuğge. 
Albay 
Yb. 
Bnb. 
Yzb. 
Üstğm. 
Astğm. 

% 25 
% 25 
% 25 
% 30 
% 35 
% 40 
% 45 
% 50 
% 55 
% 60 

Yüksek Başkanlığa 
171 nci maddenin Astsubaylara tazminat ve

rilmesine mütedair olan fıkrasının aşağıdaki 
şekilde 'kabulünü arz ve teklif ederim. 

Gaziantep 
Süleyman Ünlü 

Fıkra : 
Astsubaylara aşağıda gösterilen nisbetlerdo 

kıta tazminatı verilir. 

Rütbeler Albay maaşının yüzdesi 

Astsb. Çvş. % 10 
Astsb. Üst Çvş % 12 
Astsb. Baş Çvş. ve 
Kd. Baş Çvş. % 14 
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Yüksek Başkanlığa 
171 nci maddede kıta tazminatına esas olan 

JEk - 4 sayılı cetvelin (Astsubaylar) kısmının 
aşağıdaki şekilde değiştirikıesini arz ve teklif 
ederim. 

Kastamonu 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

Rütbeler Tazminat (miktarı 

(Bu kanunda tarif edilen 
albay 

Astsb. Çvş. 
Astsb. Kd. Çvş 
Astsb Üst Çvş. 
Astsb. Kd. Üst. Çvş. 
Astsb. Baş Çvş. 
Astsb. Kd. Baş Çvş. 

maaşının yüzdesi) 

% 10 
% 10 
% 10 
% 10 
% 12 
% 14 

Yüksek Başkanlığa 
171 nci maddenin mesnedi olan Ek - 4 sayılı 

cetvelin subaylar kısmının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

Rütbeler Tazminat miktarı 

Albay 
Yarbay 
Binbaşı 
Yüzbaşı 

(Bu kanunda tarif edilen 
albay 

Üsteğmen 
Teğmen, asteğmen 

maaşının 

% 10 
% 12 
% 14 
% 16 
% 18 
% 20 

yüzdesi) 

BAŞKAN — Şimdi önergeleri teker teker 
okutup oylarınıza sunacağım. 

(Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı Yı
lanlıoğlu 'nun Ek - 4 cetveldeki tazminatla ilgili 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katıl
mamaktadır. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etımiyenler... Önerge kabul edil
memiştir. 

(Gaziantep Milletvekili Süleyman Ünlü'nün 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon 'katılmamaktadır. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etımi
yenler... önerge kabul edilmemiştir. 

(Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı Yı-
lanlıoğlu'nun astsubaylara ait önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyar. öner
geyi kabul edenler... Etmiyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kas
tamonu) — Öteki önergeyi geri olıyoruım. 

BAŞKAN — Son önerge, sahibi tarafından 
geri alınmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, Komisyonun 171 nci 
madde hakkındaki önerge ile ek cetveli oku
tup oylarınıza sunacağım. 

Komisyonun vermiş olduğu önergeyi oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuzca geri alınmış bulunan ta

sarının 171 nci maddesi yeniden tetkik edilmiş 
ve hazırlanan yeni ımetin aşağıya çıkarılmıştır. 

Maddenin bu şekle göre kabulünü arz ve 
teklif ederiım. 

ismail Sarıgöz 
Geçici Komisyon Başkanı 

Kıta tazminatı verilecek görevler ve 
tazminat nisbetleri 

Madde 171. —• Aşağıda gösterilen esas ve 
nisbetlere göre: 

a) Türk Silâhlı Kuvvetlerinde (Jandarma 
dâhil) kıta ve kıta kapsamına giren birlik ve 
kuruluşlarda görevli subay, astsubay, uzman 
çavuş ve uzman jandarma çavuşlarına Ek - 4 
sayılı cetvelde rütbeleri karşılığında gösterilen 
miktarlar ıkadar; 

•b) Kıta ve kıta kapsamına girmiyen diğer 
kadro görevlerinde bulunan subay, astsubay, 
uzman çavuş ve uzman jandarma çavuşlarına 
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Ek - 4 sayılı cetvelde karşılığında gösterilen 
ımiktarlarm yarısı kadar; 

c) Bütün kadro görevlerindeki general ve 
amirallere Ek - 4 sayılı cetvelde rütbeleri kar
şılığında gösterilen miktarlar kadar; 

kıta tazminatı verilir. 
Kıta ve kıta kapsamına giren birlik ve ku

ruluşlar aşağıda gösterilmiştir: 

<a) Kara Kuvvetlerinde; 
1. Muharip birlik (Eğitim birlikleri dâhil.) 

takım, hava bölüğü, bölük (batarya), birlik, ta
bur, grup, alay, tugay, Genelkurmay Karargâh 
ve Destek Kıtaları Komutanlığı, kadrolu mer
kez 'komutanlıkları, 

2. Dağ ve komoııdo okulları, role merkez
leri, elektronik istihbarat bölükleri, 

3. Yardımcı sınıf takım, bölük, birlik ve 
taburları, 

4. Harita Genel Müdürlüğü Fotogrametri 
Şubesi kıymetlendirme kısmı. 

b) Deniz Kuvvetlerinde: 
1. Gemiler, deniz er eğitim (kara birlikleri 

dâhil) piyade, topçu ve istihkâm birliklerinin 
takım, bölük, birlik, tabur, alay, tugay, kadrolu 
merkez komutanlığı, grup komutanlığı, elektro
nik istihbarat birlikleri, radar istasyonları, 

2. Yardımcı sınıf birlik, takum, bölük ve 
taburları, fotogrametri şubesi kıymetlendirme 
kısmı. 

c) Hava Kuvvetlerinde: 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuv

veti komutanlıkları ve Hava eğitim komutanlığı 
genel ve özel karargâhları ile, bu karargâhlara 
bağlı dikimevi, askerî hastane, satmalıma ve 
Himayene komisyonları, aımbar müdürlükleri 
okullar ve orduevleri dışında kalan birlik ve 
teşkiller. 

d) Jandarma Genel Komutanlığında: 
1. Seyyar eğitim jandarma takım, bölük, 

birlik, tabur, alay, ve tugayları ile, muhafız 
jandarma kıtaları, sabit jandarma kıta ve bir
likleri, 

2. Bot ve bot komutanlıkları, Jandarma 
Komando Okulu. 

Ek - 4 sayılı cetvel 

Rütbeler 

Orgeneral, oramiral 
Korgeneral, koramiral 
Tümgeneral, tümamiral 
Tuğgeneral, tuğamiral 
Albay 
Yarbay 
Binbaşı 
Yüzbaşı 
Üsteğmen 
Teğmen, asteğmen 
Astsubay kıdemli başçavuş 
Astsubay başçavuş 
Astsubay kıdemli üstçavuş 
Astsubay üstçavuş 

, Astsubay kıdemli çavuş 
Astsubay çavuş 
Uzman jandarma çavuşu ve uz
man çavuş 

Kıta tazminatı 
miktarı 168 nci 
maddede göste
rilen albay ay

lığının 

% 60 
% 50 
% 40 
% 30 
% 20 
% 18 
% 16 
% 14 
% 12 
% 10 
:% 15 
% 13 
% 12 
% 11 
% 10 
'% 9 

'% 6 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, okunan 
önergeye göre ve bağlı olan 4 numaralı cetveli 
171 nci madde olarak oylarınıza arz edeceğim. 
Kabul edenler... Etmiyenler... 171 nci madde 
olarak okunan önerge cetvellerle birlikte, kabul 
edilmiştir. 

İSMAİL HAKKI YTLANLIOttLU (Kasta
monu) — Sayın Başkan, bir kere daha oylanması 
lâzım. Madde olarak tasarıya girebilmesi için. 

BAŞKAN —• 172 nci maddeyi okutuyorum. 

Kıta tazminatının ödenme şekli 
Madde 172. — Kıta tazminatı ay başında pe

şin olarak ödenir. Bu tazminat her türlü vergiden 
muaf olduğu gibi borç için de haczedilemez. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım. 172 
nci madde Komisyonca geri alınmıştı, fakat bu
na dair yeni bir madde getirmediği için şimdi 
okunan tasarıdaki 172 nci maddeyi aynen oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Kıta tazminatına hak kazanma tarihi 
Madde 173. — Kıta tazminatı bu tazminatı 

almaya hak kazandıran göreve fiilen katılış ta
rihini takibeden ay başından itibaren ödenmeye 
başlanır. 

BAŞKAN — Bu madde de geri alınmıştı. Ye
ni bir madde ile değil de aynı madde geri gel
miştir. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Metindeki 173 ncü madde aynen 
kalbul edilmiştir. 

Madde 174. — Komisyondan geldiği şekilde 
okutuyorum, 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuzca geri alınmış bulunan tasarı

nın 174 ncü maddesi yeniden incelenmiş, hazırla
man metin aşağıya çıkarılmıştır. 

Maddenin bu şekilde kabulünü arz ve teklif 
ederim. 

İsmail Sarıgöz 
Geçici Komisyon Başkanı 

Kıta tazminatının verilmıiyeceği haller 
Madde 174. — Aşağıdaki hallerde kıta tazmi

natı verilmez : 

a) Sürekli görevle yurt dışına atananların 
kıta tazminatı, yurt dışındaki görevlerine başla
dıkları tarihi .takibeden ay başından itibaren ke
silir ve yurt dışı görevlerinden, atanacakları yurt 
iç/i görevlerine başladıkları tarihi takibeden ay 
hasından itibaren tekrar ödenmeye başlanır. 

b) 171 nci maddenin (a) bendine göre taz
minat verilmesi gereken bir görevden (b) bendine 
göre tazminat verilmesi gereken veya (b) ben
dine göre tazminat verilmesi gereken bir görev
den (a) bendine göre tazminat verilmesi ge
reken bir göreve atamanlara, yeni görevlerine 
başladıkları tarihi takibeden ay başından itiba
ren, yeni görev yerlerine uygun kıta tazminat
ları verilir. 

c) Silâhlı Kuvvetler' kadroları dışında bir 
göreve atananlardan, verildikleri bu görev ica
bı ayrı bir tazminat alma durumuna girenler, 
bu iki tazminattan birisini tercih etmek zorunda
dırlar. Tercih ettikleri tazminatın verilmeye baş
landığı tarihte diğer tazminat kesilir. 

BAŞKAN — Komisyondan gelmiş olan 174 
ncü maddeyi okuttum. 174 ncü maddenin tasarı
da mevcudolan şeklini de okutacağım. 
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Kıta tazminatının kesileceği haller 
Madde 174. — a) Bu kanun gereğince kıta 

tazminatı verilmiyen bir göreve atananların tazmi
nat aldığı görevinden ayrılışını takibeden ay ba
şından itibaren; 

b) Tedavi, hava değişimi veya istirahat gibi 
sıhhi sebepler veya yurt içi veya dışı kurslar do-
layısiyle görevlerinden ayrılanların ayrılışlarını 
takibeden ay başından itibaren, 

c) Tahsil, staj ve bilgi ve görgü artırmak 
maksadiyle görevinden ayrılanların ayrılışlarını 
takibeden ay başından itibaren kıta tazminatları 
kesilir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 174 ncü 
maddeyi Komisyondan gelen, yeni şekliyle okut
tum... 

ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Bir sual sormak 
istiyorum, Komisyondan. 

BAŞKAN — Buyurun sorun. 
İL YAS KILIÇ (Samsun) — Şimdi kıta taz

minatları alma halleri sayıldı. 645 sayılı Kanuna 
göre, kendilerine tazminat verilenler vardır. Me
selâ doktorlar, daha evvelki kanunlarla askerî 
hâkimler, sonra pilotlar vardır. Bunlar tazmi
nat alırlar. Şimdi bu'maddede bunlar yazılmadı
ğına göre, bunlar hem eski aldıkları tazminatı, 
hem de burada yazılı tazminatı mı alacaklar? Es
ki hakları aynen korunacak mı? Bu hususta Ko
misyondan .'izahat istirham ediyorum. 

GEÇİCÎ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Sayın Başkan, çeşitli taz
minat alanların kıta tazminatına göre durumları 
tasarının 175 nci maddesinde tanzim edilmiştir. 
Orada bu husus sarahatle tesbit edilmiştir, efen
dim. Arkadaşlarımızın hiçbir tereddüdüne ma
hal kalmıyacak şekilde. 

BAŞKAN — 174 ncü maddeyi komisyondan 
geldiği şekilde oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 174 ncü madde komis
yondan geldiği şekilde kabul edilmiştir. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Usul bakımından bir şey arz etmek 
istiyorum. Muhterem arkadaşlarım, şimdi 171 
nci madde komisyon tarafından.değiştirildi. Ya
ni komisyon bu madde üzerinde bir değiştirge 
önergesi verdi.... 

BAŞKAN — Madem usul hakkında konuşu
yorsunuz kürsüye buyurun. 
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ÎSMAÎL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Muhterem .arkadaşlarım, şimdi bu oy
landı, komisyondan gelen değiştirge önergesi oy
landı, kabul edildi. Ayrıca bunun kanun tasarı
sına, 171 nci madde olarak girmesinin de oylan
ması lâzımdır. 171 de o hata yapıldı, yerimden 
hatırlattım anlatamadım. Aynı şekilde 174 ncü 
madde üzerinde yine Geçici Komisyon Başkan
lığı tarafından bir önerge gelmişti o oylandı. Fa
kat, bu önergenin, 174 ncü madde olarak tasarı
ya girmesi oylanmadı. 171 de oylanmadı. Bu 
usul bakımından hatalıdır. Tasarıya madde ola
rak girebilmesi için bu değiştirge önergesinin oy
lanması lâzımdır. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Kırk yılda bir 
doğru lâf ettin. (Gülüşmeler) 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Devam
la) — Kırk yılda bir değil, her zaman için bizde 
öyle. (Gülüşmeler) Oylanması lâzımdır. Bunu 
arz etmek istiyorum. Yani, aynı zamanda 171 in 
de oylanması lâzımdır. 

BAŞKAN — Şimdi müsaadenizle efendim, bu 
hata ; hata değil, 174 ncü madde olarak oylarını
za sunuyorum, diye tavzih ettim. Yalnız bir otu
rum evvelki Başkan tarafından bunun okunup 
okunmadığı hakkında bir bilgi sahibi olmadığım 
için belki evvelâ metindeki maddenin okunması 
sonradan tavzihan komisyondan gelen madde
nin okunması hakikaten doğru idi ama, biz onu 
bilmediğimiz için sonradan mecbur olduk, 174 
ncü maddeyi metinden okutmaya. Binaenaleyh, 
bu hususta arkadaşımın hakkı vardır, ama işlem 
doğru olarak tamam yapılmış olduğundan başka 
bir işleme lüzum yoktur. 

175 nci maddenin tasarıdaki şeklini okutuyo
rum. 

Çeşitli tazminat alanların kıta tazminatı 
Madde 175. — Hizmet eri tazminatı, tayın be

deli ve mahrumiyet zammından başka her hangi 
bir isimde tazminat alanlara kıta tazminatı ve
rilmez. Bunlardan kıta tazminatı verilmesi icâbe-
den bir göreve tâyin edilenler fazla olan tazmi
natı tercih edebilirler. Ancak; kıta tazminatını 
tercih ettiklerinde bu tazminat, .göreve katılış ta
rihlerini takibeden .aybaşından itibaren ödenme
ye başlanır ve almaktan sarfınazar ettikleri taz
minat da aynı zamanda kesilir. 

Kıta tazminatı verilen bir göreve bir ay ve 
daiha fazla süre ile vekâlet edenler, o görevde 
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kendi rütbesinin gerektirdiği kıta tazminatını 
alırlar. 

Yalnız bir görev için kıta tazminatı ödenir. 
Bu bölümde gösterilen hükümlerin uygulan

masına ait hususlar bir yönetmelikle gösterilir. 

BAŞKAN — Şimdi de komisyondan gelen 
175 nci madde hakkındaki önergeyi okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuzca geri alınmış bulunan tasa

rının 175 nci maddesi yeniden incelenmiş ve ha
zırlanan metin aşağıya çıkarılmıştır. 

Maddenin bu şekilde kabulünü arz ve teklif 
ederim. 

İsmail 'Sarıgöz 
Geçici Komisyon Başkanı 

Çeşitli tazminat alanların kıta tazminatı 
Madde 175. — 1453 sayılı Kanunun 7 nci 

maddesince verilmekte olan makam tazminatı, 
hizmet eri tazminatı, tayın bedeli, mahrumiyet 
yeri ödeneği, general - amiral tazminatı ve Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinde görevli pilot ve pilot aday
larına 144 sayılı Kanunla verilmekte olan tazmi
nattan başka, her hangi bir isimle tazminat alan
lara, kıta tazminatı verilmez. Bunlardan kıta 
tazminatı verilmesi gereken bir göreve tâyin edi
lenler, fazla olan tazminatı tercih edebilirler. 
Ancak; kıta tazminatını tercih ettiklerinde, bu 
tazminat, göreve katılış tarihini takibeden ayba
şından itibaren ödenmeye başlanır ve almaktan 
sarfınazar ettikleri tazminat da aynı zamanda 
kesilir. 

Bir göreve bir ay ve daha fazla süre ile ve
kâlet edenler, o görevde kendi rütbesinin gerek
tirdiği kıta tazminatını alırlar. Yalnız bir görev 
için kıta tazminatı ödenir. 

Bu bölümde gösterilen hükümlerin uygulan
masına ait hususlar bir yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — Komisyonun bu önergesinin na
zarı dikkate alınıp alınmamasını oyunuza arz 
ediyorum. Komisyondan gelen bu önergenin na
zara alınmasını kabul edenler... Etmiyenler... 
Nazarı dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Komisyondan gelen bu önerge üzerinde söz 
istiyen var mı? Yok... Olmadığına göre, bunu 
175 nci madde olarak oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... 175 nci madde olarak 
komisyonun önergesi kabul edilmiştir. 
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Muhterem arkadaşlarım, şimdi bu 175 nci 
maddenin kabulünden sonra kabul edilmiş mad
delerde 208 nci maddeye kadar geldik. 

'Sayın arkadaşlar, 207 nei maddeden sonra 
208 nei madde olarak ikisinin arasında bir mad
de teklifi vardır, okutuyorum efendim : 

Sayın (Başkanlığa 
T. S. K. Personel kanun tasarısına aşağıdaki 

maddenin yeni bir madde olarak ilâvesini arz ve 
teklif ederim. 

Yeni madde — Kıta nakilleri halinde lojman
dan çıkarılma ve çıkma 189 ncu madde gereğin
ce icra olunur, şu kadar ki, lojmandan çıkma 
ve çıkarılma süresi aya kadar uzatılır. 

'Tokat 
îrfan Solmazer 

BAŞKAN — Bu 208 ei madde olarak dör
düncü bölümden sonra mı giriyor? 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Bu oylandı 
Sayın Başkanım; bu takrir nereden geldi? 

(BAŞKAN —• Sayın İrfan Solmazer, burada 
mı efendim? Olmadığına göre, komisyon katılı
yor mu? 

•GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Efendim, bu husus oylandı 
ve reddedildi. Yeniden oylanmıya mesağ yok
tur. Gecen oturumda oylandı. 

BAŞKAN — Bu önerge oylanmamış. • 
GECICI KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Aynı mealdeki bir önerge 
oylandı ve reddedildi. 

BAŞKAN — Şimdi Saym Komisyon Başka
nından rica ediyorum, bu önergeye katılıp ka
tılmadığım beyan etsin. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Okunan öner
geye komisyon katılmamaktadır, önergeyi oyla
rınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyen
ler... önerge kabul edilmemiştir. 

Yeni bir madde için bir önerge daha var. 
Okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
T. S. K. Personel Kanun tasarısına aşağıdaki 

teklifimin yeni bir madde olarak eklenmesini 
arz ve teklif ederim. 'Güven Partisi Sözcüsü 

Tokat 
irfan iSolmazer 
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Yeni Madde : Uzman çavuş ve uzman jan
darma çavuşlarından bu kanunun 156, 161, 179, 
180 ve 190 nci maddelerinden aynen istifade etti
rilirler. 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon okunan önergeye ka
tılmamaktadır. önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... önerge kabul 
edilmemiştir. 

Dördüncü bölüm, madde 208 i okutuyorum 
efendim : 

Döördüncü Bölüm 
'Çeşitli hükümler 

I - Orta - Doğu Âmme idaresi Enstitüsünü 
bitirenlere kıdem verilmiyeceği 

Madde 208. — 7163 sayılı Türkiye ve Orta -
Doğu Âmme idaresi Enstitüsü Teşkilât Kanunu
nun 15 nci maddesi gereğince Enstitüde tahsille
rini başarı ile bitiren asker kişilere enstitüde ge
çirdikleri müddetten dolayı kıdem verilemez. 

BAŞKAN — 208 nci madde üzerinde komis
yonun bir önergesi vardır okutuyorum efendim : 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 208 nci maddesi ifade bakımından 

redaksiyona tabi tutularak aşağıdaki şekilde 
yeniden düzenlenmiştir. 

Maddenin bu şekli ile kabulünü arz ve teklif 
ederim. 

ismail Sarıgöz 
Geçici Komisyon Başkanı 

I - Orta - Doğu Âmme Enstitüsünü bitirenle
re kıdem verilmiyeceği 

Madde 208. — 7163 sayılı Türkiye ve Orta '-
Doğu Âmme idaresi Enstitüsü Teşkilât Kanu
nunun 15 nci maddesi gereğince Enstitüde öğre
nim yapan asker kişilere kıdem verilmez. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında bir önerge 
vardır. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
208 nci maddenin kaldırılmasını arz ve tek

lif ederim. 
Güven Partisi Grupu adına 

Tokat 
İrfan Solmazer 
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(BAŞKAN — Komisyon? 
GECIOI KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmamaktadır. Ay
kırı olması hasabiyle önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge ka
bul edilmemiştir. 

Komisyonun okunmuş olan önergesinin naza
ra alınıp alınmamasını oyunuza sunuyorum. Na
zara alınmasını, kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Okunmuş olan, komisyondan gelen bu öner
geyi 208 nci madde olarak oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 209. 
I I - Yönetmeliklerin yürürlüğü 

Madde 209. — Bu kanunda geçen yönetme
likler en geç 1 Mart 1966 tarihinde yürürlüğe 
konulur. - " .-" 

BAŞKAN — Komisyonun önergesini okutu
yorum efendim. 

Yüksek -Başkanlığa 
Tasarının 209 ncu maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. Maddenin bu şekli ile kabulünü 
arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İsmail iSarıgöz 

I I - Yönetmeliklerin yürürlüğü 
Madde 209. — Bu kanunda adı geçen yönet

melikler kanunun yayınlandığı tarihten itibaren 
en geç 6 ay içinde yürürlüğe konur. 

BAŞKAN — Komisyoun önergesini oylarını
za sunuyorum: Nazarı dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmiyenler... Nazarı dikkate alınması 
kabul edilmiştir. 

Bu okunan önergeyi 209 ncu madde olarak 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Okunan önerge 209 ncu madde olarak 
kaibul edilmiştir. 

Yürürlükten kaldırılan kanun ve kanun madde
leri 

III - Yürürlükten kaldırılan kanunlar 
Madde 210. — Aşağıda yazılı kanunlar ve 

bunların ek ve tadilleri ile çeşitli kanunların 
bu kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kal
dırılmıştır. 
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a) 19 Haziran 1942 gün ve 4273 sayılı Ka
nun ve ek ve tadilleri, 

b) 8 Haziran 1959 gün ve 7333 sayılı Ka
nun, 

c) 2 Temmuz 1951 gün ve 5802 sayılı Ka
nun, ek ve tadilleri, 

d) 1 Haziran 1929 gün ve 1493 sayılı Ka
nun, ek ve tadilleri, 

e) 25 Ekim 1963 .gün ve 357 sayılı Askerî 
Hâkim ve Savcılar hakkındaki Kanunun bu 
kanuna muhalif olan hükümleri, 

f) 26 Ekim 1934 gün ve 2590 sayılı Kanu
nun bu kanuna muhalif hükümleri, 

g) 25 Mart 1953 gün ve 6077 sayılı Kanun, 
ek ve tadilleri, 

h) 18 Mayıs 1929 gün ve 1455 sayılı Ka
nun, ek ve tadilleri, 

i) 6 Mayıs 1933 gün ve 2161 sayılı Kanun, 
ek ve tadilleri, 

j) 28 Mayıs 1928 gün ve 1281 sayılı Kanun, 
ek ve tadilleri, 

k) 15 Mayıs 1957 gün ve 6966 sayılı Na
kil ve Tâyin Kanunu, 

1) 20 Haziran 1927 gün ve 1108 sayılı Maaş 
Kanunu ile ek ve tadillerinin bu kanuna aykırı 
hükümleri, 

m) 18 Nisan 1956 gün ve 6725 sayılı Ka
nun, 

n) • 13 Temmuz 1956 gün ve 6801 sayılı Ka
nun ile ek ve tadilleri. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, açık oy
lamaya katılmamış olan arkadaşlar var mı? 
Yok... Açık oylama muamelesi bitmiştir, kupa
ları kaldırın. 

210 ncu madde hakkında verilmiş olan ko
misyonun önergesini okutuyorum, efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarıya aşağıdaki maddenin 209 ncu mad

deden sonra 210 ncu madde olarak eklenmesini 
arz ve teklif ederim. 

İsmail Sarıgöz 
Geçici Komisyon Başkanı 

III - Uzman jandarmalarla, uzman çavuş
lar hakkında uygulanacak malî hükümler. 

Madde 210. — 3 Mart 1954 gün ve 6320 sa
yılı Çavuş ve Uzman Çavuş Kanununa tabi uz
man çavuşlarla, 24 Haziran 1965 gün ve 635 sa
yılı Uzman Jandarma Kanununa tabi uzman 
jandarmaların aylıkları, mahrumiyet yeri öde-
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neği, aile yardım ödeneği, ölüm yardımı ödene
ği, doğum yardımı ödeneği ve emeklilik hakkı 
olanların emeklilik ikramiyeleri bu kanunda ya
zılı esaslara göre ödenir. Bunların gösterge ra
kamları ile kademeleri ek - 5 sayılı çizelgede 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Komisyonun okunan - önerge
sini dikkate alanlar... Almıyanlar... Komisyonun 
önergesi nazarı dikkate alınmıştır. 

Komisyonun bu önergesini 210 ncu madde 
olarak oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Komisyonun önergesi 210 ncu mad
de olarak kabul edilmiştir. 

IV - Yürürlük 
Madde 211. — Bu kanunun kıta tazminatı

na dair hükümleri kanunun yayımını takibe-
den ay başından itibaren, 

Diğer malî hükümleri kanunun yayımını ta-
kibeden malî yıl başından itibaren, 

Malî hükümler dışındaki hükümleri, kanu
nun yayımını takibeden Eylül ayının 1 nci gü
nü yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 211 nci madde hakkında komis
yondan gelen metni okutuyorum efendim. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde mi söz is
tiyorsunuz Sayın Nazmi özoğul. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Evet. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının, 210 neu maddesinin 211 nci mad

de olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

İsmail Sarıgöz 
Geçici Komisyon Başkanı 

IV - Yürürlükten kaldırılan kanunlar 
Madde 211. — Aşağıdaki yazılı kanunlar ve 

bunların ek ve değişiklikleri ile diğer kanun
ların bu kanuna aykırı hükümleri yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

a) 7 Haziran 1926 gün ve 912 sayılı Ordu, 
Bahriye Jandrama Zabitan ve Memurini hak
kındaki Kanunun 6 nci maddesi, 

b) 9 Temmuz 1927 'gün ve 1076 sayılı İhti
yat Zabitleri ve İhtiyat Askerî Memurları Ka

nununun ve ek ve değişikliklerinin bu kanu
na aykırı hükümleri, 

c) 20 Haziran 1927 gün ve 1108 sayılı Maaş 
Kanununun ve ek ve değişikliklerinin, bu ka
nuna aykırı hükümleri, 

d) 28 Mayıs 1928 gün ve 1281 sayılı Ordu 
ve Jandarma Kadroları Haricindeki Hidematı 
Devlette müstahdem orduya mensup muvazzaf 
zabit ve muvazzaf askerî memurları, hakkın
daki Kanun ile ek ve değişiklikleri, 

e) 18 Mart 1929 gün ve 1455 sayılı Askerî 
Memurlar hakkındaki Kanun ile ek ve değişik
likleri, 

f) 1 Haziran 1929 gün ve 1493 sayılı Ordu 
İkramiyesi Kanunu ile ek ve değişiklikleri, 

g) 6 Mayıs 1933 gün ve 2161 sayılı Askerî 
tzin Kanunu ile ek ve değişiklikleri, 

h) 26 Ekim 1934 gün ve 2590 sayılı Efen
di, Bey, Paşa gibi unvanların kaldırıldığına dair 
Kanunun bu kanuna aykırı hükümleri, 

i) 19 Haziran 1942 gün ve 4273 sayılı Su
baylar Heyetine Mahsus Terfi Kanunu ile ek 
ve değişiklikleri, 

j ) 21 Şubat 1947 gün ve 5027 sayılı Tem
sil ödeneği Kanunu ile ek ve değişikliklerinin 
bu kanuna aykırı hükümleri, 

k) 2 Temmuz 1951 gün ve 5802 sayılı Ast
subay Kanunu ile ek ve değişiklikleri (birinci 
maddesi hariç), 

ı) 25 Mart 1953 gün ve 6077 sayılı Subay 
ve Askerî Memurların mecburi hizmetleri ve 
istifaları hakkında Kanun ile ek ve değişiklik
leri, 

m) 18~ Nisan 1956 gün ve 6725 sayılı Jet 
Tayyareciliği Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanu
nu ile ek ve değişiklikleri, 

n) 13 Temmuz 1956 gün ve 6801 sayılı As
kerî Memurların subaylığa nakilleri hakkında 
Kanun ile ek ve değişiklikleri, 

o) 15 Mayıs 1957 gün ve 6966 savılı Ordu 
mensuplarının nakil ve tâyinleri hakkındaki 
Kanun, 

ö) 8 Haziran 1959 gün ve 7333 sayılı, 7 Ha
ziran 1949 gün ve 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 40 nci maddesine bir (f) 
fıkrası eklenmesine dair Kanun, 

p) 29 Aralık 1960 gün ve 190 sayılı Millî 
Savunma Bakanlığına mahsus lojmanların ba
kım, onarım, idame ve muhafazalarına dair Ka
nunun 3 ncü maddesi, 

— 43 — 



M. Meclisi B : 121 

r) 4 Ocak 1961 'gün ve 211 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Içhiznıet Kanununun 3 neü 
maddesinin (b) fıkrası 2 nci bendinin bu Ka
nuna aykırı hükümleri, 

s) 25 Ekim 1963 gün ve 357 sayılı Askerî 
Hâkimler ve Askerî Savcılar Kanununun 4, 
5, 6, 7, 8, 12, 13, 15 ve 37 nci maddelerinin bu 
kanuna aykırı hükümleri, 

ş) 9 Temmuz 1963 gün ve 266 sayılı Ka
nunla değiştirilen 7 Haziran 1949 tarih ve 5434 
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun geçici 
84 ncü maddesi, 

BAŞKAN — Bu 211 nci madde hakkında 
bir önerge daha vardır okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1031 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetler Kanunu

nun 211 nci maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Edirne Milletvekili 
Türkân Seçkin 

Madde 211. — Bu kanun kıta tazminatına 
dair hükümleri kanununun yayınını takibeden 
ay başından itibaren. 

Diğer malî hükümleri 1 Mart 1966 tarihin
den geçerli olmak üzere ve Devlet Personel 
Kanununun malî hükümlerinin uygulanmasiyle 
'uygulanmaya başlanır. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında Sayın 
Nazmi özoğul buyurun. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, yürürlük mad
desi üzerinde söz almış bulunuyorum. («Yürür ̂  
lükten kaldırılan maddeler, yürürlük maddesi 
değil bu» sesleri) 

BAŞKAN — Siz bu madde üzerinde söz is
tediniz Sayın özoğul. Şimdi 212 nci madde üze
rinde mi istiyorsunuz efendim. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Mustafaoğlu. 
AHMET MUSTAFAOĞLU (Erzurum) — 

Muhterem arkadaşlar, madde metninde 210 
ve bilâhara komisyonumuzun getirdiği değişik
likle 211 nci madde olarak müzakeresini yaptı
ğımız kanunumuzun bu maddesinde hukuk tek
niği bakımından ve tatbikatta bâzı yanlış an
lamlara sebebolacağı bakımından şu hususlar 
komisyonca nazara alınarak hangi maddelerin 

— 44 

19 . 6 .1987 0 : 1 

kaldırıldığının açıkça beyan edilmesini istirham 
ediyorum. 

Bir kanun yapılırken o kanunla kaldırılan 
bir başka kanunun hükümlerinin, maddeleri
nin neler olduğunun o kanunda birer birer sa
yılması gerekir. Komisyon bu lâzimeye uyarak 
357 sayılı Askerî Hâkimler hakkındaki Kanunun 
hangi maddelerinin bu kanuna aykırı olduğu
nu tadadi bir surette tesbit etmiş ve yeni ge
tirdiği değişiklik önergesine koymuştur. Yal
nız bu 357 sayılı Kanunun bu kanuna aykırı 
olan hükümlerini tesbit ederken, bu kanunla 
kaldırılan diğer kanunların da hangi maddele
rinin aykırı olduğunu tesbit edip maddeyi ge
tirmesi icabederdi İşin uzamaması bakımından, 
hangi maddeler aykırı ise, sayın sözcünün bun
ları burada, ilerde tatbikatçıya ışık tutmak ba
kımından, izah ederse memnun oluruz. Çünkü, 
yeni Anayasa teşriî,tefsir müessesesini kaldır
mıştır. Evvelce bir kanunun ne şekilde anlaşıl
ması lâzımgeldiği kanun vazımın maksadına 
uygun olarak tefsir ve tatbik edilmesi hususu
nu nazara alırken böyle bir ihtilâf zuhur etti
ğinde teşriî tefsire 'gidilirdi. Anayasamız bu 
kapıyı kapadığına göre, kanunların tefsiri tat
bikatçının anlayışına kalıyor ve bu da tatbikat
ta bâzı yanlış anlaşmaya sebebolabilir. Nite
kim, bugünkü gündemde mevcut 444 sayılı Ka
nunun tatbikatının yanlış olması, kanun vazıı-
nm maksadına aykırı olması, anlaşmazlığa se-
bebolmuş ve bu kanunun tadili cihetine gidil
miştir, gündemde mevcuttur. Çünkü, teşriî tef
sir müessesesi kapandığı için ileride tatbikat
çıya ışık tutmak bakımından, bu 211 nci mad
de de tasrih edilen kaldırılması, bu kanuna mu
gayir olarak bulunan hükümlerin kaldırılma
sı icabeden maddelerin nelerden ibaret olduğu
nu, sayın komisyon sözcüsü beyan ederse, ile
ride yanlış anlayışlara sebebolmaz. Maruzatım 
bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Türkân Seçkin. («O, yü
rürlük maddesi üzerinde söz istedi, o madde 
hakkında önerge verdi» sesleri) şimdi bu kanu
nun 211 nci maddesi üzerindeyiz. («Madde nu
marası değişti» sesleri) şu halde siz, Sayın Seç
kin, yürürlük maddesi üzerinde mi söz istedi
niz, önergenizi bu madde üzerinde mi verdi
niz? 

TÜRKÂN SEÇKİN (Edirne) — Evet Sayın 
Başkan. 
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BAŞKAN — Şimdi 211 nci madde üzerinde
ki önergeyi tekrar okutuyorum. 

(Komisyon Başkanı İsmail Saragöz'ün öner
gesi tekrar okundu > 

BAŞKAN — Önerge üzerinde başka söz isti-
yen? Yolk.. Önergeyi oylarınıza arz ddiyorum. 
Dikkate alanlar... iNİmıyarilar... Önerge dikkate 
alınmıştır. 

Dikkate alman Komisyon önergesini, 211 nci 
ımadde olarak oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Okunan önerge 211 nci 
maidde olarak kabu1 edilmiştir Tasarıdaki yü
rürlük maddesini, 212 .nci maddeyi o'kütuyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — B i r hususu arz dtımeme mü
saade 'eder misiniz 1 

[BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMtSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — 1 ve 3 numaralı cetvel
lerin değişen maddeler muvacdheisdnde oylanma
sını istirham etmiştik. Aynı zamanda bu husus 
140 nci madde gösterge taiblolannm tanzimi ile 
de ilıgiîi olduğu için 140 nci maddenin yeni şek
liyle gösterge tablolarının tanzimi ek kanun
la tadil .edildiği cihetle bu ilki cdbvelin oylan
masında .zaruret vardır. Aksi halde bu cetveller 
e«Tdden Meclisçe kabul edilmiş yeni maddeler 
eklenecek ve Senatoya kanun efesilk olarak gön
derilmiş olacak:. 

BAŞKAN — Sayın Nazmi Özjoğul; yürürlü İt 
maddesi üzerinde söz mii istediniz. («Mad'de1 

o'kunımadı» ®esleri) Okutacağım efendim. Sözü 
bunun üzerinde mi istiyorsunuz ? 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) _ Evet. 

BAŞKAN — Buyurun okuyun. 

GEÇİCİ • KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Sayın Başlkan, benim arz 
•ettiğim husus hakkında bir karar verilmedi efen-
Idîm. - Cetvellerdeki değişikliğin oya sunulma
sını rica etmiştik. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanından 
rica ddiyoruim, Tüzüğü tetkik 'ediyoruz. Evvel
ce bu maddeler okunurken cetvelleri vaktinde 
verilmemiş olduğu için, maddeler bit/tikten hon-
ra bunların oylanmasına gitme imkânı arıyoruz. 
Müsaade buyurun. 

V - Uygulama 
Madde 212. — Bu kanunun tüzüklere ait 

hükümlerini Bakanlar Kurulu, diğer hükümleri
ni Millî Savunma, içişleri ve Maliye Bakanları 
yürütür. ' 

BAŞKAN — Komisyonun önergesi vardır, 
onu da okutuyoum 

Millet Meclisi Başkanlığı 
Tasarının 211 nci madesıinin 212 nci madde 

olarak aşağıdaki şekilde değiş'tirilmesini arz ve 
teklif ©derim. 

İsmail Sarıgöz 
Geçici Komisyon Başkanı 

IV - Yürürlük 
Madde 212. — Bu kanunun :. 
a) Kıta tazminatına ait hükümleri 1 Ara

lık 1967 tarihinde geçerli olmaJk üzere 175 nci 
ımaddede gösterilen Yönetmeliğin yürürlüğe ko
nulduğu tarihte, 

:b) Kademe terfii, aylaklar, harçlıklar, mah
rumiyet yeri ödeneği, öğrenim yurtları ve burs
lar, aile yaıidi'mı ödeneği, doğum yardımı öde
neği, ölüm yardımı ödeneği, temsil giderleri, 
emeklilik ikramiyesi (50 nci madde uyarınca ve
rilecek: tazminatlar hariç) ve yakacak yardı
mına al hükümleri 057 sayılı DeVİıet Memurları 
Kanununun malî hükümleri ile birlikte, 

e) Diğer hükümleri yayımını takiibdden ay-
'başından itibaren yürürlüğ'e girer. 

(ıb) Bendinde yazılı hükümler yürürlüğe 
girinceye kadar bu kanunları düzenliyen eski 
hükümlerin aynen uygulanmasına devam olunur. 

Kıta tazminatı almaları sdbdbiyle evvelce çe
şitli kanunlara istinaden aldıkları tazminat ve 
ödenekleri kesilecek olanlara, 1 Aralık 1967 ta
rihinden, 175 nci maddede yazılı YöneltmeMğin 
yürürlüğe konulduğu tarihe kadar, verilmiş 
olan bu taziminat ve ödenekleri kıta tazminatın
dan mahsulbed'ilir. Mahsuptan artan farklar geri 
alınmaz. 

BAŞKAN — Buyurunuz Saym Nazmi özoğul. 
NAZMİ ÖZOÖUL (Edirne) — Saym Baş

kan, muhterem arkadaslanım; yürürlük madde
sinin bilhassa kıta tazminatı 'mevzuu üzerind'e 
birkaç kelime arz etmek için söz almış bulunu
yorum. 

Kıta tıazminatı 1959 Askerî Şûrasında ilk: ko
nuşmaları yapılmış fakat Meclise gdtirilip yü-
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rürlüğe konmamıştır. Bu Kıta Tazminatı Ka
nunu, A. P. Genel Başkanı rahmetli Gümüşpala 
tarafından Millet Meclisine getirilmiş, Adalet 
Partisi bu 'kıta tazminatı mevzuunu Millet Mec
lisine teklif eltmiş ve 'senelerden beri kıtalarda 
mahrumiyet iç/iride hizmet eden kıta subayla
rı, Millet Meclisi içinde kulis yapmasını bilme
dikleri için, yalnız vazifeleri başında çalışma 
ve hizmet yolunda bulundukları için, uzun sene
ler haıkları olan bu tazminattı al almamıştır, işte 
Adalet Partisi Genel Başkanı ve onun teklif çi
leri kıta tazminatını, bu haklarını milletvekille-
rine kulis yaparak getirmiyen, yalnız, kıtada 
hizmet eden, mahrumiyet içinde çalışan, bu su
bayların hakkını kıta tazminatını getirmek 
suretiyle vazifesini yapmış kanaatindeyiz. Mil
let Meclisine bu kanunu ikinci defa, rahmetli 
Gümüşpala'dan sonra, milletvekili Şinası Osnva 
ile birlikte teîklif yaptık ve bu teklifin Millet 
Meclisinde kalbul edilmek suretiyle, 'kaybolan 
(hakların, verilm/esine, M'eclis tarafından veril
mesine bilhassa teşekkür etmeyi bir vazife sa
yarım. Yine çok mühim olan bir noktaya da 
temas etmeden geç emiyec eğim. 

Bu kanun Reisicumhur tarafından veto edıil-
misjt'i. Eğer bu kanun veto edilmesiydi, hali ha
zırda bulunan kıta subayları getirilen bu mües
seseden, yani kıta tazminatı şeyinden bugün 
maaşlarını aîmış olacaklardı. Veto müesseses' 
Cumhurbaşkanlığı tarafından işletilirken, ge
rekçeyi tetkik .ettim, okudulm, zalbıtlan tama
men tetkik ettim; kanunlar veltlo edilirken da
ha dikkatli veJto .edilmesini, Cumlhurlbaşkanı ta
rafından, bir kere da'ha Meclis zabıtlarına ge
çirmeyi bir vazife bilmekteyim 

Muhterem arkadaşlar, bir de .şu noktaya te
mas- ederek sözümü bitirmek isterim. Devlet Per
sonel Kanunu 1 Mart 1966 tarihinden itibaren 
(hak temin etmiştir, bir müktesep hak 'temin et
miştir. Şimdi Askerî Personel Kanununun da il
gili maddesinde aynı hakları vermek esastır ve 
bu hakların sureti katiyede 300 000 kişiye baş
ka türlü, diğer bir kütleye başika türlü verilmesi 
düşünülömiez. Bunu tamamen bir maddi hatadan 
'ibaret olarak kabul emekteyim. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanunun mazisi 
şanla dolu olan kahraman Türk Ordusuna ha
yırlı, uğurlu olmasını temenni ederek, kıta taz
minatının... («Bayın Başkan yürürlük maddesi 

üzerinde konuşsun, sesleri) Yürürlük maddesi 
üzerinde konuşuyorum. Arkadaşlarıma teşekkür 
etmeyi bir vazife bilirim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Türkân Seçkin buyuru
nuz efendim. 

TÜRKÂN SEÇKİN (Edirne) — Komisyon 
görüşünü tasvibettiğim için vazgeçiyorum efen
dim. 

BzlŞKAN — Önergenizden de imi vazgeçiyor
sunuz efendim, önergenizi de mi geri alıyorsu
nuz? 

TÜRKÂN SEÇKİN (Edirne) — Önergem Ko
misyonun önergesiyle aynı paralelde olduğu 
için geri almıya lüzum yok. 

BAŞKAN — 212 nci madde olarak Komis
yonun yürürlük önergesini dikkate alanlar;.. 
Almıyanlar... Dikkate alınmıştır. 

Komisyonun önergesini 212 <nci madde ola
rak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Komisyon önergesi 212 nci 
madide olarak kalbul edillm'iştir. 

Uygulama maddesini aynen okutuyorum efen
dim. 

V - Uygulama 
Madde 212. — Bu kanunun tüzüklere ait hü

kümlerini Bakanlar Kurulu, diğer hükümlerini 
Millî Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanları 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinide görüşmek 'isti-
yeni . . Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kalbul edenler... Kabul etmiyenler... 212 nci 
madde kabul edilmiştir. 

Komisyonun bâzı tashih önergeleri vardır, 
okutuyorum eîendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Türk Silâhlı Kuvvetleri 

Personel Kanunu tasarısının 22 ve 71 nci mad
deleri metinden çıkarılmış ve 108 ve 109 ncu 
maddeler birleştirilerek 108 nci madde olarak 
kabul olunduğundan madde numaraları ile 
madde içindeki atıf. numaralarında değişiklik 
meydana gelmiş ve ayrıca tasarıda ^ec;cn. bayan 
subaylar deyimi kadın subaylar, tahsil deyimi 
öğrenim olarak, maaş deyimi aylık olarak dü
zeltildiği halde bâzı maddelerde bu deyimler 
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aynen kalmış bulunmaktadır. Bu durum muva
cehesinde : 

1. Tasarının 131 nci maddesindeki bayan su
baylar deyiminin kadın subaylar olarak, geçici 
8 nci maddedeki tahsil kelimesinin öğrenim ola
rak, geçici 10 ncu maddedeki maaş deyiminin 
aylık olarak değiştirilmesini; 

2. Metinden çıkarılan maddeler dolayısiyle 

yeni madde numaralan ile madde atıf numara
larının ilişik listede olduğu şekilde düzeltil
mesini; 

İçtüzüğün 109 ncu maddesine göre arz ve tek
lif ederim. 

İsmail Sarıgöz 
Geçici Komisyon Başkanı 

Madde içindeki Madde içindeki 
Maddenin eski eski atıf Maddenin yeni yeni atıf 

numarası numarası numarası numarası 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

1 
3 
11 
18 
21 
22 

208 
209 

(Metinden çıkarıldı) 

32-59 
Geçici 
50 
44 
93 

19-32/a-33/a-36/e 

(Yeni eklenen) 
210 
211 
212 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

189 
116 

22 
23 
24 
25 
26 
27 

maddeler 
1 
3 
11 
18 
21 
22 

Çeşitli hükümler 

207 

50-175 

31 

32-33-65 
34 

205 
206 

208 
209 
210 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

31-58 

49 
' 43 
91 

19-31/a-32/a-35/e 
186 
113 

49-172 
-

30 

31-32-64 
33 
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Maddenin eski 
numarası 

42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 

B :121 

Madde içindeki 

71 (Metinden 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 

eski atıf 
numarası 

50 

39-45 

55-50 

41 

55 

37 
60 
60 

çıkarıldı) 
23 
24 
25 
26 
27 

80-33 
34 

19 . 6 .1967 

Maddenin yeni 
numarası 

41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 

0 : 1 

Madde içindeki 
yeni atıf 

numarası 

49 

38-44 

54-49 

40 

54 

36 
59 
59 

22 
23 
24 
25 
26 

78-32 
33 

— 48 — 
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Madde içindeki Madde içindeki 
Maddenin eski eski atıf Maddenin yeni yeni atıf* 

numarası numarası numarası numarası 

85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 

37 
• 

39 
40' 
41 

42 
43 

87-94 

55' 
56 

58 
59 
60 
61 
62 
63 

66 

83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 

36 

3$ 
39 
40 

41< 
42 

85-S 

54 
55 

57 
58 
59* 
60 
61 
62 

65 
109 (Eski 108 nci madde ile birleştirilerek metinden çıkarıldı) 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
1İ6 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 

107 
108 
109 
110 
111 

TTI 112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 

— 49-< 
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Madde içindeki Madde içindeki 
Maddenin eski eski atıf Maddenin yeni yeni atıf 

numarası numarası numarası numarası 

129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 

128 

• 

145 

160 

147 

145-147 

126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 

125 

142 

157 

144 

142-144 

60 
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; Madde içindeki Maddo içindeki 
Maddenin eski eski atıf Maddenin yeni yeni atıf 

numarası - numarası numarası numarası 

173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 , 
204 
205 
206 
207 

171 

147 

170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 ' 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 

168 
«. 

144 

BAŞKAN — Bu okunan önergedeki tashih
leri oylarınıza arz ediyorum;. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
.SARIGÖZ (Rize) — Sayın Başkan, cetveller 
okunmadı, cetveller ıbu arada okunacak. 

BAŞKAN — Bunu bitirelim sonra onu 
halletmıek çaresine bakacağız. Başka çare yok. 
.Kabul edenler... Etmiyeriler... Tashihler kabul 
edilmiştir. 

Sayın Komisyon Başkanından bir ricamız 
var efendim. Bu cetvellerde madde metinlerine 
dâhil olduğuna göre, madde metinleri oylanır
ken bu cetveller oylanmadan evvel bizim bil
gimize sunup bunların, yeni tashih cetvelleri
nin oylanması gerekir idi. Çünkü İçtüzüğün 
109 ncu maddesi gayet sarih olarak lâyiha veya 
teklifin katiyen kabulü reye (konmadan evvel 
diyor. Teklif ve lâyihalar ki, bu da lâyihalara 

- 51 
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dâıhil, kabule sunulmadan evvel tasdı'iih'i icabe-
den kısımların oylanması lâzımdır. 

Şimdi bunlar katı olarak oylandığına göre, 
109 ncu maddeyi nasıl tefsir ediyorlar ki, biz 
ıbunları şimdi nasıl loylıyalım ? Lütfen izah 
(buyurun. Ona göre işlem yapalım. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

(SARIGÖZ (Rize) — Muhterem arkadaşlar, ye
niden oylanmasını Riyasetten talebettiğimiz 
cetveller 1 ile 3 numaralı cetvellerdir. 140 nei 
•madde, yüksek malûmları bulunduğu veçhile, 
subayların kademe terfiloriyle ilgili olaaı mad
de idi, maaşlarını ve maaş göstergelerini tes-
(bit ediyor idi. 657 sayılı Kanunun tatbikatı 
ile paralellik temin etmek üzere cetvellerin ora
dan çıkarılmasından sonra, ek kanunia yeniden 
tesbit edilmesi hükmünün yer almasından son
ra, bu cetvellerde gerekli değişikliği yapan bu 
cetvelleri yeniden oylamak bir zaruret halini 
aldı. Bu itibarla Sayın Başkan Ibuyuruyorlar 
ki, 109 ncu maddede bu şekilde bu oylamayı 
kabul etmek mümkün değildir. 140 ncı madde 
tadil edilip yeni şekliyle kabul edilince bun
ların da ona göre yeniden oylanması bir za
ruret halini alıyor. Aksi halde, kanun Sena
toya cetvellerdeki aksaklıik intikal edecektir 
ve tekrar Yüce Heyetinize sırf bu cetveller yü
zünden dönmesi ihtimali mevcuttur. 

Bu aksaklığı bertaraf etmek için, mutlaka 
ibu cetvellerin de oylanması zaruridir. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeceğim 
Sayın Komisyon Başkanı. 

Şimdi bu konuda benim bulunduğum cel
sede dahi, yine bir yanlışlık olmuştur; 171 nci 
madde oylanırken 4 numaralı cetvel de oylan
mıştır, Heyeti Umumiyeye arz edilmiş ve 171 
nci madde ile beraber bu 4 numaralı cetvel de 
oylanıp kabul edilmiştir. Şimdi tekrar bu 4 nu
maralı cetvel 210 ncu maddeye ek olarak oy
lanması ve bu oylanırken elimize geçmedi, bi-
lâhara bu 4 nolu cetvelin de oylanması isten
di. 

Şimdi, 109 a göre biz bunları oylamadan 
evvel, hiç olmazsa bir değişiklikle gelseydiniz, 
bunu bu şekilde, oylıyabilirdik. Şimdi oylanıp 
katiyet kaybettikten sonra nasıl bir prosedüre 
oyduracağız bilemiyorum;. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — 1 - 3 numaralı cetvelleri 
daha evvel Riyasete takdim etmiştik, önerge 
ile. 

BAŞKAN — 5 Numaralı diyorsunuz. Bu 
maddeler geçtikten sonra 5 numaralı diyorsu
nuz, üzerinde yine 4 numara mevcuttur. 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Maddeye ek 
'bir cetvel oylanacak. Oylamaya mâni bir hal 
yoktur. 

BAŞKAN — Şimdi müsaade buyurursanız, -
(bir oylama cihetine, içtüzüğün bu saraJheti kar
şısında, kendiliğinden gidemeyiz. 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — 109 ncu mad
de ile ilgili değil bu. 

BAŞKAN — Şimdi müsaade buyurun. Bu, 
işin, Umumi Heyetin reyine iktiran edebilme
si için, bir usul müzakeresi açalım. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Oylarımıza su
nun Sayın Başkan, Meclisin kararına iktiran 
etsin. 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Usul hakkın
da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyuruîiuz efendim. 
ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Muhterem ar

kadaşlarım, ilgili maddeleri konuşurken oylan
mış bulunan bu cetvellerin burada oylanma
sına mâni bir hüküm yoktur. 109 ncu made 
ile de hiçbir ilgisi ve irtibatı yoktur. Biz, bir 
tekriri müzakere yolu ile, bununla irtibatı ol-
mıyan maddeleri yeniden oylıyacak durumda 
değiliz. Biz, oylanmamış bir cetveli, kanuna 
ek olarak burada oyliyacağız. Müzakereler de 
bitmemiş olduğuna göre, bu cetvellerin bura
da oylanmasına hiçbir se'bep ve surette mâni 
bir hüküm yoktur. Bu tertip maddesi olan İç
tüzüğün 109 ncu maddesi ile de asla ilgili de
ğildir. Oylama yolu açıktır. 

Hürmetle? ederim. 

BAŞKAN — Yalnız bir dakikanızı istirham 
ediyorum. Katbul edilmiş bulunan bir madde 
üzerinde Heyeti Umumiyede tekriri müzake
re usulü hiçbir zaman eari olaıma'z. (Gürülftü-
ler> 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Böyle bir şey 
demedim, zaten olamaz. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Komisyon 
adına bir şey arz edebilir miyim? 
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' 'BAŞKAN -T- Buyurun ^efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-

BAŞLI (Burdur) — Sayın arkadaşlarım, bu
raca cetvellerin teselsülünde bir maddi hata 
vardır. Maddi hatanın her zaman, Heyeti Umu-
ımiyenizee tasvip gördüğü ta'kdirde, telâfisi 
mümkündür. Kaldı ki, üç madde ile ilgili, 45, 
112 ve 207 nci maddelerle ilgili cetvellerin mad
deleri oylanmıştır, ama cetvellerin yemden oya 
vaz'edilmesi, yani oylanmamış bulunan cetvel
lerin oya vaz'edilmesi, kanun tekniği bakımın
dan, zaruri bulunduğu için komisyon bunu arz 
etmiştir. Başka bir husus yoktur. Arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, bu tashihlerin yapıl
ması hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
önerge ile birlikte cetvelleri okutuyorum efen
dim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ek - 1 ve ek - 2 sayılı cetveller, esas madde 

(metinlerinde yapılan değişikliklere uygun ola
rak düzeltilmesi gerekmektedir 

İçtüzüğün 109 ncu maddesi uyarınca bu 
cetvellerde ilişik şelril'lerde olduğu gibi gerekli 
düzeltmelerin yapılmasını arz ve teklif ede
rim. 

İsmail Sarıgöz 
iGeçici Komisyon Başkanı 

BAŞKAN — Okunan önergeyi ve cetvelle
rini oyunuza sunuyorum. Kaibul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Şimdi 210 ncu maddede tashih edilmesi ica-
»beden, gerek madde metninde 4 numaralı cet
vel, gerekse cetvel üzerinde 4 numara var
dır, bunu da 5 numaralı cetvel olarak okutup 
oylarınıza sunacağım. 

4 numara 5 olarak değil ini efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Yalhut mükerrer 4 yapalbilir 
miyiz ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Hayır, hayır... 

BAŞKAN —r- Sunuyorum efendim, kaibul 
edersiniz, etmezsiniz. 

GEÇİCİ KOMİSYON ŞAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Madde metni de 207 ola
cak edendim, çjıkan maddeler muvacehesinde. 

BAŞKAN — Bu numara değişiklikleriyle 
komisyonun önergesini yeniden okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarıya aşağıdaki maddenin 209 ncu mad

deden sonra 210 ncu madde olarak eklenmesini 
arz ve teklif ederim. 

İsmail Sarıgöz 
Geçici Komisyon Başkanı 

III - Uzman jandarmalarla, uzman çavuşlar 
hakkında uygulanacak malî hükümler. 

Madde 210. — 3 Mart 1954 gün ve 6320 sayılı 
çavuş ve uzman çavuş Kanununa tabi uzman ça
vuşlarla, 24 Haziran 1965 gün ve 635 sayılı Uz
man Jandarma Kanununa tabi uzman jandarma
ların aylıkları, mahrumiyet yeri ödeneği, aile 
yardım ödeneği, ölüm yardımı ödeneği, doğum 
yardımı ödeneği ve emeklilik hakkı olanların 
emeklilik ikramiyeleri bu kanunda yazılı esasla
ra göre ödenir. Bunların gösterge rakamları ile 
kademeleri Ek - 5 sayılı çizelgede gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; 210 
ncu madde metnindeki 5 numaralı cetvel olarak 
gerek madde metninde, gerekse cetvellerde ya
pılan tashihleri oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

A. P. Grupu adına kanunun tümü üzerinde 
Sayın Nahit Menteşe buyurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA NAHİT MENTEŞE 
(Aydın) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
başta 4273 ve 5802 sayılı kanunlar olmak üzere, 
muhtelif kanun ve tüzük ve yönetmeliklerde yer 
almış bulunan subay ve astsubayların malî ve 
hukukî statüleri ile ilgili bünyesinde toplıyan, 
bu itibarla da kot bir kanun olan Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel kanunu tasarısının Yüce 
Mecliste uzun ve yorucu bir çalışma sonunda 
müzakereleri bitirilmiş bulunmaktadır. Bu ka
nunun mükemmelleştirilmesi hususunda gerek 
siyasi partiler grupları adına ve gerekse şahıs
ları adına konuşan, önerge veren sayın milletve
killeri samimî bir gayret göstermişlerdir. Müza
kereler sırasında bütün grupların ve sayın mil
letvekillerinin, parti farkı gözetmeden Silâhlı 
Kuvvetlerimizin ve onun güzide mensuplariylej 
bundan sonra Silâhlı Kuvvetler bünyesinde vazi
fe alacak olanların bu yöndeki hizmetlerine en 
iyi ve en faydalı bir şekilde cevap vermesini te
min etmek üzere gösterilmiş olan titiz gayretler-
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den dolayı, A. P. Grupu olarak, memnuniyetimi
zi ve şükranlarımızı sunarız. 

Bu kanunun milletimize ve onun göz bebeği 
Silâhlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını dileriz. 
.,. Hürmetlerimizi arz ederiz efendim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın Fer
da Güley, buyurunuz efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Tümü üzerin
de bir lehte, bir aleyhte konuşulur. Ben oyumun 
rengini izhar sadedinden söz istiyorum. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Konuşan arka
daşımız, bütün Meclisin hislerine tercüman ol
muştur. Tüzüğü ihlâl etmiş olmıyalım... 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, oyunuzun rengi 
hakkında açıklamada bulunacaksınız, buyuru
nuz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; geçen dönem büyük 
emeklerle kanunlaştırdığımız, yani Meclisten ge
çirdiğimiz Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nunu Senatodan döndüğü sırada Sayın Cumhur
başkanınca veto edilmiş olması ile Meclisimizin 
bu döneminde bu kanunun daha olgun, daha gü
zel bir şekilde çıkması imkânlarına sahih olduk. 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin nizamını, terfihini 
ve yeniden organize edilmesini, Türk Silâhlı 
Kuvvetleri personelinin özlük haklarını sicil iş
lerini yeniden tertiplemesi dolayısiyle daiha ol
gun ve güzel bir hale getirilen bu kanuna beyaz 
oy vereceğim. Çünkü Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
aslında hakkı olan, fakat milletimizin verebile
ceği, büyük fedakârlık içerisinde verebileceği 
bir seviyede malî hükümleri de ihtiva eden bu 
kanun, vicdanen beyaz oy verebileceğim en gü
zel kanundur. Bu bakımdan Silâhlı Kuvvetler 
mensuplarının taleb edilen bütün haklarını tam 
olarak verememişse bunda memleketimizin ger
çeklerinin, milletimizin imkânlarının nazara 
alınmasında fayda vardır. Milletimiz bugün Tür
kiye'de en büyük hizmeti gören, demokrasinin 
bekçisi, Türk Milletinin öz bir parçası olan Si
lâhlı Kuvvetlerine ancak bunu verebiliyor. Bu 
imkânlar içerisinde onların aşk ve şevkle yap
tığı vatan müdafaası, Anayasa müdafaası, de
mokrasi müdafaası hizmetlerine daha büyük 
azimle imanla eğileceklerine inandığım için bu 
kanuna beyaz oy vereceğim. 

Kanunun Silâhlı Kuvvetlerimize ve büyük fe
dakârlıklarla onlara omuz veren kahraman mil
letimize hayırlı olmasını dilerim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu ka
nunun tümünü oylarınıza sunacağım. 

Sayın îlyas Kılıç, oyunuzun rengi hakkında 
söz mü istiyorsunuz? Eğer aleyhte istiyorsanız, 
buyurun efendim.,. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Hayır efendim, 
lehinde konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN —- Aleyhte istemediğimize göre söz 
veremiyeceğim. Tasarı açık oylarınıza sunulacak 
ve kutular sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Bir hususu arz etmek isti
yorum. 

BAŞKAN — Sayın komisyon, kısa olmak 
üzere, buyurun, efendim. 

Vakit bitmiştir ayrıca karar almaya ihtiyaç 
kalmasın. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Muhterem arkadaşlarım, 
iki buçuk aylık bir süreden beri Yüce Heye
tinizde müzakere edilen Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanunu, nihayet Yüce Heye
tinizin oyları ile kanunlaşmıştır. Bu kanunun 
uzun görüşme süresi içinde görüşlerini belirt
mek suretiyle gerekli değişikliklerin yapıl
masına hizmet sarf eden her partiye mensup 
arkadaşlarıma ve kanunun gerek komisyonlar
da müzakeresi sırasında ve gerekse umumi He
yette müzakeresi sırasında Komisyona gereken 
her türlü yardımı ve hizmeti yapan Bakanlık 
Kanunlar Şubesi Müdürlüğü mensuplarına, 
komisyon âzası muhterem arkadaşlarıma te
şekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim. 

Kanunun Türk Silâhlı Kuvvetleri mensu
bu subay, astsubay, uzatmalı çavuş ve jan
darma uzatmalılarına, topyekûn Türk milleti
ne hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. (Alkış
lar.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan arkadaş
lar var mı ? Açık oylama işlemi bitmiştir. 

Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALOĞLU (Adana) — Sayın Başkan, çok muh
terem arkadaşlar, Türk Silâhlı Kuvvetleri perr 

sonelinin malî, hukukî statüsünü bir kot halin-
I de toplıyan Silâhlı Kuvvetler Personel Karni-

54 — 
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ty*ntm geliştirilmesinde ve Silâhlı Kuvvetler 
mensupları için. hayırlı neticeler verecek bir 
şekilde kanunun düzenlenmesindeki kıymetli 
çalışmalarından dolayı hepinize, Silâhlı Kuv
vetler adına, teşekkürlerimi arz ederim. 

Yaşama şartlarının zorluğu ve bütün va
tan sathına yayılmış, vazife icapları ve va
tan müdafaasının icabettrdiği vazife icapları 
sebebiyle, zor vazife şartlan, yorucu ağır va
zife şartları içersinde çalışan Türk Silâhlı 
Kuvvetlerine bu kanun ile getirilen kıta tazmi
natı ve malî hükümlerinin onların refahı için 
teşvik edici bir mahiyet taşıdığını ve Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin büyük Meclisin itima
dına lâyık bu vatanın ve Türk istiklâlinin 
bekçisi olark Büyük Meclisin güvenine mazhar 
olduğunu da bilmekteyim. Bu bakımdan hepi
nize tekrar tekrar teşekkür ve saygılarımı arz 
ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Açık aylama neticelerini oku
yorum. 

İnsan hakları ve ana hürriyetlerini koruma
ya dair Avrupa sözleşmesine ilişkin 2 numa
ralı protokolün onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkındaki kanun tasarısının oylaması
na (246) arkadaş iştirak etmiş, 238 kabul, 3 ret, 
4 çekinser oyla tasarı Meclisimizce kabul edil
miştir. 

İnsan halkları ve ana hürriyetlerini koru
maya dair Avrupa sözleşmesinin 29, 30 ve 34 
ncü maddelerini değiştiren 3 numaralı protoko
lün onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
daki kanun tasarısının oylamasına 245 üye iş
tirak etmiş; 241 kabul, 3 ret, 4 çekinser oyla 
tasarı Meclisimizce kalbul edilmiştir. 

Ay ive diğer gök cisimleri dâhil, uzayın 
keşif ve kullanılmasında devletlerin faaliyet
lerini yöneten ilkeler halkkınıdaki andlaşmala-
rın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının oylamasına 247 üye iştirak et-
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miş; 239 kabul, 3 ret, 5 çekinser oyla taşarı. 
Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Milletlerarası Adalet Divanı statüsünün 
36 ncı maddesinin ikinci fıkrasında derpiş olu
nan ve hukukî uyuşmazlıkların çözülmesi husu
sunda Divanın, yangı hakkını önceden tanıma
yı gerektiren ihtiyarı kayda katılmamız hak-
kındalki 5047 sayılı Kanunun yeniden uzatıl
masına dair kanun tasarısı hakkında yapılan 
açık oylamaya 247 arkadaşımız ktılmış; 240 ka-
'bul, 3 red, 4 te çekimser ayla, tasarı Meclisi
mizce kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı ara
sında 21 Kasım 1966 tarihinde Rabat'ta akde
dilmiş bulunan kültür anlaşmasının onaylan
masının uygs.n bulunduğuna dair kanun tasa
rısının oylamasına 242 arkadaşımız katılmış, 
235 kabul, 3 ret, 4 çekinser oyla, tasarı Mecli
simizce kalbul edilmiştir. 

23 Haziran 195*9 tarihli Beyrut'ta imzala
nan T. C. Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti 
(Hükümeti arasında kültür anlaşmasının onay
lanmasına dair kanun teklifinin açık oylama
sına 242 arkadaşımız iştirak etmiş; 235 kalbul, 
3 ret, 4 çekinser oy ile tasarı Meclisimizce ka
bul edilmiştir. 

Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkında
ki kanun tasarısının oylamasına 106 arkadaş iş
tirak etmiş; 103 kalbul, 1 ret, 2 çekinser oy ve
rilmiştir. Nısalbolmadığından oylama tekrarla
nacaktır. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanun ta-
sarısmnı oylamasına 3ı6 arkadaş iştirak etmiş, 
34 kabul, 2 çekinser oy verilmiştir. Nısalbolma
dığından oylama tekrarlanacaktır. 

ıSilâhlı Kuvvetler Personel kanununun mem
lekete hayırlı olmasını dilerim. 

21 . 6 . 1967 Çarşamba günü. saat 15 te top
lanmak üzere Birleşime slon veriyorum. 

Kapansa saati : 20,07 

ı» M 
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İnsan haklan ve anahürriyetlerini korumaya dair Avrupa Sözleşmesine ilişkin 2 iıumarafr Proto

kolün onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilffiiîştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybura 
Air Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Topaloğlu 
Bekir Tüuay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Süleyman Arif Emre 

AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Akakn 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Murat öner 
Ali îhsan IJlubahşi 

AĞRI 
Abdülbari Aydpğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Ali Delâlettin îopala 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
îlyas Seçkin 
Hasan Türkay 
Ahmet üstün 
M. Kemal Yılmaz I 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 245 

Kabul edenler : 238 
Reddedenler : 3 
Çekinserler : 4 

Oya katılmıyanlar : ?01 
Açık üyeliMer : 4 

[Kabul edenler] 

1 ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eke* 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Jtfahit Menteşe 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Fethi Çelikbag 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga | 

1 Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
1 Dursun Akçaoğlu 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Muzaffer Karan 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu. 
Metin Cizreli 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçels 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven | 

1 Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaofclu 
Nihat Pasinli 

ESKÎŞEHİS 
Şevket Asbuzpjlu 
Hayri Başar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

'.: GAZİANTEP ' 
1 ..Naşit Sanca 

Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 

1 1. Etem Kılıçöglu 
1 . GÜMÜŞANİ 

Necati Akagün 
Ali İhsan ÇettJfikan 
Sabri ö?can Şan 
Sabahattin Sayacj 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

'.TalâtKöseoğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 
Ali İhsan Balım 

IÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Nurettin Bulak 
Orhan Erkanh 

~'H 
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Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
A. Coşkun Kırca 
Kaya özdemir 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtaküıç 
Osman Nuri Ulusay 
Heşit Ülker 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

IZMtR 
Şavket Adalan 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
îhsan Gürsan 
Settar İksel 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 

KARS 
Abbas .AH Ç^İŞ 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Âdil Toközlü 
î. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Âteşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

Arif Hikmet Güner 
Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Memduh jErdemir 
Süleyman Onan 

KONYA 
Selçuk Aytan 
İsmet Kapısız 
Seyit Faruk önder 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Mustafa Ok 
Nahit Ycnişchirlüoğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Vefik Pirinçeioğlu 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Seyfi Sadi Pencap 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soyer 

Oğuzdemir Tüzün 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ferda Gül ey 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürcr 
Şerafeddin Paker 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Pala oğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Osman Hacıbaloğht 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELÎ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

UEFA 
Bellice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erd'.nç 
M. Salih Yı'dız 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadmlı 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlıı 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

[Reddedenler] 

KONYA 
Nazif Kurucu 

MARDİN 
Fuat Uluç 

[Çekinserler] 

ADANA j AMASYA I MUĞLA j SAMSUN 
Kemal Sarıibra^imoğlu 1 Kâzım Ulusoy I ilhan Tekinalp j Melâhat Gedik 
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[Oya katılmıyanlar] 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan (1.) 
Turhan Dilligil 
Ali Karcı 
İbrahim Tekin (B.) 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Şevki Güler 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Orhan Alp (B.) 
Osman Bölükbaşı 
Musa Kâzım Coşkun 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker (B.) 
Alparslan Türkeş 

ANTALYA 
Hasan Akçalı oğlu 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Cihat Bilgehan (B.) 
Enver Güreli 
Fennî îslimyeli 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Kemal Demir 
Hasan Özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
I. Hakkı Boyaeıoğlu 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
İbrahim öktem (1.) 
Kasım önadım 
ö . Doğan öztürkmen 
Mehmet Turgut (B.) 

Ahmet Türfcel (B.) 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRÎ 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydil 
Hûda i Ora! 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai Iskenderoğlu 

EDlRNB 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
Nazmi özoğul 
Türkân Seçkin 

. ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 

ERZURUM 
Cevat önder 

Adnan Şenyurt 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Ali Ilışan Göğüs 
Hüseyin încioğlu 
Kâmil Oea'k (B.) 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Nizamettin Erkmen 
Ali' Köymen 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çotin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykaım (I.) 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Tekin Erer 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman özer 

Ilhami Sancar 
I. Hakkı Tekinel 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Mustafa Uyar 
Le'bit Yurdoğlu (î.) 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Gölo 
Âdil Kurtel 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
M. Ziyaeddin İzerdem 
ihsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 

58 — 
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Himmet Erdoğmuş 
Kemal Kaçar 
î. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Sami Binicioğlu 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
Kemali Bay azıt (1.) 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esaft Kemal Aybar 

İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 

MüĞLA 
İzzet Oktay (1. Ü.) 
Turan Şahin 

MUŞ 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
(t) 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Hayrettin Uysal 

[Açık i 

Çorum 
Diyarbakır 
İstanbul 
Urfa 

SAMSUN 
llyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şalıinoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah 0 ııgan 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
M. Şükrü Çavdaroğlu 

iyelik] 

1 
1 
1 
1 

Osman Saraç 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 

URFA 
Halil Balkıs 
Mahmut Çetin 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Muslin Görentaş (1. Ü.) 
Kimyas Kartal 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Neşat Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 

Yekûn 

+•»• 
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tnsan haklan ve anahürriyetlerini korumaya dair Avrupa Sözleşmesinin 29, 30 ve 34 ncü nıaddeleriai 
değiştiren 3 numaralı Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısına 

verilen oylann sonucu 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybora 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gül ek 
Ahmet Topaloğlu 
Bekir Tüııay 
Talih* Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif At alay 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARA HİSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Murat önder 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülbari Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Ali Oelâlettin Topala 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Kemal Bagcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
Ahmet Dallı 
O ıhan Eren 
Recai Er güder 
î. Sıtkı Hatipoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin 
Hasan Türkay 
Ahmet üstün 
M. Kemal Yılmaz 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 245 

Kabul edenler : 238 
Reddedenler : 8 

Çekinserler : -4 
Oya katılmıyanlar : 201 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 

ANTALYA 
nüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
İhsan Ataov 
Hasan Fehmi Boztepe 
Raf et Eker 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIK 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç. 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BÎNGÖIı 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Oanga 

Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Muzaffer Karan 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizreli 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
IMıami Erteni 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kamal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 

Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uj'gur 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
I. Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Aka gün 
Ali ihsan Çelikkan 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Kemal Ataman 
İsmail Çatal oğlu 

İSTANBUL 
Nurettin Bulak 

m 
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Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
A. CosJum Kırca 
Kaya özdemir 
Selim Sarper 
Fuâd Sirmen 
Ahmet Tahtalnlıç 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

ÎZMÎR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
İhsan Gürsan 
Settar İksel 
Cemal Hakla Selek 
Envtr Turgut 

KARS 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 
Osman Yeltekim 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Âdil TokÖzlü 
I. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERÎ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

Arif Hikmet Güner 
Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Süleyman Onan 

KONYA 
Selçuk Aytan 
ismet Kapısız 
Seyit Faruk Önder 

KÜTAHYA 
Ali Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
I. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat. Dülge 
Mustafa Ok 
Nahit Yenişehrlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Vcfik Pirinçeioğlu 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Seyfi Sadi Pencap 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 

Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihittin Gürer 
Şerafeddin Paker 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliya oğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Tcvfik Koral tan 
Seyfi Kıırtbek 
Ccvad Odyakmaz 
M. Kemal Pala oğlu 
Gül tekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 

llyas Demir 
TOKAT 

Cevdet Aykan 
Osman Hacıbaloğln 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan ünlü 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadınlı 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çctincr 
Konan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karaknş 
Kâmil Kırıkoğlu 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

[Reddedenler] 

KONYA 
Nazif Kurucu 

MARDİN 
Fuat Uruç 

[Çekinserler] 

ADANA I AMASYA 
Kemal Sanibrahimoğkı I Kâzım Ulusoy 

MUĞLA 
İlhan Tckinalp 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
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[Oya katilmıyanlar] 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Turhan DiMigil 
Ali Karcı 
İbrahim Tekil (B.) 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Ali Turanlı 

AFYON KARAH1SAR 
Şevki Güler 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Orhan Alp (B.) 
Osman Bülükbaşı 
Musa Kâzım Coşkun 
Rıjıa Kuas 
Emin Paksüt 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker (B.) 
Alparslan Türkeş 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Cihat Bilgehan (B.) 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Kemal Demir 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
1. Hık ki Boyacıoğlu 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
İbrahiım Öktcm (İ.) 
Kasım önadım 
ö. Doğan öztürkmen 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Rcfct Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUH 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Mehmet »Salih Baydü 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk.V.) 
Nazmi özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 

ERZURUM 
Cevat önder 
Adnan Şenyurt (1.) 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 

Seyfi Öztürk (B.) 
GAZİANTEP 

Ali İhsan Göğüs 
Kâımil Oca'k (B.) 
Hüseyin İncioğlu 

GİRESUN 
Kudrtet Bosuter 
Nizarcettin Erkmen 
Ali Köymen 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

ILİTAY 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsctt in Mursaloğlu 

İSPARTA 
Süleyman Demirci 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Kadir Çetin 
Celâl Kıhg 
C. Sadık Kutlay 

ISTANBUIı 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykajm (1.) 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Tekin Erer 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman özer 
Ilhami Sanear 
I. Hakkı Tekinel 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 

Hüsamettin Gümüşpala 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu (I.) 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Göle 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
M. Ziyaeddin Izerdem 
İhsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmug 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Şaban Erik 
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Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Sami Binicioğlu 
Muammer Erten 
Şevket Ragit Hatipoğlu 
Önol Sakar 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt (1.) 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 

MUĞLA 
İzzet Oktay ( İ Ü . ) 

Turan Şahin 
MUŞ 

Kâmil özsarıyıidız 
NEVŞEHİR 

Ali Baran Numanoğlu 
NİĞDE 

Mehmet Altmsoy 
ORDU 

Raif Aybar 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 

SAKARYA 
Ekrem Aliean 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
llyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 

Namık Kemal Tülezoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Gıyasettîn Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Saraç 

[Açık üyelikler] 

Çorum 
Diyarbakır 
İstanbul 
Urfa 

1 
1 
1 
1 

îrfan Solmazer 
TRABZON 

IJkrem Dikmen 
Selâhattin Güven 

URFA 
Halil Balkıs 
Mahmut Çetin (1.) 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Muslih Görentaş (1. Ü.) 
Kimyası Kartal 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 

Yekûn 

i^€Ki 
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Ay ve diğer gök cisimlori dâhil, uzayın keşif ve kullanılmasında devletlerin faaliyetlerini yöneten* 
ilkeler haldandaki Andlaşmanm onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısına verilen* 

oyların sonucu 
(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 247 

Kabul edenler : 239 
Reddedenler : 3 
Çckinserler : 5 

Oya katılmıyanlar : 190 
Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybura 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım GiLek 
Ahmet Topaloğlu 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Murat öner 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülbari Aydoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Ali Oe!âlettin Topala 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
îlyas Seçkin 
Hasan Türkay 
Ahmet Üstün 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Raf et Eker 
Ahmet Torgay 

ARTVİN . 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
İbrahim Aytag 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Fethi Çelikbag 
Faik Kırbaşlı 

» BURSA 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 
Şefik İnan 

ÇA.NKIR1 
Dursun Akçaoğlu 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Muzaffer Karan 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Motin Cizreli 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
llhaımi Ertem 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Samet öüldoğan 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçtek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
1. Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Aka gün 
Ali" İhsan Çelikkan 
Sabri özcan San 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Kemal Ataman 

6* 



M. Meclisi B : 121 19 . 6 .1937 O : 1 

ADANA 
Kemal Sanibrahimoğlu 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

[Çehinserler] 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

MUĞLA 
İlhan Tckinalp 

[Oya katümıy anlar] 

SAMSUN 

Melâhat Gedik 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Turhan Dilligil 
Ali Karcı 
ibrahim Tekin (B.) 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Şevki Güler 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Orhan Alp (B.) 
Osman Bölükbaşı 
Musa Kâzım Coşkun 
Rıza Kuas . 
Emin Paksüt 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker (B.) 
Alparslan Türkeş 

ANTALYA 
Hasan Akçahoğlu 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altınkaya 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Oihat Bilgehan (B.) 
Enver Güreli 
Fennî îslimyeli 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BÎNGÖI* 
Cemal Yavuz 

BlTLlS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Kemal Demir 
Hasan Özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
ibrahim, öktem (I.) 
Kasım önadım 
ö. Doğan öztürkmen 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Nurettin Qk (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydll 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRN1Î 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Cevat Önder 
Adnan Şenyurt (t.) 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Seyfi Öztürk (B,) 

GAZİANTEP 
Ali Ilışan Göğüs, 
Hüseyin Incioğlu 
Kâmil Ocak (B.) 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Nizamettin Erkmen 
Ali1 Köymen 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 1 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 

Suphi Baykam (I.) 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Tekin Erer 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven. 
Abdurrahman Şeref Lâg 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman özer 
ilhamı Sancar 
1. Hakkı Tekinel 

IZMtR 
Mehmet Ali Aytaş 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Mustafa Uyar 
Leb it Yurdoğlu (I.) 

KARS 
Lâtif Âküzüm 
Turgut Göle 
Âdil Kurtel 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanh 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
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ismail Çataloğlu 
İSTANBUL 

Nurettin Bulak 
Orhan Erkanh 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğral 
A. Coşkun Kırca 
Kaya özdemir 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 
Aydm Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

ÎZMlR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
ihsan Gürsan 
Settar İksel 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 

KARS 
Abbaa Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Âdil Toközlü 
I. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
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Feyyaz Küksal 
KIRKLARELİ 

Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Süleyman Onan, 

KONYA 
Selçuk Aytan 
ismet Kapısız 
Seyit Faruk Önder 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
I. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
ismet inönü 

MANİSA 
Ertugrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Mustafa Ok 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ . 
Veyei Kadıoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Nazmi Oğnz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Seyfi Sadi Pencap 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 
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NlĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soyer 
Oğuzdomir Tüzün 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğhı 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
ismail Sarıgöz 
Covat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin O ürer 
Şerafeddin Paker 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzun oğlu 

SÜRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 

Tahsin Türkay 
TEKİRDAĞ 

Halil Başol 
Ilyas Demir 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Osman Hacıbaloğ'u 
Bedrettin Karaerkck 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Hamdi Orhon 
Ahmet Soner 
Osman Turan 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Bchice Ilatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Ceımal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrası zoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadmlı 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sumgun 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

[Reddedenler] 

KONYA 
Nazif Kurucu 

MARDİN 
Fuat Uluç 
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Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
M. Ziyaeddin îzerdem 
îhsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
Mekki Keskin 
Tunus Koçak 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmug 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Sami Binicioğlu 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
Keımalî Bayazıt (1.) 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Rıfat Baykal 

MUĞLA 
tzzet Oktay (I. Ü.) 
Turan Şahin 

MUŞ 
Kâmil özsanyıldız 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

N Î Ğ D P J 
Mehmet Altmsoy 

ORDU 
Raif Aybar 

[Açık ı 

Çorum 
Diyarbakır 
İstanbul 
Urfa 

Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
(i.) 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
llyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoglu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 

TEKÎRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

iyelik] 

1 
1 
1 
1 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Saraç 
îrfan Solmazer 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 

URFA 
Halil Balkıs 
Mahmut Çetin 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Muslih Görentaş (I. Ü.) 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Neşat Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Bülent Ec<*vit 

Yekûn 

—•-—- **ar> * -«' »•--—•*~ 
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Milletlerarası Adalet Divanı Statüsünün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında derpiş olıman ye 
hukukî uyuşmazlıkların çözülmesi hususunda Divanın yargı hakkını önceden tanımayı gerektiren 

ihtiyari kayda katılmamız haklondaki 5047 sayılı Kanunun yeniden uzatılmasına dair 
kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybura 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Güiek 
Ahmet Topaloğlu 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Ata! ay 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 

Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Murat öner 
Ali ihsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Ali Oel âl ettin Topala 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
Ilyas Seçkin 
Hasan Türkay 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 247 

Kabul edenler : 240 
Reddedenler : 3 

Çekinserler : 4 
Oya katılmıyanlar : .199 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 

Ahmet Üstün 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Raf et Eker 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDİN 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
ibrahim Aytaç 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BÎTLÎS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Fethi Çelikbag 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlıı 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Muzaffer Karan 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Motin Cizreli 
Feyzi Kalfagil 

EDlRNfl 
İlharai Ertcını 
Türkân Seçkin 

ELAZIĞ 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Sadık Pcrincjek 
Âdil Sağı regl u 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başa? 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytin oğlu 

GAZİANTEP 
Naşit Sanca 
Mahmut Uygur 
Süleyman ünlü 
Hüseyin Yılman 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
I. Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Aka gün 
Ali ihsan Çelikkan 
Sabri özcan San 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Talât Köscoğlu 
Hüsnü Özkan 
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İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 
Ali İhsan BaJım 

İÇEL 
Kemal Ataman 
İsmail Çatal oğlu 

İSTANBUL 
Nurettin Bulak 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
A. Coşkun Kırca 
Kaya özdcmir 
Selim Sarper 
Fuııd Sirmcn 
Ahmet Tahtakılıç 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
İhsan Gür san 
Settar İksel 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 

KARS 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Adil Tokuz] ü 
1. Hakkı Yılanhoğlu 

KAYSER t 
Mehmet Ateşoğlu 

Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpagaoğlu 
Feyyaz Koksal 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Memduh Erci emir 
Süleyman Onan 

KONYA 
Selçuk Ay tan 
İsmet Kapısız 
Seyit Faruk önder 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
İsmail Hakkı Yıldırımı 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Mustafa Ok 
Nahit Yenişeh'rlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Vefik Pirinççioğlu 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Seyfi Sadi Pencap 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RlZH 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Musli'hittin Gürer 
Şerafeddin Paker 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Süreyya Uluçay 
Balıattiın Uzunoğlu 

SİİRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğlu 

Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek . 

TRABZON 
A. İhsan Binncioğlu 
Ahmet Cebi 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan ünlü 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

. VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadınlı 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK! 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

[Reddedenler] 

KONYA 
Nazif Kurucu 

MARDİN 
Fuat Uluç 
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[Çekinserler] 

ADANA 
Kemal Sanibrahimoğlu 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan (1.) 
Turhan Dilligil 
Ali Karcı 
İbrahim Tekin (B.) 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Şevki Güler 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Orhan Alp (B.) 
Osman Bölükbaşı 
Musa Kâzım Coşkun 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker (B.) 
Alparslan Türkeş 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Cihat Bilgchan (B.) 
Enver Güreli 
Fennî îslimyeli 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

[Oya katümıyanlar] 

BİNGÖL1 

Cemal Yavuz 
BİTLI3 

Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Kemal Demir 
Hasan Özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacı oğlu 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Barlas Küntay 
İbrahim Ökteım (î.) 
Kasım önadım 
ö. Doğan öztürkmen 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türlkel (B.) 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubagı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydil 
Hüdai O rai 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNI3 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 

ERZURUM 
Cevat önder 
Adnan Şenyurt 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Aııgı 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin İncioğlu 
Kâmil Ocak (B.) 

GİRESUN 
Kudr'et Bosuter 
Nizam ettin Erkmen 
Ali» Köymen 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdağan 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykaım (I.) 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 

(Başkan) 
Tekin Erer 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Abdurrahman Şeref Lftç 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman özer 
llhami Sancar 
I. Hakkı Tekinel 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaç 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu (1.) 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Göle 
Âdil Kurtel 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanh 
Adü Aydın 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRŞEHÎB 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
İsmaü Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
M. Ziyaeddin İzerdem 
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İhsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
Mekki Keski a 
Yunus Koçak 
Pakih özfakih 
Faruk Sakan (B.) 
Vefa Tanır 
Sait Sina Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğınug 
Kcımal Kaçar 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoglu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Sami Binicioğlu 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt (I.) 
Enver Kaplan 
H. Ahmet özsoy 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 

MUĞLA 
İzzet Oktay (1. Ü.) 
Turan Şahin 

Kâmil özsarıyıldız 
NEVŞEHİR 

Ali Baran Numanoğlu 
NİĞDE 

Mehmet Altmsoy 
ORDU 

Ata Bodur 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erkin 
(t) 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
llyas Kılıç 
Selâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal TiUezoglu 
Şevki Yücel 

SÜR"? 
Abdüllmlim Araş 
Misbah Ongan 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
M. Şükrü Çavdaroğhı 
Osman Saraç 
irfan Solmazer 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 

UEFA 
Halil Balkıs 
Mahmut Çetin 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Muslih Görenta^ (1. Ü.) 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Nuri Kodamanoğfu 
Turgut Nizamoğlu 
Neşat Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 

[Açık üyelikler] 

Çorum 1 
Diyarbakır 1 
İstanbul 1 
Urfa 1 

Yekûn 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Pas Kırallığı arasında 21 Kasım 1S66 tarihinde Rabat'ta akdedilmiş bulu
nan Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısına verilen 

oyların conueu 

(Kabul edilmiştir.) 

Üyo sayısı : 450 
Oy verenler : 242 

Kabul edenler : 235 
Reddedenler : 3 

Çekinscrler : 4 
Oya katılmıyanlar : 204 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybora 
Ali Bozdoğarıoğlu 
Kasım Gül ek 
Ahmet Topaloğlu 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Murat öner 
Ali İhsan Uluoahşi 

AĞRI 
Abdülbari Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Ali Celâlettin Topala 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Kemal Bağcıoğlu 
Hü'seyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
1. Sıtkı Ilatipoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin 
Hasan Türkay 
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Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Refet Eker 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

Faik Kırbaşlı 
BURSA 

Sadrcttin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Muzaffer Karan 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlr 
Mot'in Cizreli 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
llhami Ertemi 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 

Sadık Perinçek 
Âdil ^ağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu ı 

GAZİANTEP 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
I. Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabri özcan San 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 
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Ali ihsan Bahmj 
İÇEIı 

Kemal Ataman 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Nurettin Bulak 
Orhan Erkanh 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
A. Coşkun Kırca 
Kaya özdemir 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
Osman Nuri Ulusay 
Re$t Ülker 
Mehmet Yardımcı 

IZMlR 
Şevket Ad al an 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
İhsan Gürsan 
Settar İksel 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut, 

KARS 
Abbas Ali Çetim 
Sevine Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Âdil Toközlü 
I. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cıımalıoğıu 
Turan Feyzi oğlu 
A. Atıf Hacapaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagiin 
Arif Hikmet Güner 
M. Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Süleyman Onan} 

KONYA 
Selçuk Aytan 
İsmet Kapısız 
Seyit Faruk Önder 

KÜTAHYA 
Ali Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
1. Hakkı Yıldıran 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mithat Dülge 
Mustafa Ok 
Nahit Yenişehrrlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Vefik Pirinççioğlu 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Nazmi O îhız 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Seyfi Sadi Pencap 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 

Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ferda Güley 
Haımdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Şerafottin Paker 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan. 
Nihat Doğan 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Cev.ad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

[Reddedenler] 

KONYA 
Nazif Kurucu 

MARDİN 
Fuat Uluç 
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[ÇekinserlerJ 

AMASYA I GÜMÜŞANE I SAMSUN 
Kâzım Ulusoy J Sabahattin Savacı | Melâhat Gedik 

[Oya kahlmtyanlar] 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan (î.) 
Turhan Dilligil 
Ali Karcı 
İbrahim Tekin (B.) 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Şevki Güler 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Orhan Alp (B.) 
Osman BÖlükbaşı 
Musa Kâzım Coşkun 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker (B.) 
Alparslan Türkeg 

ANTALYA 
Hasan Akçalı oğlu 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altmkaya 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akm 
Cihat Bilgehan (B.) 
Fennî Islimyeli 
Enver Güreli 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Halil ibrahim Cop 
Kemal Demir 
Hasan özcan 
Hami Tfczkan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Barlas Küntay 
ibrahim ökteım (I.) 
Kasım önadım 
ö. Doğan Öztürkmen 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALH 
Cilıad Baban 
Refet Sergin (B.) 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Bayd 1 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
<B.) 

ERZURUM 
Cevat önder 
Adnan Şenyurt 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Ali Ilışan Göğüs, 
Hüseyin Incioğlu 
Kâmil Ocak (B.) 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Nizamettin Erkmen 
Alî Köymen 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Rejpt Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
Süleyman Demirel (Baş 
bakan) 

İÇEL 
Mazhar Ankan 
Burhan Bozdoğan 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çotin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykaım (I.) 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 

Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Tekin Erer 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfettin Orhon 
Osman özer 
tlhami Sancar 
I. Hakkı Tekinel 
Aydın Yalçın 

İZMlR 
Mehmet Ali Aytaş 
Ala Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
Nihad Kürşad (13.) 
Şinasi Osma 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu (I.) 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Göl o 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 
Osman Zeki O'ktay 

KAYSERİ 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 
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KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
M. Ziyaettin îzerdem 
îhsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmug 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Sami Binicioğlu 

1 Muammer Dirik 
Muammer Erten 
Şevket Rasit Hatipoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt (1.) 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 

MUĞLA 
İzzet Oktay (I. Ü.) 
Turan Şahin 

MUŞ 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİGDB 
Mehmet Altınsoy 

ORDU 
Raif Aybar ! 

1 Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
(t) 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
llyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğln 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Mustafa Kaptan 

SÎVAS 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak | 

[Açık üyelikler] 

Çorum 
Diyarbakır 
İstanbul 
Urfa 

1 
1 
1 
1 

I TOKAT 
Fethi Alacalı 
Mithat Çavdaroğlu 
Osman Saraç 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 

URFA 
Halil Balkıs 
Mahmut Çetin 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Muslih Görentaş (I. Ü.) 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadınlı 
Nuri Kodamanoğ!u 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 

Yekûn 

>>«»-« 
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23 Haziran 1959 tarihli Beyrut 'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhu
riyeti Hükümeti arasında Kültür Anlaşmasının onaylanmasına dair kanun tasarısına venlen 

oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybura 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Topaloğiu 
Bekir Tünay 
Tahir Yücokök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalıay 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Murat Öner 
Ali İhsan Ulubahgi 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Ali Celâlettin Topala 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
î. Sıtkı Hatipoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
İlyas Seçkin 
Hasan Türkay 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz | 

Uyo sayısı : 450 
Oy verenler : 242 

Kabul edenler : 235 
Reddedenler : 3 

Çekinserler : 4 
Oya katılmıyanlar : 204 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafct Eker 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat Özarda 
Kemal Ziya üztürk 
îsmet Sezgin 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Cemali Külâhlı 

Mustafa Tayyar 
ÇANAKKALE 

Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 
Şefik înan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Muzaffer Karan 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizreld 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
llhami Erteım 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 

Ahmet Mustafaoğlu 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabri Özcan San 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Talât Kösooğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA -
İrfan Aksu 
Tahsin Argıın 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Kemal Ataman 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Nurettin Bulak 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
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A. Coşkun Kırca 
Kaya Özdcmir 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
İhsan Gürsan 
Settar İksel 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 

KARS 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Colâl Nuri Koç 
Osman Ycltekin 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Adil Toközlü 
1. Hakkı Yılanhoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumahoğlu 
Turhan Fcyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

Süleyman Onan 
KONYA 

Selçuk Aytan 
İsmet Kapısız 
Seyit Faruk önder 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
İsmail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
tsmet inönü 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Mustafa Ok 
Nahit Venişehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Vefik Pirinçcioğhı 

MARDİN 
Seyfi Güneîjtan 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Seyfi Sadi Pencap 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDB 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Şerafettin Paker 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palıaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 

îlyaa Demir 
TOKAT 

Cevdet Aykan 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Bchice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çctiner 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

[Reddedenler] 

KONYA 
Nazif Kurucu 

[Çekinserler] 

MARDİN 
Fuat Uluç 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ADANA 
Kemal Sanibrahimoğlu 
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[Oya katıhmyanlar] 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan (î.) 
Turhan Düligil 
Ali Karcı 
ibrahim Tekin (B.) 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Şevki Güler 
Muzaffer Özdağ 

AĞRI 
Kasım Küfrcvi 

AMASYA 
Ahmet Dcmiray 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Orhan Alp (B.) 
Osman Bölükbaşı 
Musa Kâzım Coşkun 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Hasan Tez 
II. Turgut Toker (B.) 
Alparslan Türkeş 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
ihsan Ataöv 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Mu at af a Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Oihat Bilgehan (B.) 
Enver Güreli 
Finnî tslimyeli 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BlTLlS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Kemal Demir 
Hasan Özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
I. Hakkı Boyaeıoğlu 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Barla;} Küntay 
ibrahim Oktanı (I.) 
Kasım Önadım 
ö. Doğan Öztürkmen 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydil 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Cevat Önder 

Adnan Şenyurt 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Seyfi öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kâmil Ocak (B.) 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

HAKKARİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykam (t.) 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Tekin Erer 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Abdurrahman Şeref Lâç' 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman özer 
îlhami Sancar 

I. Hakkı Tekinel 
Aydın Yalçın 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Arif *Ertunga 
Ali Naili Erdem (B.) 
Hüsamettin Gümüşpala 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu (I.) 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Göle 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanh 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Cengiz Nayraan 
Vedat Ali Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
M. Ziyaeddin Izerdem 
ihsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
Mckki Keskin 
Yunus Koçak 
Fakih Özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yüccsoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
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Himmet Erdoğmug 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fcndoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Önol Sakar 

MARAŞ 
Kömalî Bayazıt (1.) 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet Özsoy 
Hüseyin Yağeıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 

MUĞLA 
İzzet Oktay (1. Ü.) 
Turan Şahin 

MUŞ 
Kâmil özsarıyıldiK 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
(î.) 

.SAKARYA 
Ekrem Alican 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
llyas Kılıç 

Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tül'ezoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
M. Şükrü Çavdaroğlu 

[Açık üyelikler] 

Çorum 1 
Diyarbakır 1 
İstanbul 1 
Urfa 1 

Yekûn 4 

Osman Saraç 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Solâhattin Güven 

URFA 
Halil Balkıs 
Mehmet Çetin 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Muslih Görentaş (1. Ü.) 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadınh 
•Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Ne§ct Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 

mam^ 
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Hacettepe üniversitesi kurulması hakkında kanun tasansma verilen oyların sonucu 
(Çoğunluk yoktur.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 106 

Kabul edenler : 103 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 340 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Belar Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif AtaLay 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 

AMASYA 
Ali Celâlettin Topala 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Recai Ergüdcr 

ANTALYA 
îhsan Ataöv 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Reşat Özarda 
İsmet Sezgin 

BİLECİK 
Sadi Bin ay 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 

BURDUR 
Fethi Çclikbaş 

Faik Kırbaşlı 
BURSA 

Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Şefik İnan 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
llhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Kemal Satır 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Nihat Pasinli 

GAZİANTEP 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
İbrahim Etem Kılaçoğluj 

GÜMÜŞANE 
Sabri Özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Kemal Ataman 

İSTANBUL 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
A. Coşkun Kırca 
Kaya Özdemir 
Selim Sarper 
Fuad Sirmcn 
Osman Nuri Ulusay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
İhsan Gürsan 
Settar İksel 
Enver Turgut. 

KARS 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 

KAYSERİ 
Turhan Fcyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 

KONYA 
Seyit Faruk Önder 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 

MALATYA 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mithat Dülge 
Mustafa, Ok 
Nahit Ycnişehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 

ORDU 
Ferda Güley 
Sadi Pchlivanoğlu 
Kemal Şen soy 

RİZE 
İsmail Sarıgöz 

SAKARYA 
Nuri Iîayar 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Melahat Gedik 
Süreyya Uluçay 

SİİRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİVAS 
Nihat Doğan 
Ccvad Odyakmaz 
Gültckin Sakarya 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karacrkck 
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ÎUNCELl 
KeBfta Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

ZONGULDAK 

Cahit Karakaş 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybura 
Mahmut Bozdoğan (I.) 
Ali Bozdoğanoğlü 
Turhan Dilligil 
Kasım sGülök 
Ali Karcı 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

^AIMYAMAN 
Nazım Bayıllıbğlu 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Şevki Güler 
Murat öner 
Muzaffer öa&ağ 
^ â h ^ n Uhıbahşi 

Ne,vzftt Güngör # 
Kasım Kütrevi 

AMASYA 
Ahmet Bemiray 
Nevzat sŞener 
Kâzım TUlusoy 

ANKARA 
İsmail UŞştü Aksal, 
Orhan Ajp (B.) 
Kemal Bâğcıoğlu 
Osman Bölükbaşı 
Ali RızalÇetiner 
Musa îKâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
OrhanMtm 
t. Sîtİı .Hatipoğiu 

[Reddeden] 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 

[ÇekinserUr] 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

GÎRESUN 
M. Kemal Çilesiz 

[Oya kaUlmıyanlar] 

Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Ilyas Seçkin 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker (B.) 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçaoğlu 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Kemal Ziya Öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan (B.) 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mevlüt -Yılmaz 

Mehmet >5eki Yücetürk 
BİLECİK 

ismail Selçuk Çakıroğluj 
BİNGÖL 

Cemal Yavuz 
BlTLjS 

Cevdet Geboloğlu 
BOLU 

Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hasan Özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
t. Hakkı Boyacıoglu 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
İbrahim ökteım (1.) 
Kasım önadım 
Ö. Doğan Öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Refet Seagin (B.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat özel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Metin Cizreli 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai îskenderoğlu 

ErtfRNB 
Ahmet Bilgin.. (Bşk. V.) 
Nazmi özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 
Âdil Sağıroğju 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nih&t BileT 
Necati ,Güvcn 
Cevat önder 
Adnan Şenyurft 
İsmail Hakkı Yıldırım 
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ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet An gı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayrı Başar 
Seyfi Öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin încioğlu 
Kâmil Ocak 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Alı Cüceoğlu 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Abdullah Çilli (t.) 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mürsaloğlu 
Şemsettin Mürsaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
0. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Aid Aybar 
Suphi Baykaım (I.) 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 

Nurettin Bulak I 
Tekin Erer I 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman özer 
îlhami Sancar 
Ahmet Tahtakılıç 
î. Hakkı Teîdnel 
Reşit Ülker I 
Aydın Yalçın I 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş I 
Şeref Bakşık I 
Muzaffer Döşemeci I 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) ı 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu (î.) 

KARS 
Lâtif Aküzüra 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel I 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç, 
Adil Kurtel 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Sabrı Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu I 
Fehmi Cumalıoğlu 
Cengiz Nayman I 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler I 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun I 

KIRŞEHİR I 
Memduh Erdemir I 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) I 
Hasan Dinçer (B.) I 
M. Ziyaeddin İzerdem I 
İhsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
İsmet Kapısız 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş I 
Mehmet Ersoy I 
Kemal Kaçar 
İsmail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Muammer Dirik 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Önol Sakar 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt ( t ) 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet öwoy I 

Vefik Pirinçcioğhı 
Hüseyin Yayeıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Günegtan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay (1. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar özalıp 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Hamdı Mağden 
Ar.if Hikmet Onat 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Kadri Eroğan 
Şerafettin Pake* 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülfczoğlu 
Bahattin Uzunoğlu 

82 — 



M. Meclisi B :121 19.6.1967 0 : 1 

Şevki Yücel 
SİİRT 

Abdülhalim Arâg 
Misbah Ongan 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Gıyatettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 

M. Kemal Pal&oğlu 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Bafol 
llyaı Demir 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Saraç 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Ahmet Çcbi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 

Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin (1.) 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Muslih Görentas (t. Ü.) 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmliı 
Turgut Nizamoğlu 
Nuri Kodamanoğlu 
Celâl Sungur (I. Ü.) 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
Ş. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Kâmil Kırıkoğlu 
S. Tekin Müftüoğlu 
(B.) 
Kemal Doğan Sungun 

[Açık üyelikler] 
Çorum 1 
Diyarbakır 1 
istanbul 1 
Urfa 1 

Yekûn 4 
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Türk Silâhlı kuvvetleri Personel kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

Üye sayısı : 450 
Oy yerenler : 36 

Kabul edenler : 34 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 2 

Oya katılmıyanlar : 410 
Açık üyelikltr : 4 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Abaifit Topaloğlu 
Tahir Yüe«kök 

ANKARA 
Hasan Türkay 

ANTALYA 
İhsan Ataov 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Nahit Menteçe 
R«şat Ozarda 

[Kabul §denl$r] 

BURDUR 
Faik Kırbaşh 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 

DENİZLİ 
Remzi Şenel 

EDİRNH 
Nazmi özoğul 

ERZURUM 
Ahmet Mustafaoğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
İsnıail Çatal.oğlu 

İSTANBUL 
Nuri Eroğan 
Kaya özdemir 
Osman Nuri Ulusay 

İZMİR 
Şükrü Akkan 

KARS 
Osman Yeltekin 

[Çekinserler] 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Melâhat Gedik 

KIRKLARELİ 
Orhan Türkkan 

KONYA 
Yunus Koçak 
Seyit Faruk önder 

MANİSA 
Mithat Dülge 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 

ORDU 
Ferda Güley 

RİZE 
İsmail Sarıgöz 

SAMSUN 
Osman Şahinoğlu 

[Oya katılmıyanlar] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybura 
Mahmut Bozdoğan (1.) 
Turhan Dilligü 
Kasım Güiek 
Ali Karcı 
Kemal Sanibrahimoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 

Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Muzaffer özdağ 
Osman Attila 
Mehmet GHHoJdi 
Şevki Güler 
Murat öner 
Mustafa Akalın 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülbari Akdoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Nevzat Şener 
Ali Delâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Orhan Alp 

Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
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îlya» Seçkin 
Hasan Tez 
H, Turgut Teber (B.) 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
M. Kemal Yılmaz 

•ANTALYA 
Hasan Akçalıoglu 
Hüseyin Avni Akın . 
(Yüzbaşı) 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Mustafa Böna 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel' Menderes 
Kemal Ziya öztürk 
ismet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Âkın 
Ibraaim Aytaç 
Cihat Bilgehan (B.) 
Enver Güreli 
Fennî îslimyeli 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Kof 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BÎLECÎK 
Ş«ü Binay 
ismail Selçuk Çakıroğîn 

BİNİ3ÖL 
M. Emin GHihdogdn 
Cemal Yavuz 

BlTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLÜ 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Çop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hasan özcan 
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I Hami Tezkan 
BURDUR 

I. Hakkı Boyaoıoğlu 
Fethi Çelikbat 

BURSA 
Sadrettin Çanga-
Nilüfer Gürsoy 
İbrahim Öktem (İ.) 
Kasım önadım 
ö. Doğan öztürkmen 
Melhmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Refeıt Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 

Nurettin Ok (Bşk. V.) 
I ÇORUM 

Abdurrahman öüle* 
Hasan Lâtif Sarıyüoe 
Arslan Topeubaşı 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Ave* ' 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat ÖWJ4 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizreli 

| Hasan Değer 
Tank Ziya Ekinci 
Recai Iskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk "V.) 
ilhamı Ertem f(B.) 
Türkân Seçkin 

I BLÂZI& 
| Nunattin Ardıçoğlu 
| Ömer Ekeaa 

İ S . 6.1967 0 : 1 

I Samet Güldöğan 
Kevni Nedimo^-lu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçtek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
I Turhan Bilgin 
I Nihat Diler 

Neeati Güven 
Gıyasettin Karaea 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 
îsmaü Hakkı Yıldın» 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Basar 
Seyfi Öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
| Ali ihsan Göğü* 

Hüseyin Incioğlu 
Kâimi Ocak (B.) 
Naşit Sanca 
Mahmut Uygu» 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizametttn Erkmen 
I. Etem Küıçoğlu 
Ali Koymen 

GÜMÜ^ANE 
Neeati Akagün 
AH ihsan Çelikkan 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
I Sabahattin Adalı 

Abdullah Oilli 
! Yahya Kanbolat 

I Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Tahsin Argun 
Süleyman Demire! 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç, 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykam (I.) 

i Sadettin Bilgiç (B.) 
• Orhan Birgit 
I Ali Esat Birol 

Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 

t Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Orhan ErkanU 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâf. 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman özer 
Ilhami Sanear 
Selim Sarper 

I Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakıhç v 

I. Hakkı Tekiael 
Reçit Ülker 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

ÎZMİR 
Şevket Adaîan 

I Mehmet Ali Aytag 
j Şeref Bakşık 
I Muzaffer D.ö«emeai 
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Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüspala 
İhsan Gürsan 
Settar İksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu (î.) 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetiın 
Sevinç Düşünsel 
Celâl Nuri Koç 
Turgut Göle 
Cengiz Ekinci 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanh 
Adil Aydın 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan, 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 

Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dkıçer (B.) 
M. Ziyaeddin İzerdem 
İhsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
İsmet Kapısız 
Mekki Keskin 
Nazif Kurucu 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yüeesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
1. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlır 
Hamit Fencfoğlu 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
önol Sakar 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt (1.) 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 
Vefik Pirinçeioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Günegtan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay (1. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Yaçar Arıbaş 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
(D 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğhı 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğaaı 
Muslihiddin Gürer 
Şerafeddin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlır 

îlyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltacı 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 
Kemal Nebioğlu s 

Orhan öztrak 
TOKAT 

Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Haeıbaloğluı 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ömer Usta 
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Ali Rıza Uzımer 
TUNCELİ 

Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran] 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 

Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Muslih görentaş (î. Ü.) 
Kkıyas Kartal 

M. Salih Yıldız 
YOZGAT 

İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadınlı 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (î. Ü.) 
Neşat Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 

[Açık üyelik] 

Çorum 
Diyarbakır 
İstanbul 
Urfa 

S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakag 
Kâmil Kınkoğlu 
Sadık Telrin Müftüoğlu 
(B.) 
Kemal Doğan Sungun 

Yekûn 

» • * » < < < 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

121 NCÎ BİRLEŞİM 

19 . 6 . 1967 Pazartesi 
Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

X I . — İnsan hakları ve ana hürriyetlerini 
korumaya dair Avrupa sözleşmesine ilişkin 2 nu
maralı protokolün onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı. (1/341) (S. 
Sayısı : 301) 

X 2. — İnsan hakları ve ana hürriyetlerini 
korumaya dair Avrupa sözleşmesinin 29, 30 ve 
34 ncü maddelerini değiştiren 3 numaralı pro
tokolün onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı. (1/296) (S. Sayısı : 302) 

X 3. — Ay ve diğer gök cisimleri dâhil, 
uzayın keşif ve kullanılmasında devletlerin 
faaliyetlerini yöneten ilkeler hakkındaki and-
laşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı. (1/353) (S. Sayısı : 303) 

X 4. — Milletlerarası adalet divanı statü
sünün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında derpiş 
olunan ve hukukî uyuşmazlıkların çözülmesi hu
susunda divanm yargı hakkını önceden tanımayı 
gerektiren ihtiyari kayda katılmamız hakkın
daki 5047 sayılı Kanunun yeniden uzatılmasına 
dair kanun tasarısı. (1/275) (S. Sayısı : 304) 

X 5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Kıral-
lığı arasında 21 Kasım 1966 tarihinde Rabat'ta 
akdedilmiş bulunan kültür anlaşmasının onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı. (1/308) (S. Sayısı : 305) 

X 6 . - 2 3 Haziran 1959 tarihli Beyrut'ta 
imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti arasında kültür 
anlaşmasının onaylanmasına dair kanun teklifi. 
(1/192) (S. Sayısı : 306) 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

m 
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
rudan Geçici Komisyon raporu (1/234) (S. Sa
yısı : 156) [Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1906] 

2. — 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 ncü 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] 

X 3. — Hacettepe Üniversitesâ kurulması hak
kında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Pl ân ko
misyonları raporları. (1/359) (S. Sayısı : 288) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 5 .1967] 

4. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ile Denizli Milletvekili Z. Nihat özel'in, Ankara 
Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân fcamisyönları raporları (1/308, 2/328) 
(S. Sayısı : 246) [Dağıtma tarihi : 24. 4 .1967] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — Umumi hayata müessir âfetler do-
layısiyle 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 İmar ve İskân, içişleri ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu. (1/231) (S. Sayısı : 
159) [Dağıtma tarih} : 38 . U . 1966] 



2. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, eski 
Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gündoğan ve İs
tanbul Milletvekili Ilhami Sancar'm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12,3.1064 
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] 

3. — 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] 

4. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
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 . J966] 

5. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli silâh
lar ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tarib 
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] 

6. — 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] 

7. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs 
ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın Kanunu
nun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve içişleri, Turizm ve 
Tanıtma ve Adalet komisyonları raporları 

(2/41) (S. Sayısı : 128) [Dağıtma tarihi : 
9 . 7 . 1966] 

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

9* — Yozgat Milletvekili Celâl Snngur'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) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

10. — 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] 

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

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

13. — Polis vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/163) 
(S. Sayısı : 188) [Dağıtma tarihi : 21.1.1967] 

14. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 
Üyesi Ahmet Nusret Tuna ve 9 arkadaşının, 
Mehmetoglu 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] 

15. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
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] 

16. — îzmir Milletvekili thsan Gürsan'ın, 
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] 

17. — îzmir Milletvekili îhsan Gürsan'ın, 
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] 

18. — îzmir Milletvekili îhsan Gürsan'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] 

19. — Siverek kazasının Dağbaşı Yukarı 
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasanoğlu Ha-
ni'den doğma 1317 doğumlu Cuma Karakılıç 
(Özmodanlı) nın cezalarının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. 
(1/103) (S. Sayısı : 277) [Dağıtma tarihi : 
12 . 5 . 1967] 

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

21. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Celâl Ertuğ ve 9 arkadaşının; mevcut kurula
cak olan tökni'k okullarında geçici surette yev
miyeli idareci ve öğretim üyesi görevlendiril-
mm hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim 

ve Plân komîlsyonlan raporları. (2/151) (S. Sa
yısı : 297) [Dağıtma tarihi : 1 . 6 . 1967] 

V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
ÎŞLER 

B -BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
ÎŞLER 

« 
1. — Devlet Opera ve Balesi 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] ('Görüşme sırası : 1) 

2. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine, bir maddesinin kaldırılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine * 
dair kanun tasarısı ve Maliye, içişleri, Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/332) (S. Sa
yısı : 274) [Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1967] (Gö
rüşme sırası : 2) 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 72 nci maddesinin sonuna 
bir bend eklenmesi hakkında kanun teklifi 
ve Maliye ve Plân komisyonları raporları. (1/254) 
(S. Sayısı : 298) [Dağıtma tarihi : 1 . 6 .1967] 
('Görüşme sırası : 3) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nın, 7033 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine ekli (A/ l ) sayılı cetvelin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve İçişleri ve Plân komis
yonları raporu. (2/145) (S. Sayısı : 244) [Da
ğıtma tarihi : 24 . 4 . 1967] (Görüşme sırası : 4) 

X '5. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan 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 tariki : 13 . 5 . 1967] (Görüşme sırası : 5) 



/ 

6. — îgol Milletvekili Mazhar Arıkan 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] (Görüşme sıra

sı : 6) 

X 7. — Tarihî kıymetteki ıbâzı silâh ve lasfce-
rî malzemenin Pakistan Devletine hibe edilmesi 
lıakkmda kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 
Plân komisyonları raporları (1/72) (S. Sayısı: 
266) [Dağıtma tarihi : 8 . 5 .1967] (Görüşme 
sırası : 7) 

X 8. — Anfkara ve İstanbul şehirleri içme 
kullanma ve endüstri suyu temini hakkında ka
nun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ile 9 arkadaşının teklifi ve İçişleri. Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonları rapor
ları (1/197, 2/235) (S, Sayısı : 209) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 2 . 1967] (Görüşme sırası : 8) 

9. — Tarım Bakaaüığı Ziraat İşleri Genel 
Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zirai Karanti
na Genel Müdürlüğüne bağlı kurura, 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 Tanın ve Hân ko misyonlarından 7 şer 
üyeden kurulu Geçiei Koni in yon raporu (J/259) 
(2/71) (S. Sayısı : 887) | Dağıtma tarihi : 
8 . 3 . 1967] Görüşme sırası : 9)> 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Dernir ve 10 arkadaşı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının Ta
rım Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı mad
delerin eklenmesine vo bu kanunun bir madde
sinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ti
caret, Maliye ve Plân komisyonları raporlan 
(2/75) (S. Sayısı : 132) [Dağıtma tarihi : 
14 . 7 . 1966] 

• ;X 11. — 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] 

4 — 
X 12. — Su ürünleri kanun tasarısı ile Cum

huriyet Senatosu İstanbul Üyesi llifat öztürk-
çine; Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 10 
arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üybsi Tevfik lııei'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, içişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tannı 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] 

13. — Tütün Tarım Satış Kooperatifleri 
ve bölge birlikleriyle, Türkiye Tütün Ekicile
ri Genel Birliği kamın tas;.r.sı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının tek
lifi ve Tarım, Gümrük ve, Tvjkel, Maliye, Tica
ret ve Plân komisyonlarından sekilen dörder 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/208, 
2/18) (S. Sayısı : 236) [Dağıtma tarihi : 
6 . 3 . 1967] 

14. — 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 kamın ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporu. 
(1/311) (S. Sayısı : 242) [Dağıtma tarihi : 
24 . 4 . 1967] 

15. — Cumhuriyet Senatosu îsltanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçinc'nin Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
teşkilât ve görevleri hakkındaki 2S25 sayılı Ka
nuna iki madde eklenmesi hakkındaki 4607 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesini değiştiren 122 sayılı 
Kanunun değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonları rapo
ru. (2/401) (S. Sayısı : 243) [Dağıtma tari
hi : 25 . 4 . 1967] 

X 16. — Türküye Elektrik Kurumu kamın 
tasarısı ve Denizli Milletvekili Hüdai Oral ve 
24 arkadaşının teklifi ve Bayındırlık, imar 
ve İskân, Sanayi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, 
İçişleri, Maliye, Ticaret, Tanın, Ulaştırma ve 
Plân komisyonlarından 3 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu. (1/294, 2/20) (S. Sa
yısı : 251) [Dağıtma tarihi : 3 . 5 . 1967] 

17. — Trabzon Milletvekili Haımdi Orlıon 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 



değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları. (2/390; 
2/421) (S. Sayısı : 256) [Dağıtma tarihi : 
4 . 5 . 1967] 

18. — Hıalk Bankası ve Halk Sandıkları 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 19. — Türkiye Vakıflar Bankası Türk 
Anonim Ortaklığı Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bâzı maddelerine fıkralar 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Ticaret, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları, (1/213) 
(S. Sayısı : 260) [Dağıtma tarihi : 5 . 5 . 1967] 

X 20. — Ereğli Kömür Havzasındaki ocak
ların Devletçe işletilmesi hakkında 3867 sayılı 
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] 

21. — Bursa Milletvekili Saidrdttin Çanga 
ve 10 arkadaşının, Bölge Tiyatroları kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon rapora. (2/8) (S. Sayısı : 
275) [Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1967] 

22. — Ordu Milletvekili Sadi Behlivanoğkı 
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] 

23. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve 10 arkadaşının, Erzurum, Şenkaya Es
ki Ekrek köyü öğretmeni Ziya Tan kızı 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 24. — Kanun ve kararnameler icabı olarak 
1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine ala
caklarının terkini hakkımda kanun tasarısı ve Ti-

6 — 
I oaret ve Plân komisyonları raporları (1/270) (S. 

Sayısı : 279) [Dağıtma tarihi : 13 . 5 .1967] 
25. 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 tarihi : 
18 . 5 . 1967] 

X 26. — îzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 nci mad
desinin değiştirilmesine dair ve Aydın Milletve
kili Reşat özarda'nın, 2834 sayılı Tarım Satış 
Kooperatifleri ve Birlikleri hakkındaki Kanunim 
19 ve 21 nci maddelerine fıkralar eklenmesi hak
kında kanun teklifleri ve Tarım ve Ticaret ve 
Plân Komisyonları raporları (2/16, 2/177) (S. 
Sayısı : 290) [Dağıtma tarihi : 25 . 5 .1967] 

27. — 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] 

28. — Tasarruf bonöîan ihracı hakkında ka
nun tasarısı ile Aydın Milletvekili Reşat Özar
da'nın, 223 sayılı Yatırımlar finansman fonu 

I teşkili ve tasarruf bonoları ihracı hakkındaki 
Kanunun 15 nci maddesinin değiştirilmesi hak-

I kında kanun teklifi, Cumhuriyet Senatosu İs
tanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin, Tasarruf 
bonoları hakkındaki Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bâzı maddelerin ilâvesi 

I hakkında kanun teklifi ve Kayseri Milletvekili 
I Turhan Feyzioğlu ve 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 

I ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/224, 2/102, 2/222, 2/30) (S. Sayısı : 293) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 5 .1967] 

29. — Jandarma Kanununda değişiklik ya
pılması baıkkınıda kamun tasarısı ve Millî Sa
vunana ve İçdşıleıri komisyonları raporları. 
(1/217) (S. Sayısı : 294) [Dağıtma tarihi : 
30 . 5 . 1967] 

30. — Cumhuriyet Senatosu Başkanvefcili 
Fikret Turhangil ve 4 arkadaşının, Cumhuri
yet Senatosu memur ve içhizmetler teşkilâtı 

I kanun teklifi ve Plân Komisyonu raporu. 



(2/508) (S. Sayısı : 296) [Dağıtma tarihi : 
1 . 6 . 1967] 

31. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen 
ve 9 arkadaşının 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları. (2/176) (S. Sa
yısı : 300) [Dağıtma tarihi : 1 . 6 . 1967] 

32. — Kayseri Millettveikili Mehmet Ateşoğ-
lu'nun 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel 
Tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin 
(C) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu. (2/288) 
(S. Sayısı : 309 ) [Dağıtma tarihi : 6 .6 .1967] 

33. — 3530 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi bâzı maddelerinin kaldırılması ve 
bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ile 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununa 

ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması, 6 nci maddesinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bir ek madde eklenmesi hak
kında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları. (1/153, 1/321) (S. 
Sayısı : 308) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

34. — Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşaoğ-
lu ve 3 arkadaşının, Rulet, tilt, langırt ve ben
zeri oyun alet makinalan hakkında kanun 
teklifi ile Hakkâri Milletvekili Ali Karahan, 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Muzaffer Alaoıkuş 
ve Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir'in, Türk Ceza Kanununun 567 
nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve İçişleri, Turizm ve Tanıtma, Adalet 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları. (2/301, 
2/178, 2/173, 2/180) (S. Sayısı : 307) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 6 . 1967] 

• « mmm • • 



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

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu hakkında kanun 
tasarısı ve Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Saim Sarı» 
gollü ve 11 arkadaşının, Devlet Operası Kuruluşu hakkında kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân komisyonla
rından 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/133, 2/199) 

T. C. 22.2.1967 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71/515 - 1028 

MIIi LET MEO h İS İ BAŞKANLifi 1NA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hasırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 14 . 2 . 1967 tarihinde kararlaştırılan «Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü kuruluşu 
hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman D emir el 

Başbakan 

DEVLET OPERA VE BALESİ KURULUŞU HAKKINDA KANUN TASARISININ GEREKÇESİ 

Dünyamın 'her yenilikle operalar tiyatrolardan aiyrı idare edilmektedir. Çünkü, temsilî sanatla
rın iki ayrı kolunu teşkil eden opera sanatında «müzik», tiyatro sanatımda iıs'e «edelbî metin» 
önplânı işgal etmektedir. Bu iki ayrı sıaoaıt şeklinin realizasyonunu sağlııyan gerek «sanatkâr» 
ve gerekse «teknik personel» birbirinden taımamen ayrı formaısıyonlara talbi tutularak yetiştiril
mekte okluğu gibi esasen gayesi daha çok müzikal deklâimasıyondan ibaret olan operanın icracı
sı her şeyden evvel «teganni» dir. Tiyatro icraeısı dıse hiçlblir ımüzıilk formasyonuna talbi olmıyan 
«aktör» 'dür. Millî müziğin inkişafında büyük payı bulunan «opena» nın aynı zamanda metotlu 
•bir eğitim müessesesi olması, ayrıca «millî müzik akademisi» aldı ile de anlılmalarını mucibol-
ınıuştur. Sırf konuşulan bir metne bağlı olan tiyatro ise daha ziyade «edebî» bir sanat olma vas
fını taşımaktadır. Güzel sanatların bu iki ayrı 'temsil kolunun, icabı gibi sevk ve idaresi 'dün
yanın her yerinde bu iki bünyenin hususiyetlerine göre yetiştirilmiş tiyatro ve opera mütahas-
ısııslarına tevdi edilmektedir. Bu itibarla, operanın teknik ve estetik idaresi mutlaka müzik sa
hasında tanınmış bir mıüttaihasısısına «'genel intendat» adı ile ıtövıdi edilmekte, tiyatroların başına 
ıda daha çok aktörlerden iyetişmiiş tecrübeli sahne sanatkârı - uzman müdür - olanak 'getirilmekte
dir. 

Ankara'da 25 nci yılını idrak eden Devlet Tiyatrosu, buiglüne kadar kâfi bir tecrübe devresi 
geçinmiş ve tiyatronun bir bölümü (halinde kurulmuş olan opena da bugün ileri memleketler 
seviyesinde tam bir orkestra teşekkül etmiştir. Bale hiç yoktan bir varlık haline gelmiş ve ken
disini lâyık olduğu üstünlük derecesine eriştirmiştir. Solist kadrosu iısıe dünyanın en büyük 
operalarımda .bulunan solist kadrosu derecesine çıkmıştır. Hattâ dalha faızla bile olmuştur. Ope
ra tekniğine uygun geniş bir koro teşkil edilmiş ve her iz a m an başarılı çalışmalar vermeye başla-
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iniştir. Bu itibarla tek idare 'altımda yürütülen «Opera ve Bale» ve «temsil» bölümlerinin '"bun
dan 'böyle milletlerarası teamülün gerektirdiği esaslar dâhilinde iki ayrı müstakil sanat mües
sesesi halinde idare edilmeleri lâznmıgelmektedir. Bu arada mevcut kadroların personelin, büt
çenin, binalar ile aksesuvar, demirbaş, mefruşat, 'tesisat ve saircniın bu iki (müessese arasında tek
nik (icaplara göre bölünmesi ve her iki kolun başına ehil ve mütahassııs iki ayrı idarecinin geti
rilmesi zaruridir. Bu iki .bünyemin hususiyetlerine' göre yetişmiş tek bir mütahaıssısım temini im
kânsız .görülmektedir. Bu itibarla tiyatro ve opera kollarının 'bugün olduğu gibi tek bir sevk ve 
idare altında idamesi bu müesseselerin kendi sahalarında inkişafına 'mânidir. Dünyada müteamil 
sistemin bizde do biran evvel tatbikine geçilmesine şiddetle ihtiyaç hissedilmektedir. Yukarıda 
açıklanan sebeplere dayanılarak hazırlanan bu kanun ile bütçeye de her hangi bir mıalî külfet 
yüklenmiş olmıyaeaktır. 

Gerek yabancı memleketlerdeki teamül, gerekse halen yürürlükte bulunan Devlet Tiyatrosu 
(kuruluşu hakkındaki 5441 sayılı Kanun ile kabul edilmiş prensip göz önünde tutularak mües
sesemin esas bünyesini (teşkil eden sanatkârların ve teknisyenlerin istihdam şekli mukavele siste
mline bağlanmaktadır. 

Bu sistem ise, devamlı olarak değişiklik arz edecek ücretlere göre kadrolarım tesbitlni zaruri 
kılmaktadır. Bn itibarla kanuna kadro cetveli bağlanmamış ve müessesenin her yıl için hazırla
nacak kadro cetvelleri ile bütçesinin Balkanlar Kurulunca kabul olunacağı hakkında 16 ncı 
(maddeye hüküm vaz ̂ olunmuştur. Tasarının diğer belli başlı maddeleri Devlet Tiyatrosu Kanunu
mun halen tatbik 'edilmekte olan hükümlere benzer hükümleri taşıyan maddeler olanak sevk edil
miş ve mezkûr kanunun dayandığı gerekçelere 'dayanmış bulunmaktadır. 

Bu kamun tasarısı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün bağımsız bir müessese halim
de sevk ve idare edilmesini ımümlkün kılmak maksadiyle hazırlanmıştır.' 

Devlet Opera ve Balesi Kuruluşu hakkındaki kanun tasarısının maddeler gerekçesi 

Madde 1. — Tasarının 1 nci maddesinde, tadarının şevki sebebine uygum olarak Ankara'da 
bir Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü kurulmuş, buna tüzel kişilik verilmiş ve bir Genel 
Müdür tarafından yönetileceği belirtilmiştir. 

Madde 2. — Opera ve bal enim zamanla memleket s altılıma yayılabileceği düşünülerek Millî Eği
tim Bakanlığının teklifi ve Bakamlar Kurulu kararı ile diğer şehirlerde de bir 'müdür yömctiımin-
de opera ve baleler açılabileceği işaret edilmiştir. 

tSBfc».-

Madde 3. — 5441 sayılı Kanun, biri edebî heyet ve diğeri yönetim kurulu olarak iki kurul 
teşkil etmektedir. Müessesemin kuruluşundan bugüne kadar geçen tecrübeye nazaran görevleri 
daima tedahül edem bu kurulun hizmetlerini binlikte ifa edecek tek bir kurıiılun kurulması daha 
pratik bulunmuştur. Opera ve bale bölümümde oynanacak eserlerin seçimi, daha ziyade sanat 
sahasında tecrübe sahibi elemanların kanaat ve mütalâalarını gerektirdiğinden kurula sanat 
kurulu hüviyeti verilmiştir. Bu kurul teknik işlerle iştigal edecek, diğer taraftan sahneye ko
nacak eserlerin sanat yönünden incelenmesiyle meşgul olacaktır. 

Ayrıca disiplin işlerine bakmak üzere beş kişilik bir disiplin kurulunun da teşkili zaruri gö
rülmüştür. Diğer şehirlerde de açılacak Devlet Opera ve Balesi müdürlüklerinde Genel Müdür
lüğe paralel olarak sanat ve disiplin kurullarının teşkili de öngörülmüştür. 

Madde 4. — 6029 sayılı Kanunla muaddel 5441 sayılı Kanunun 10 nou maddesinde, sanat
kâr, uzman memurlar ve bâzı teknik elamanlar kendi kotegorilcri dâhilinde değişik ücret sis
temlerine tabi tutulmuş bulunduğundan gerek her üç grupu ve gerekse sair hizmetlilerin birbi
rinden her hangi bir tereddüt ve iltibasa meydan veraniyecek .şekilde tefrik edilmeleri zarure
t i hâsıl olmuş ve bu sebebe binaen de tasarının 4 ncü maddesinde, opera ve bale sanatkârları ile 
uzmam memurlar ve diğer teknik elemanlar taladî olarak tarif olunmuştur. 
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Madde 5 - 6 . — Tasarının 5 ve 6 ncı maddeleriınlde Devlet Opera v« Balesinle dâhil çeşitli 

personelin taihi 'olmaları gereken değişik statüler dikkat nazarına almanak suretiyle istihdam şe
killeri göısterdlm'iştir. 

"Madde 7. — Bu madde ile Konıservıatuvar mezunlarımın hkımete alınış ve AstÜhdam şekilleri 
ıtesibit olunmuştur. 

Madde 8. — Devlet Opera ve Balesimftn sanatkâr kaynağı Devlet Konıservatuvarı olmakla 
(beraber opera ve bale sanatında her hangi bir suretle yetişmiş ve temayüz etmiş olanlardan da 
faydalanılması derpiş olunmuş ve bu maksadı teminen tasarıniin 8 mcd ımaddesi tanaiım ve bu gi
bilerin istihdam şekilleri teshit edilmiştir. 

Madde 9 - 1 0 . — Dokuz ve onuncu maddeler ıhiamet müddetleri uzatılan sanatkârların ve uz-
tman memurlarla diğer gö,revliler/in sözleşmelerinin sanat kurulunca tesbitiıni belirtmiştir. 

Madde 11. — Konsevatuvar mezunlarının staj süresinin mecburi hizmetlerine mahsubedileceği 
hüküm altına alınmıştır. 

Madde 12. — Sanatkâr, uzman memur ve stajiyerlere ödenecek ücret miktarları bu madde ile 
tesbit olunmuştur. 

Madde 13. - 14 - 15. — Onüç, ondört ve onbeşinci maddeler fazla mesai ücretleri ile Genci Mü
düre verilecek ödenek ve ek ücretlerle ilgilidir. 

Madde 16. — Devlet Opera ve Balesi sanatkârları hakkında 6388 sayılı Kanundan kimlerin isti
fade edeceği haı madde ile tasrih olunmuştur. 

Madde 17. — Yurt içi ve yurt dışı turnelerine katılacak görevlilere ne suretle yolluk verilece
ğini tesbit etmektedir. 

Madde 18. — Grörgü, bilgi ve ihtıhsaslarım artırmak gayesiyle yabancı memleketlere gönderile
cek sanatkârlar ile hastalananların tedavilerinin ne suretle yaptırılacağına dair esaslar bu madde 
ile hükme bağlanmıştır. 

Madde 19. — Opera ve bale mensuplarının 7244, 263, ve 819 sayılı kanunlardan faydalanma
larını, idari sözleşmelere ödenecek meblâğın ne suretle verileceğini tesbit etmektedir. 

Madde 20. — 657 sayılı Kanuna göre yapılacak değerlendirmelerin sanat kurulunca yapılacağı 
ifade olunmuştur. 

Madde 21. — Opera ve balenin çalışma, disiplin ve yönetim işlerinin bir tüzükle belirtilmesini 
hükme bağlamaktadır. 

Madde 22. — Devlet Opera ve Balesinin gelir kaynaklarını göstermektedir. 
Madde 23. — Müessesenin yıllık bütçe ve kadrolarının Bakamlar Kurulunca onanacağını âmir

dir. 
Madde 24. — Devlet Opera ve Balesinin bütçelerine göre gelir ve giderlerine ait hesapların yıl 

sonlarından itibaren üç ay içinde Sayıştaya gönderileceğine âmir bulunmaktadır. 
Madde 25. — Devlet Opera ve Balesi muamelâtının 2490 ve 1050 sayılı kanunlara tabi olmadığı, 

hesap işlerinin Millî Eğitim ve Maliye Bakanlığının müştereken tesbit edeceği esaslara göre yürütü
leceği, hasılat ve muamelelerin her türlü vergi ve haradan muaf tutulacağını göstermektedir. 

Madde 26. — Devlete ait binalardan lüzumlu görülenlerin eşya ve tesisleri ile beraber müesse
seye parasız olarak tahsisini hüküm altına almaktadır. 

Madde 27. — İstanbul'daki Opera binasından ve Ankara'daki Büyük Tiyatro binası ile Üçüncü 
Tiyatro, Türkocağı sahne binalarından Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyat
rosu Genel Müdürlüğünün müştereken istifade edebileceklerini açıklamaktadır. 

Madde 28. — Bu madde ile 5441 ve 6629 sayılı Kanundan opera ve baleye ilişkin hükümler kal
dırılmıştır. 

Madde 29 - 30. — 29 ve 30 ncu maddeler yürürlük ve yürütme hükümleri ile ilgilidir. 
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Geçici madde 1. — Tasarının geçici 1 nci maddesi ile halen müşterek kullanılan malzeme ve de
mirbaşların Devlet Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Balesi arasında ne suretle tahsis edileceği husus
ları belirtilmiştir. 

Geçici madde 2. — Devlet Opera ve Balesinde sözleşme ile istihdam edilenlerle Devlet Tiyatrosu 
Genel Müdürlüğünce yapılmış olan, sözleşmelerin muteberlik kaydı bu madde ile hükme bağlan
mıştır. 

Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Saim Sarıgöllü ve 11 arkadaşının Devlet Operası kuruluşu 
hakkında kanun teklifi (2/199) 

7 . 1 . 1966 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisince görüşmeleri neticelendirilemiyen ve Millet Meclisi Genel seçimleri dolayısiyle 
de Millet Meclisi İçtüzüğünün 69 ncu maddesinin birinci fıkrası gereğince hükümsüz kalan «Dev
let Operası kuruluşu hakkındaki kanun» teklifinin İçtüzüğün sözü edilen maddesinin ikinci fık
rası uyarınca ilgili komisyona havalesini rica ederiz. 

Saygılarımızla. 

Istaınlbul Milletvekili 
Sadettin Bilgiç 

Malatya Senatörü 
Nüvit Yetkin 

Tabiî Üye 
Ahmet Yıldız 

Osman Saim Sarıgöllü 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 

KasItıaımiöiDU Senatörü 
A. Nusret Tuna 

Cumjhur'baışkanınca S. Ü. 
Zerin Tüzün 

Niğde Milletvekili 
Mehmet Altınsoy 

To'kart Milletvekili 
Bedrettin Karaerkek 

ÜÖmıza loıkunamıa'dı. 

Bolu Milletvekili 
Ahmet Çakmak 

Erzincan Milletvekili 
Hüsamettin Atabeyli 

Tdkat Milletvekili 
Osman Hacibaloğlu 

tatanlbuî Milletvekili 
Orhan Seyfi Orhon 

Tabiî Üye 
Muzaffer Yurdakuler 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3109 - 3730 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

21 . 12 . 1963 

Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Saim Sarıgöllü ve arkadaşları tarafından verilen 
Devlet Operası kuruluşu hakkındaki kanun teklifi ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

G-erekli işlemin yapılmasını arz ederim. 
Enver Aka 

Oum'huriyet ıSenatosu Başkanı 

G E E E K ç E 

Bu kanun teklifi, halen mevcut müessesedeki «Tiyaltüo» ve «Opera» bölüml/erâmam her yerde 
olduğu gibi bizde de «Devlet Operası Genel Intendantlığı» ve «Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlü
ğü» adlarıyla ve iki bağımsız müessese 'halinde sevk ve idare edilebilmeleri mümkün kılmak 
mıalksadiyle hazırlanmıştır. 
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Zira; dünyanın her yerinde operalar tiyatrolardan ayrı idare edilmekte ve temsilî sanatların 

iki ayrı kolunu teşkil eden opera sanatında «müzik» tiyatro sanatında ise yalnız «Edebi metin1» 
önplânı işgal etaıekjbediir. Bu diki ayrı sıanat şeklinin rcalizasyonunu sağlıyan gerek «sanatkâr» 
ve gerekese «teknik personel» birbirinden tamamen ayrı formansyonlara tabi tutularak yetişti
rilmekte olduğu gibi, esasen gayesi daha çok müzikal deklâmosyondan ibaret olan operanın ic
racısı her şeyden evvel «muganni» dir. Tiyatro icracısı ise hiçbir müzik formasyonuna tabi ol-
mıyan «A'ktör» dür. Millî müziğin inkişafında büyülk payı bulunan «Opera» nın aynı zamanda 
metotlu bir eğitim müessesesi olması, ayrıca, «Millî Müzik Akademisi» adıyla da anılmalarını 
mucibolmuştur. Sırf konuşulan (bir metne bağlı olan tiyatro ise, yalnız, daha ziyade «edebi» bir 
sanat olma vasfını taşımaktadır. Cfüzel sanatların bu iki ayrı temsil kolunun, icabı gibi sevk 
ve idaresi dünyanın her yerinde, bu iki bünyenin hususiyetlerine göre yetiştirilmiş tiyatro ve ope
ra .mütehassıslarına tevdi edilmektedir. Bu itil) arla, bir operanın teknik ve estetik idaresi, mut
laka müzik .sahasında tanınmış bir mütehassısına «Genel întendant» adiyle' tevdi edilmekte, ti
yatroların başına da daha çok aktörlerden yetişmiş tecrübeli sahne sanatkârlerı - Uzman müdür -
olarak getirilmeıktedir. 

Anlkara'da 22 nci yılını idrak eden Devlet Tiyatrosu, >bugüne kadar kâfi bir tecrübe devresi 
geçirmiş olması dolayısiyle, bu müessesenin tek el ve tek idare altında yüıiAtüleiı «Opera» ve 
«Temsil» 'bölümlerinin, 'bundan böyle milletlerarası teamülün gerektirdiği esaslar dâhilinde, iki 
ayrı müstakil sanat müessesesi halinde idare edilmeleri ilâzımgelmektedir. Bu arada, mevcut kad
roların, personelin, bütçenin, binalar ile aksesuvar, demirbaş, mefruşat, tesisat ve sairenin bu 
iki müessese arasındaki teknik icaplara göre bölünınDe-si ve her iki kolun başına ehil ve mütehas
sıs iki ayrı idarecinin getirilmesi zaruridir. Bu iki ıbünyenin hususiyetlerine göre yetişmiş tek 
bir mütehassısın • temini imkânsız görülmektedir. Bu itibarla tiyatro ve opera kollarının bugün 
olduğu gibi, tek bir sevk ve idare altında idamesi bu müesseselerin kendi sahalarında inkişafla
rına -mânidir. Dünya nıüteamil sistemin bizde de 'biran evvel tatbikine geçilmesine şiddetle ihti
yaç hissedilmektedir. 

Yukarıda açıklanan sebeplere dayanılarak hazırlanan bu kanun teklifi ile bütçeye de her hanigi 
bir malî külfet yüklenmiş olmıyaeaktır. Devlet Operasının sevk ve idaresinin gerektireceği mas
raf ile hizmetlere ait ödenek ve kadrolar, Devlet Tiyatrosunun son bütçe ve (kadrolarından Dev
let Operasına ayrılacak ödenelk ve kadrolar ile karşılanacaktır. Bu maksatla kanuna -geçici madr 
delerde gerekli hükümler konulmuştur. 

Gerek yabancı memleketlerdeki teamül, gerekse halen yürürlükte bulunan Devlet Tiyatrosu 
kuruluşu hakkındaki 5441 sayılı Kanun ile ıkabul edilmiş prensip göz önünde tutularak müessese
nin esas bünyesini teşkil eden sanatkârların ve teknisyenlerin istihdam şekli sözleşme sistemine 
bağlanmaktadır. Bu sistem ise, devamlı olarak değişiklik arz edecek ücretlere göre kadroların 
tesbitini zaruri kılmaktadır. Bu itibarla, ıkanuna kadro cetveli bağlanmış ve müessesenin her yıl 
için- hazırlanacak kadro 'cetvelleriyle bütçesinin Bakanlar Kurulunca kabul olunacağı hakkında 
12 nci maddeye hüküm vâzolunmuştur. 

Kanun teklifinin esasları, halen tatbik edilmekte olan Devlet Tiyatrosu Kanununun hüküm
lerine ve dayandığı gerekçelere uygun kaleme alınmıştıı\ 
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C. SENATOSU AYDIN ÜYESİ OSMAN SAİM 
SARIGÖLLÜ VE 11 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Devlet Operası kuruluşu hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Ankara'da, Millî Eğitim Ba
kanlığına bağlı tüzel kişiliği haiz bir Devlet Ope
rası kurulmuştur. Devlet Operası, lüzumu halin
de, Millî Eğitim Bakanlığının müşahadesiyle, 
yardım diğer yerlerinde kendi bünyesine bağlı 
operalar tesis ve idare etmeye yetkilidir. 

MADDE 2. — Devlet Operası ve bunun bün
yesi içindeki, bale, millî müziğin, milletlerarası 
müşterek ilim ve teknikten faydalanarak, sahne 
sanatında inkişafını sağlıyan, millî repertuarı ge
liştiren, milletlerarası opera edebiyatının tanın
mış eserlerini Türk diline ve balelerini Türk sah
nesine kazandıran ve vatandaşların sanat terbi
yesini bu yolda yükselten bir repertuar müesse
sesidir. 

MADDE 3. — Devlet Operası sanat alanında 
temayüz etmiş olan Genel Müdür yetkisine haiz 
bir Genel İntendant tarafından idare edilir. 

Müessesenin idare, sanat, teknik ve sair hu
suslardaki sevk ve idaresinden Millî Eğitim Ba
kanına karşı Genel İntendant sorumludur. 

MADDE 4. — Devlet Operası Genel Inten-
dantı, Millî Eğitim Bakanının teklifi üzerine müş
terek kararname ile 3656 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesine göre tâyin edilebileceği gibi, sözü ge
çen kanunun 22 nci maddesi uyarınca da Genel 
Intendantlıkla görevlendirilebilir. Bu görevde 
3656 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre ça
lıştırılacak olanlar hakkında 7244 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesi hükmü uygulanmaz. 

MADDE 5. — A) Genel İntendant idari iş
ler yardımcısı, 3656 sayılı Kanunun 6 ncı madde
sine göre Gencel Intendantm teklifi üzerine Millî 
Eğitim Bakanı tarafından, 

B) Sanat işleri Genel Yönetim Sekreteri, ya
bancı uzmanlar, yabancı sanatkârlar, Genel In
tendantm teklifi üzerine Millî Eğitim Bakanı ta
rafından, 

C) Devlet Operası kadrosu dahilindeki her 
çeşit memur ve hizmetliler Genel İntendant tara
fından işe alınırlar. 

MADDE 6. — Sanat İşleri Genel Yöneticisi 
ve yardımcısı, Genel Müzik İşleri Müdürü (Baş-
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Orkestra Şefi) Genel Müzik işleri Müdürü Yar
dımcısı (Orkestra Şefi), orkestra şefleri, orkestra 
şef yardımcıları, koro şefi ve yardımcısı, temsil
ler şefi (rejisör) ve yardımcısı (rejisör) rejisör
ler, bale şefi (başkoreograf) ve yardımcısı (Ko
reograf), bale öğretmenleri, başsolorepetitör ve 
yardımcısı (solorepetitör - korrepetitör), solore-
petitör - korrepetitörler, şan öğretim kontrol uz
manları, solistler, koristler, orkestra üyeleri, bale
rinler, suflörler (müzisyen), kondüvitler (müzis
yen) teçhizat müdürü (başdekoratör), dekora
törler, ressamlar «Devlet Operası sanatkârı» adı
nı alırlar. 

Teknik müdür, sahne elektrik ve teknik tesi
satı yüksek mühendisi, sahne müdürü, sahne ışık
landırma uzmanları, atölye şefleri dekor işleri şe
fi, nota basım yazıcıları, nota kopistleri «Devlet 
Operası sanatkâr teknisyeni» adını alırlar. 

MADDE 7. — Devlet Operası sanatkârların
dan sanat işleri genel yöneticisi ve yardımcısı, 
Genel Müzik işleri Müdürü, Koro Şefi, Temsil
ler Şefi, Baş Solorepetitör - Korrepetitör, Genel 
Intendantm teklifi ve Millî Eğitim Bakanının 
tasvibi üzerine Devlet Operası Genel Intendantı 
ile aralarında akdedilecek en çok üç yıllık sözleş
meler ile işe alınırlar. 

MADDE 8. — Meslekleri itibariyle Devlet 
Operası sanatkârlığı sıfatını ihraz edebilecek du
rumda olup da asli görevleri diğer sanat müesse
selerinde veya okullarında bulunan Devlet me
murları ihtisaslarından faydalanılmak üzere 3656 
sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre Devlet 
Operası Sanat İşleri Genel Yöneticiliği, Sanat İş
leri Genel Yönetici Yardımcılığı, Genel Müzik İş
leri Müdürlüğü ve. Genel Müzik İşleri Müdür 
Yardımcılığı görevlerinde çalıştırılabilirler. Bu 
suretle çalıştırılacak olanlar hakkında 7244 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesi hükmü uygulanmaz. Sa
nat İşleri Genel Yöneticiliğinde görevlendirilecek 
olan şahıs aynı zamanda Devlet Operası Genel İn-
tcndantlığı görevini de ifa eder. 

MADDE 9. — Altıncı maddede unvanları ya
zılı olup da yedinci maddede zikredilmiyen diğer 
Devlet operası sanatkârlariyle Devlet Operası Sa-
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natkâr Teknisyenleri Yönetim Kurulunun teklifi 
üzerine Genel İntendantlıkça bir yıl süreli sözleş
melerle işe alınırlar. 

MADDE İÜ. — Devlet Operası sanatkârları 
ile sanatkâr teknisyenlerin sözleşmelerinin yeni
lenmesi, aylık ücretlerinin tesbiti, ücret miktar
larının artırılması veya indirilmesi ve unvanları
nın değiştirilmesi de işe almmalarmdaki usule gö
re olur. 

MADDE 11. — Opera sanatkârları ve opera 
sanatkâr teknisyenleri, yabancı uzmanlar ve ya
bancı sanatkârlar ile akdedilecek sözleşmeler, Yö
netim Kurulu idelerinden iki kişinin huzurunda 
imzalanır. Sözleşmeler, noter nezdinde akdedilmiş 
sözleşmeler hükmündedir. Ve hiçbir hare, vergi 
veya resme tabi değildir. 

MADDE 12. — Devlet Operasının, sanatkâr
ları ve sanatkâr teknisiyenlerine ait kadro cet
velleri, yönetim kurulunca, yabancı uzmanlar, 
yabancı sanatkârlar ve diğer her çeşit memur 
ve hizmetlilere ait kadro cetvelleri de Genel 
întendantlıkça hazırlanır. Her yıl hazırlanacak 
olan işbu kadro cetvelleri ile keza Genel Înten
dantlıkça hazırlanacak bütçe Bakanlar Kuru
lunca onanır. 

MADDE 13. — Devlet Operasında temsil 
edilecek veya repertuara alınacak opera ve bale 
eserleri yönetim kurulu tarafından seçilerek 
Genel întendanta teklif olunur. Teklif olunan 
eserlerin temsil edilip edilmiyeceği ve sıraya 
alınmaları hususlarında katî karar Genel Inten-
danta aittir. 

MADDE 14. — Devlet Operası sanatkârları, 
sanatkâr teknisyenleri, stajiyerleri, memur ve 
hizmetlileri icabında yurdun diğer yerlerinde 
Genel Intendantlığa bağlı olarak tesis ve idare 
edilecek operalara, almakta oldukları aylık ve 
ücretleriyle nakledilebilirler. Bu operalara nak
ledilenlerden, görevlerine gitmiyenlerin mües
sese ile ilişiği kesilir. 

MADDE 15. — Devlet Operası sanatkârları 
ile sanatkâr teknisiyenleri ve memurlar ile hiz
metliler yollukları ve her türlü zaruri masraf
ları müessese bütçesinden ödenmek suretiyle 
geçici görevle yurt içine veya yurt dışı memle
ketlere gönderilebilirler. 

M. Meclisi 

MADDE 16. — Devlet Konservatuvarları-
nm yüksek devre mezunlariyle yüksek devresi 
bulunmıyan orta devre mezunları ve yüksek 
devresi bulunduğu halde o bölümün orta devre
sinden mezun olanlar; yüksek veya orta devre 
öğrenim diplomalarına bakılmaksızın; solistlik, 
koristlik, bale ve orkestra üyeliği için yönetim 
kurulunca bir deneme imtihanına tabi tutulur
lar. Deneme imtihanını kazananlardan yüksek 
devre mezunlariyle yüksek devresi bulunmıyan 
orta devre mezunları iki yıl ve yüksek devresi 
bulunduğu halde bu devrelerin orta kısmından 
mezun olanlar üç yıl, süre ile sözleşme yapıl
maksızın Devlet Operası stajiyer kadrolarına 
alınırlar. Staj sürelerinin sonunda; yönetim ku
rulunca tekrar bir imtihana tabi tutularak ba
şarıları tesbit edilenler sanatkâr kadrolarına 
geçirilirler. 

Devlet konservatuvarları mezunları için ya
pılacak deneme imtihanında kazanamıyanlar ile 
staj süreleri sonunda yapılacak imtihanda ba
şarısı görülmediği için müessese ile 'ilişiği kesi
lecek olanlardan mecburi hizmete tabi bulunan
lar, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, Devlet 
Operası dışında uygun görülecek diğer hizmet
lere tâyin olunurlar. 

Stajiyerlik süresi sonunda sanatkârlığa alı
nacaklar ile başarısızlıkları dolayısiylc Millî Eği
tim Bakanlığı emrine iade edilecek olanların 
stajiyerlikte geçirdikleri süre mecburi hizmetle
rine sayılır. 

MADDE 17. — Devlet Operasına, icabında 
Yönetim Kurulunca yapılacak ehliyet imtihanı 
ile dışardan sanatkâr alınabilir. Ancak, Devlet 
Konscrvatuvarlarmdan başarısızlıkları veya di
siplin cezası almış bulunmaları sebebiyle ilişiği 
kesilmiş olanlar Devlet Operasına alınmazlar. 

MADDE 18. — Devlet Operası sanatkârları 
ve sanatkâr teknisyenleri ile stajiyerleri, aşağıda 
gösterilen aylık ücret hadleri içinde işe alınır
lar : 

Sanatkârlar 1 250 - 3 000 Türk lirası, 
Sanatkâr teknisyenler 1 000 - 2 500 Türk 

lirası, 
Yüksek ve yüksek devresi bulunmıyan orta 

devre mezunu stajiyerler 800 - 1 000 Türk lirası, 
Yüksek devresi bulunan bölümlerin orta 

devresinden mezun stajiyerler (500) Türk lirası, 
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Devlet Operası sanatkarlarına, sanatkâr tek
nisyenlerine, memur ve hizmetlilerine (Yönet
meliğinde tesbit edilecek normal hizmet ve iş 
hadlerinin dışında) meslek ve görevleri ile il
gili olarak gördükleri fazla hizmetler ve isler 
için, üç ayda bir, «fazla çalışma pirimi» adiyle 
yönetmeliğinde belirtilecek esaslar dâhilinde bir 
pirim ödenil'. 

MADDİ'] 19. — Devlet Operasında sözleşme 
ile işe alınanların aylıkları veya ücretleri her 
ayın başında, ödenir. Sözleşme ile işe ahnmıyan 
her çeşit memur ve hizmetliler, Devlet memur
ları ve hizmetlilerine ilişkin kanunlar hüküm
lerine tabidir. 

MADDE 20. — 11 Mart 1058 tarihli ve 6388 
saydı Kanunun maddeleri, Devlet Operası sanat
kârları ile sanatkâr teknisyenleri ve stajiyerler 
hakkında da uygulanır. 

MADDE 2!. — A) Devlet Operası sanat
kârlar], sanatkâr teknisyenleri ve stajiyerleri 
hakkında 788 sayılı Kanunun 8. ve 84 ncii mad
deleri ile 305fi sayılı Kanunun 18 nci maddesi 
hükümleri, 

D) Diğer memurlar ve hizmetlilerin hakkın
da da (A) fıkrasında yazılı kanunlar maddele
riyle 4598 sayılı Kanunun 0 ucu maddesi ve 
4480 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 

O) Yukarıda sayılan kanunların uygulan
masında ilgililerin emekliye esas olan ücret tu
tarları nazara alınır. 

MADDIü 22. — 3656 sayılı Kanunun G neı 
maddesine göre tâyin, olunan Devlet Operası Ge-
ııel İntendantı ile bu müessesede Sözleşmeye 
bağlı olarak iş alan sanatkârlar ve sanatkâr 
teknisyenlerden Devlet konservatuvarlarında 
öğretmenliğe tâyin edilecekler hakkında 3888 sa
yılı Kanun hükümleri uygulanmaz. Bunlara, tâ
yin edilecekleri öğretmenliğe ait kadro aylığı
nın üçte ikisi ücret olarak ödenir. 

Devlet konservatuvarları aylıklı öğretmenle
rinden Devlet Operasının, 8 nci maddede sa
yılan görevler dışında kalan sanatkârlarına vo 
sanatkâr teknisyenliklerine alınacaklar hakkın
da bu kanunun 18 nci maddesi uygulanmıya-
rak kendilerine 3656 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesine göre ücret ödenir. 

MADDE 23. — Devlet Operası sanatkârları ile 
sanatkâr teknisyenleri müessesenin gayesiyle il-
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I gili faaliyetten ayrı olarak, yurt içinde veya 

yurt dışında kontratlı veya kontratsız, resmî 
veya hususi hiçbir iş alamazlar. Bunlara ancak 
müessesenin gayesine uygun hususi çalışmaları 
için, tayinlerindeki usûle göre müsaade verile
bilir. Aksine hareket edenlerin Devlet Opcra-
siylo imzaladıkları sözleşmeleri feshedilerek işle
rine? son verilir. 

„MADDE 24. — Devlet Operası sanatkâr ve 
stajiyerleri müessesenin yıllık temsil faaliyetle
rinden ayrı olarak yurt içinde veya yurt dışın
da tertibolunacak şan ve senfonik orkestra kon
serleri ile, bale temsillerinde kendilerine verile
cek görevleri kabul etmeye mecburdurlar. 

MADDE 25. --• Devlet Operasının idare, sa
nat ve teknik işlerine bakmak üzere, Genel în-
tendant idari işler yardımcısı, sanat işleri genel 
yöneticisi yardımcısı, genel müzik işleri müdü
rü, koro şefi, temsiller şefi ve bale şefinden mü
rekkep bir Yönetim Kurulu vardır; Genel în-
tendant hu Kurulun başkanıdır. Yönetim Kuru
lu raportörlüğü, sanat işleri genel sekreteri ta
rafından yapılır. 

MADDE 26. — Devlet Operasının disiplin 
işleri Genel Intcndant idari işler yardımcısının 
başkanlığında sanat işleri genel yöneticisi yar
dımcısı, genel müzik işleri müdürü, temsiller 
şefi, koro şefi ile solistlerin, koristlerin, bale
rinlerin ve orkestra üyelerinin her temsil yılı 
başında kendi aralarından seçecekleri birer tem-
silcilden müteşekkil Disiplin Kurulunca karara 
bağlanır. 

MADDE 27. — A) Devlet Operası sanat
kârları ile sanatkâr teknisyenler vo stajiyerller
den hastalananları lüzum ve zaruretlere göre 
yurt içinde veya dışında tedavi ettirmeye, 

B) Sanatkârlar ile sanatkâr teknisyenleri 
meslekî -görgü, bilgi ihtisaslarını artırmak mak-
sadiyle yolluk ve ücretlerini vererek başka mem
leketi ere göndermeye Devlet Operası Genel înten-
dantlığı yetkilidir. Bu hususlar için Yönetim 
Kurulundan karar alınır. 

MADDE 28. — Devlet Operası sanatkârları, 
I sanatkâr teknisyenleri ve stajiyerleri tedavisi 

imkânsız hastalık, sakatlanma, vücut veya ses 
bakımından sanatlarında çalışmıyacak duruma 

I gelme veya emeklilik sürelerini doldurarak ay-
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nlnıa hallerimde tazminat alırlar. Hizmet esna
sında öldükleri takdirde mirasçılarına ölüm taz
minatı verilir. Bu tazminat, ayrılma ve ölüm 
tarihlerindeki sözleşmelerine göre : 

A) Hizmet süresi 15 yıla kadar olanlara 
«15 yıl dâhil» her hizmet yılı için birer aylık, 

B) Hizmet süresi 15 yıldan fazla olanlara 
15 yıla kadar olan kısmı için her hizmet yılına 
birer aylık ve bundan fazJlası için her hizmet 
yılma birer buçuk aylık nisbotinde hesaplanır. 
Yıl kesirlerinden 6 aya kadar olanı sayılmaz. 6 
ay ve daha fazlası yıla iblâğ olunur. Sesindeki 
arızadan dolayı müesseseden tazminat alıp ay
rılmış olup da ileride bu arızanın tamamen geç
tiği, tam teşekküllü resmî hastanelerin sağlık 
kurullarınca verilecek rapor ile tesbit edilecek 
olanlardan lüzumu halinde tekrar Opera sanat
kârlığına alınacaklara, her ne suretle olursa ol
sun ikinci bir tazminat ödenmez. 

Bu madde gereğince müessese tarafından 
ödenecek tazminat, sanatkâr, sanatkâr teknis
yen ve stajiyerlerin emeklilik haklarına halel 
getirmez. 

MADDE 29. — Devlet Operası organlarının 
çalışma tarzları yurt içi ve yurt dışı resmî tur
neleri, yaz turneleri, turnelerde sanatkâr, tek
nisyen, stajiyer, memur ve hizmetlilere verile
cek yolluk zaruri masraflar, opera sanatkâr
ları ile sanatkâr teknisyenleri Sözleşme esasları, 
primler, izin, tedavi, meslekî 'görgü bilgi ve ih
tisas içiin dış memleketlere yapılacak seyahat
ler, iç hizmetler ve disiplin işleriyle ilgili hu
suslar, yönetim kurulunca hazırlanarak Millî 
Eğitim. Bakanı tarafından onaylanacak bir yö
netmelikle belirtilir. 

MADDE 30. — Devlet Operası gelirleri Dev
letçe yapılacak yardımlar ile temsiller ve tur
ne gelirleri, opera orkestrası, ve Şan konserle
ri, bale temsilleri, dergi, program, libretto, fo
toğraf, reklâm ve sair neşriyat gelirleri ve ba
ğışlardan ibarettir. 

MADDE 31. — Devlet Operasının Bakanlar 
Kurulunca onanacak bütçe ve kadrolarına gö
re yıl içinde yapılacak sarfiyat ve elde edile
cek hâsılata ait evrak, katî hesap cetvellcriyle 
birlikte o malî yılın sonundan itibaren en geç 
3 ay içinde, tetkik ve vize edilmek üzere, Sa-
yıştaya gönderilir. 
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I MADDE 32. — Devlet Operası veznedarla-
I riyle gişe memurlarıma her ay aylık ve ücretle

rinin % 15 i nisbetindc kasa tazminatı verilir. 

MADDE 33. — Devlet Operası muamelele
rinde 1050 sayılı* Muhasebeyi Umumiye Kanu
nu ile 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale 
Kanunu hükümleri uygulanmaz. Müessesenin 
alım ve satım muameleleriıyle hesap usulleri, 
Maliye ve Millî Eğitim Bakanlıklarınca müş
tereken hazırlanacak bir yönetmeliğe göre yü
rütülür. Devlet Operasının gelirleri ve muame-

I leleri ve yabancı memleketlerden ithal edece
ği her çeşit malzeme ve eşya, her türlü vergi, 

I resim ve harçtan muaftır. 

MADDE 34. — Devlete ait gayrimenkuller 
ile bunların içindeki, mobilya, mefruşat, eşya 
ve tesislerden lüzumlu görülenler, alâkab Ba
kanlık tarafından bir sakınca 'görülmediği tak
dirde, Millî Eğitim Bakanlığının teklin üzeri
ne, Maliye Bakanlığınca Devlet Operasına be
delsiz olarak tahsis edilebilir. 

MADDE 35. — Devlet Operasının yıllık faa
liyet süresi şu şekilde tesbit edilmiştir: 

A) Hazırlık çalışmaları 1 Eylülde, temsil
ler 15 Ekiimde başlar ve sezon 15 Mayısta sona 
erer. 

B) 15 - 31 Mayıs arasında gelecek sezonun 
I faaliyet hazırlıkları yapılır. 

C) Bir Hazirandan sözleşmeleri yenilene
cek olan sanatkârlar bu tarihten 31 Ağustosa 
kadar yaz tatili yapar. 

I Ç) Yaz tatili devresinde yurt içi ve yurt 
dışı turneler düzenlenmesine veya fevkalade 
bir hizmetin ifasına zaruret hâsıl olduğu tak-

I dirde, kendilerine tebligat yapıılacak sanatkâr-
I 1ar derhal görevleri başında bulunmaya mecbur-
I dur. 

MADDE 36. — Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren 5441 ve 6629 sayılı ka-

I nunlarm opera ile ilgili ad, unvan ve sair bü-
I tün hükümleri kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 5441 ve 6629 sayılı 
I kanunlar gereğince Devlet Tiyatrosunda istih-
I dam edilmekte iken bu kanunun yürürlüğe gir

diği tıariihteın itibaıren Devlet Operasında taıvzif 
edileceklere aylık ve ücret olarak veya sair su-

I retlerle verilmekte olan istihkakların bu kanu-
I mm geçici 5 nci ve geçici 6 ncı maddeleri hü-
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kimileriyle ilgili formaliteler tamamlanıp Dev
let Operası, Devlet Tiyatrosundan fiilen ayrıla
bilecek duruma geleceği tarihe kadar, Devlet 
Tiyatrosu Genel Müdürlüğünce ödenmesine de
vam edilir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Devlet Konservetu-
varı tatbikat sahnesinde çalışmış olup da işbu 
kanuna göre Devlet Operası sanatkârlığına, 
sanatkâr teknisyenliğe ve stajiyerliğe alına
cak olanlara, 28 nci maddeye göre verilecek 
ayrılma ve ölüm tazminatı hesaplanırken, tat
bikat sahnesinde geçmiş hizmet müddetleri, kad
ro unvanlarına bakılmaksızın Devlet Operasın
da geçmiş sayılır. 

GEÇlCl MADDE 3. — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren Ankara ve istanbul'
daki opera binaları bütün müştemilât ve tesis
leriyle birlikte ve «Devlet Operası» adı ile, Dev
let Operası Genel Intendantlığma devredilir. 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — 5441 sayılı Kanun 
gereğince Bakanlar Kurulunun kararma iktiran 
etmiş bulunan son bütçe ve kadrolardan Devlet 
Operasının gerektirdiği masraf ve hizmetleri 
karşılryacak ödenek ve kadrolar Maliye Bakan
lığınca seçilecek 1 ve Millî Eğitim Bakanlığın
ca seçilecek Millî Eğitim Bakanlığından 4, ti
yatro ve opera uzman ve idarecilerinden 3 er 
kişi olmak üzere 10 kişiden mürekkep bir he
yet tarafından tefrik edilir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — 5441 ve 6629 sayılı 
kanunlara göre faaliyette bulunan Devlet Ti
yatrosunun; mobilya, mefruşat, gardrop, akse
suar, dekor ve sair malzemesiyle dekor amba
rından ayrılacak kısım dâhil olmak üzere diğer 
tesisatı arasından Devlet Operasına devredile
cek olanların listesi de geçici 5 nci maddede 
zikredilen heyet tarafından tesbit edilir. Yapı
lacak bu tesbite göre heyetçe hazırlanacak lis
telerden dekor ambarı ve diğer tesisata aido-
lanları en geç bir ay içinde ve diğerlerine aido-
lanları ise en geç üç ay içinde Millî Eğitim Ba
kanlığının tasvibine sunulur. 
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GEÇİCİ MADDE 6. — işbu kanuna göre 

Devlet Operasının kuruluşu sırasında Devlet 
Tiyatrosu kadrolarından Devlet Operasına 
devrolunacak sanatkârların kadroya alınmaları 
ve kendileriyle yeni sözleşme yapılması için, 
Millî Eğitim Bakanlığınca yurt içinden ve lü
zumu halinde yurt dışından seçilecek mütehas
sıs bir heyet, yeni kadroları ve ücretleri tesbit 
eder. 

Mütehassıs heyetçe yapılan bu tesbit esasına 
göre kadro dışında kalacaklardan : 

A) Mecburi hizmeti tamamlanmış olup da 
sanatkârlık durumu kalmamış bulunanlar ile 
mecburi hizmeti olmadan Devlet Tiyatrosu 
opera bölümü sanatkârlığına alınarak başarı ile' 
çalışmış ve fakat son yıllarda başarısız olduk
ları tesbit edilmiş olanlara, Ankara Devlet 
Konservatuvarı tatbikat sahnesi dâhil, Devlet 
Tiyatrosunda geçmiş hizmetlerinden dolayı her 
hizmet yılı için son aylıklarının yarısı nisbe-
tinde tazminat ödenir. 

B) Mecburi hizmeti tamamlanmamış olan
lar, Millî Eğitim Bakanlığına devrolunur. 

C) Mecburi hizmetleri olmıyanların son 
sözleşmelerinin süresine bakılmaksızın müesse
se ile ilişikleri kesilir. Ve bunlara tazminat 
ödenmez. 

Ç) Bu maddenin (A) ve (C) fıkraları ge
reğince müesseseden ayrılacaklardan emeklili
ğe sayılacak hizmetleri 15 seneden yukarı olan
lara, müracaatlarına bağlı olmak kaydiyle, 
emekli aylığı bağlanır ve 15 yıldan az olanlara 
da müracaatlarına bağlı olmak kaydiyle emek
lilik kesenekleri defaten iade edilir. 

D) Bu maddeye göre ödenecek tazminattan 
hiçbir vregi kesilmez. 

MADDE 37. — Bu kanım yayınlandığı ta
rihten itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 38. — Bu kanunu Bakanlar Ku
rulu yürütür. 
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Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu . 3 . 5 . 1967 

Esas No. 1/333, 2/199 
Karar No. 2 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza havale edilen, «Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür
lüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı» ile Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Saim Sarı
göllü ve 11 arkadaşının, Devlet Operası kuruluşu hakkındaki kanun teklifi, Hükümet temsilcileri
nin iştirakiyle tetkik edildi. 

Komisyonumuz, her iki teklifin aynı mahiyette olması hasebiyle tevhiden görüşülmesine ve mü
zakerelerde Hükümet tasarısının esas alınmasına karar vermiştir. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan müzakereler neticesinde gerekçe benimsenmiş ancak; gerekçenin 
2 nci sayfasındaki son paragrafın tasarı metninin 1 nci madde ile çelişme halinde olduğu müşahede 
edilerek Hükümet temsilcisinin de iştirakiyle gerekçeden çıkarılması uygun görülerek maddelerin 
müzakeresine geçilmiştir. 

Maddelerde aşağıda izah edeceğimiz sebeplerle bâzı değişiklikler yapılmış ve neticede kanun tasa
rısı bu değişikliklerle birlikte tümü kabul edilmiştir. 

1. Tasarının 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
2. Tasarının 2 nci maddesinin 3 ncü satırındaki, «Tasvibi ile» kelimesinden sonra, kurulacak 

opera müdürlüklerinin de Genel Müdürlüğe bağlı olması düşünüldüğünden bu madde metnine, «Ge
nel Müdürlüğe bağlı» ibaresinin ilâvesi Komisyonca kabul edilmiştir. 

3. Tasarının 3 ncü maddesinin (A) fıkrasında Genci Müdürlükte kurulacak sanat kurulu üye
leri aynen bırakılmış, müdürlüklerde kurulacak sanat kurulunun ise, «Müzük İşleri Müdürü» yerine 
«Müzik İşleri Yöneticisi», teknik müdür yerine «Teknik İşleri Yöneticisi» konulması, Genel Müdür
lükte müdürler tarafından ifa edilen bu hizmetlerin müdürlüklerde yöneticiler tarafından yerine 
getirilmesi düşüncesiyle tadil edilmiştir. Ayrıca sanat kuruluna, sanatkârların temsilcilerinin de işti
raki öngörülerek opera ve bale bölümlerinden Genel Müdürlükçe seçilecek birer sanatkâr temsilcisi
nin de bulunması uygun görülmüştür. 

4. Tasarının 4 ncü maddesinin (A) fıkrasının 1 nci satırının Rejisörler kelimesinden sonra, sa
natkâr niteliğinde bulunan ve rejisör gibi görev alan reji asistanlarının da ilâve edilmesi düşünü
lerek «Reji asistanı» kelimesinin tasarı metnine konulması uygun görülmüştür. Ayrıca bu maddenin 
(O) fıkrasının çıkarılarak ilgili madde olan 12 nci maddeye eklenmesi kabul edilmiştir. 

5. Tasarının 5, 6, 7, 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
6. Tasarının 9 ncu maddesinde, sanatkârlara verilen fazla ücretlerin anlamı sanat faaliyetlerin

den doğduğu ve zamanla bu faaliyetin her ne sebeple olursa olsun azalması ve yok olması düşünce
siyle unvanının geri alınması ve sanat ücretinin azaltılması»' müktesep haklara halel gelmemek üze
re» düşüncesiyle aşağıdaki bent eklenmiştir. 

«Ücretleri indirmeye, yükseltmeye ve unvanları değiştirmeye sanat kurulu yetkilidir. Ancak bu 
indirme, yükseltme ve unvan değiştirme emeklilikte iktisabedilen hakları ihlâl edemez. Mukavelenin 
feshi halinde genel hükümler uygulanır.»' 

7. Tasarının 10 ve 11 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
8. Tasarının 12 nci maddesi ile tâyin edilen ücretler ve memuriyet unvanları aynen kabul edil

miş, yalnız bu ücretler 1959 senesinde 5441 sayılı Kanunun tadili sebebiyle ihdas edildiğinden, 1959 
senesinden beri hayat standardının değişmesi, muhtelif meslek teşekküllerine tazminatlar verilmesi se
bebiyle, sanatkârlara da müktesep hak teşkil etmemek kaydı ile brüt maaşlarına % 50 nisbetinde sa
nat tazminatı namında bir ödeneğin verilmesi düşünülerek (B) fıkrası ilâve edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 273) 
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(ıB) — Yukarda sanat ve memuriyet unvanları ile ücretleri tesbit edilenlere brüt maaşlarının 

% 50 si nisbetinde ayrıca sanat tazminatı verilir. 'Bu tazminat hiçbir suretle müktesep hak teşkil et
mez.» 

Tasarının 4,neü maddesinin (O) fıkrası bu maddeden çıkarılarak ilıgisi sebebiyle 12 nci madde
ye (C) fıkrası olarak ilâve edilmiş ve ayrıca sanatkâr olmadığı halde diğer sanatkârlar gibi ücret al
maya ' müstahak bulunan başressamm da bu fıkradaki (Başışık uzmanı) ndan sonra (Başressam) un
vanının ilâvesi ve bu fıkradaki elemanlara da, bu maddenin (A) ve (B) fıkralarındaki ücret esas
larının tatbikinin uygulanması uygun görülmüş ve ilâve edilen (C) aşağıdaki şekilde kabul edilmiş
tir. 

«C — Başışık uzmanı, başressam, başperukacı, opera organizatörleri, danışmanlar ve orkestra mü
dürü ile de (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslar dâhilinde sanatkâr memurlar gibi idari sözleş
me yapıl albilir.»1 

Tasarının 14 neü maddesindeki hüküm 12 nci maddeye (D) fıkrası olarak değiştirilmek suretiy
le ilâve edilmiş, Opera ve Bale Genel Müdürüne, opera ve bale müdürlerine Bakanlar Kurulunca tâ
yin edilecek miktarda idare ve temsil ödeneği verilmesi ve bu ödeneğin bu yüksök sanatkâr memur 
ve sanat tazminatından ayrı olarak ödenmesi düşünülerek (D) fıkrası aşağıdaki şekilde tedvin edile
rek kabul edilmiştir. 

«D — Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ile opera ve bale müdürlerine en yüksek sanatkâr 
memur ücret ve tazminatına ilâve olarak, Bakanlar Kurulunca tâyin edilecek miktarda, idare ve tem
sil ödeneği verilir.» 

9. Taisarmm 13 neü maddecinde Devlet opera ve balesi mensuplarına haftada 40 saati aşan pro
va, temsil, teknik mesai çalışmalarından dolayı verilecek fazla çalışma ücretinin sanatkârlar için 40 
saat hesabı fazla görülmüş ve maddenin 2 nci satırındaki haftada kelimesinden sonra, «Sanatkârlar 
için 30 saat, diğer elemanlar için 40 saat» ibarelerinin ilâvesi kararlaştırılmıştır. 

10. Tasarının 14 neü maddesi tamamen kaldırılarak tasarının 12 nci maddesine değişik olarak 
(D) fıkraisı ilâve edilmiş ve bundan sonra madde numaraları da bir eksik olarak yeniden düzenlen

miştir. 
11. Tasarının 15 nci maddesi 2 ayrı görevi avnı zamanda yapan sanatkârlara 2 nci görevi için 

ödenecek miktarı maddede daha açık izah etmek maksadiyle aşağıdaki şekilde 14 neü madde olarak ka
bul edilmiştir. 

«'Madde 14. — İki ayrı görevi aynı zamanda yapan sanatkârlara ikinci görevleri için ve bu göre
vin devammca almakta oldukları bir aylık tazminatsız ücretlerinin tutarını ve bir ayı geçmemek üze
re sanat kurulunca tesbit edilecek miktarda ek ücret ödenebilir.» 

12. Tasarının 16 nci maddesinin 2 nci satırındaki (4 noü maddeden (O) fıkrası) yerine (12 nci 
maddeden (C) fıkrası) olarak değiştirilmiş ve bu madde 15 nci madde, 17 nci madde de 16 nci mad
de olarak kabul edilmiştir.* 

13. Tasarının 18 nci maddesinin (B) fıkrasının ilk cümlesindeki cerrahi kelimesinden sonra açık
lık temin etmek gayesiyle (dahil) kelimesinin ilâvesi, keza (B) fıkrasından (münferiden veya refa
kat ile) cümlesi fazla görüldüğünden fıkradan çıkarılmıştır. Bu madde 17 nci madde olarak kabul 
edilmiştir. 

14. Tasarının 19 ncu maddesinden geçici madde bire kadar madde numaraları bir eksiği ile ay
nen kabul edilmiştir. 

Iv5. Geçici madde 1 ve 2 aynen kabul edilmiştir. 
16. Tasarıya, hemen tüzüğün hazırlanmamasının doğuracağı mahzurlar nazara alınarak 6 ay içe

risinde sanat kurulu tarafından bir tüzüğün hazırlanması hususu düşünülerek yeni bir geçici 3 neü 
madde ilâvesi uygun görülmüştür. 

«Geçici madde 3. — Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü kuruluş kanunu yürürlüğe girdik
ten ısonra bu kanunda söz konusu edilen tüzükler en geç 6 ay içinde sanat kurulu tarafından hazır
lanır.» 

M. Meclisi (S. Sayısı : 273) 
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Tasarının yürürlük ve yürütülen maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Gündemdeki diğer işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Genel Kurulun tasvibi

ne arz olunur. 
Başkan 
istanbul 

Prof. Dr. M. Yardımcı 

Ankara 
1. S. Hatipoğlu 

Manisa 
M. Dülge 

•Sözcü 
Uşak 

F. Uğrasızoğlu 

Antalya 
Söz hakikim maihf uz 

/. Ataöv 

Ordu 
B. Aybar 

A. 

Kâtip 
Edirne 

T. Seçkin 
imzada bulunamadı 

İstanbul 
N. Eroğan 

İmzada bulunamadı 

iSakarya 
K. Eroğan 

'Trabzon 
R. Vzuner 

Ankara 
Söz hakkım mahfuz 

0. Eren 

Kayseri 
A. Hacıpaşaoğlu 

iSamsun 
M. Gedik 

M. Meclisi (S. Sayısı : 2fö) 



Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 
kuruluşu hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ankara'da Millî Eğıütim Ba
kanlığına bağlı tüzel kişiliği haiz bir «Devlet 
Opera ve Balesi» Genel Müdürlüğü kurulmuş
tur. Devlet opera ve balesi bir genel müdür ta
rafından yönetilir. 

MADDE 2. — Devlet Opera ve Balesi Genel 
Müdürlüğü, lüzum ve imkân gördüğü diğer 
şehirlerde de Millî Eğitim Bakanlığının teklifi 
ve Bakanlar Kurulunun tasvibi ile bir müdür 
yönetiminde, Devlet Opera ve Balesi müdürlük
leri kurulabilir. 

MADDE 3. — A) Devlet Opera ve Balesi
nin sanat ve teknik işlerine bakmak üzere Ge
nel Müdürlükte Genel Müdürün, müdürlüklerde 
Müdürün Başkanlığı altında : 

Müzik İşleri Müdürü, 
Baş Rejisör, 
Koro Şefi, 
Baş Korrrepetftör, 
Baş Koreograf, 
Teknik Müdür, 
Baş Dekoratör, 

Bale Baş öğretmeninden, teşekkül e'decek 
bir sanat kurulu vardır. Sanat kurulunun yet
kileri tüzükle tesbit edilir. Repertuvarla ilgili 
konularda bu kurula baş dramaturg da katılır. 
Seçilen eserlerin ne zaman oynayacağına, Ge
nel Müdürlükte Genel Müdür, müdürlüklerde 
Müdür karar verir. 

B) Devlet Opera ve Balesinin disiplin işle
rine bakmak üzere Baş Rejisör, Hukuk Müşa
viri, özlük İşleri Müdürü ve Devlet Opera ve 
Balesi Personeli Sendikasının bildireceği bir 
sanatkârdan teşekkül eden «Disiplin Kurulu» 
vardır. 

Genel Müdür veya yardımcısı bu kurulun 
başkanıdır. 

Devlet Opera ve Balesi müdürlüklerinde 
bu kurul, Müdürün Başkanlığında baş rejisör, 
özlük İşleri Şefi ve Devlet Opera ve Balesi Per
soneli Sendikasının bildireceği bir sanatkârdan 
teşekkül eder. 

M. Meclisi 
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Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, ku
ruluşu hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Opera ve Balesi Ge
nel Müdürlüğü, lüzum ve imkân gördüğü di
ğer şehirlerde de Millî Eğitimin Bakanlığı
nın teklifi ve Bakanlar Kuraılunun tasvibi ile 
Genel Müdürlüğe bağlı bir müdür yöneti
minde, Devlet Opera ve Balesi müdürlükleri 
kurabilir. 

MADDE 3. A) Devlet Opera ve Balesinin 
sanat ve teknik işlerine bakmak üzere Genel 
Müdürlükte Genel Müdürün başkanlığı altın
da : 

Müzük İşleri Müdürü, 
Baş rejisör, 
Koro Şefi, 
Başkorrepetitör, 
Başkoreograf, 
Teknik Müdür, 
Başdekoratör, 
Bale başöğretmeni, 
Müdürlüklerde, müdürün başkanlığı altın

da : 
Müzik İşleri Yöneticisi, 
Başrejisör, 
Koro Şefi, 
Başkorrepetitör, 
Başkoreograf, 
Teknik İşler Yöneticisi, 
Başdekoratör, 
Bale başöğretmeni, 

ve Genel Müdürlükçe Opera ve Bale bölümle
rinden seçilecek birer sanatkârdan müteşekkil 
bir Sanat Kurulu bulunur. Sanat Kurulunun 
yetkileri tüzükle tesbit edilir. Rcpertuvar Baş-
daramaturgun da katılacağı Sanat Kurulunca 
tesbit olunur. Seçilen eserlerin ne zaman oy
nanacağına , Genel Müdürlükte Genel Müdür, 
müdürlüklerde müdür karar verir. 

B) Devlet Opera ve Balesinin Disiplin Ku
rulu başrejisör, Hukuk Müşaviri, özlük İş
leri Müdürü, Bale Başöğretmeni ve Devlet Ope-

(S. Sayısı : 273) 



Hükümetin teklifi 

Sanat kurulları ile disiplin kurulları salt ço
ğunlukla toplanır ve toplantıda bulunanların 
salt çoğunluğu ile karar verir. 

MADDE 4. — A) Başrejisör, rejisörler, 
müzik işleri müdürü, orkestra şefleri, yardım
cıları ve üyeleri, koro şefleri ve yardımcıları, 
baş dramaturg ve dramaturglar, teknik müdür, 
baş dekoratör ve dekoratörler, baş korrepetitör 
ve korrepetitörler, solistler, koristler, şan öğ
retmenleri, balerinler, koreograflar ve repetotör-
ler, suflörler (müzisyen) kondüvitler (müzisyen 
Devlet Opera ve Balesi sanatkâr memurlarıdır. 

B) Opera ve Bale yardımcı smınıfı ile sah-
neteknik yardımcı sınıfı elemanları, realiza-
törler, sahne uzmanları, atelye şefleri, ışıkçılar, 
butaforlar, kaşörler, kostümcüler, sahne maran
gozları sahne demircileri, sahne makinistleri, 
kopistler, sahne müdürü ve yardımcıları, akord-
cular, saz tamir atölyesi şefi ve yardımcıları, 
desinatörler, perukacılar, makyajcılar, aksesu
ar ve sahne kunduracıları gibi teknik opera 
yardımcı sınıfı elemanları, Devlet Opera ve Ba
lesi uzman memurlarıdır. 

C) Baş ışık uzmanı, başperukacı, opera or
ganizatörleri, danışmanlar, ve orkestra müdürü 
ile de sanatkârlar gibi idari sözleşme yapılabi
lir. 

MADDE 5. — Devlet Opera ve Balesinde : 
A) Genel Müdür, opera ve bale sahasında 

tecrübe sahibi sanatkârlar arasından, Millî Eği
tim Bakanının teklifi üzerine, müşterek karar
name ile ve 3656 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi 
hükmüne göre, 

B) Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdü
rün teklifi üzerine Millî Eğitim Bakanı, sair me
mur ve hizmetliler de genel müdür tarafından, 

C) Müzik işleri müdürü, başrejisör, başko-
reograf, Genel Müdürün teklifi üzerine Millî 
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Geçici Komisyonun değiştirişi 

ra ve Bale Personeli Sendikasının bildireceği 
bir sanatkârdan teşekkül eder. 

Genel Müdür ve yardımcısı bu kurulun baş
kanıdır. 

Devlet Opera ve Balesi müdürlüklerinde bu * 
kurul müdürün başkanlığında, başrejisör, öz
lük işleri şefi, bale başöğretmeni ve Devlet 
Opera ve Balesi Personeli Sendikasının bildi
receği bir sanatkârdan teşekkül eder. 

Sanat kurulları ile Disiplin kurulları, salt 
çoğunlukla toplanır ve toplantıda bulunanla
rın salt çoğunluğu ile karar verir. 

MADDE 4 . — A) Başrejisör, rejisörler, 
Reji asistanları, Müzik İşleri Müdürü, Or
kestra şefleri, yardımcıları ve üyeleri, koro 
şefleri ve yardımcıları, Başdramaturg ve dra
maturglar, Teknik Müdür, Başdekoratör ve 
dekoratörler, Başkorrepetitör ve korrepetitör
ler, solistler, koristler, şan öğretmenleri, ba
lerinler, koreograflar, ve repetitörler, suflör
ler «Müzisyen», Kondüvıütler «Müzisyen» Dev
let Opera ve Balesi sanatkâr memurlarıdır. 

B) Opera ve bale yardımcı sınıfı ile sah
ne teknik yardımcı sınıfı elemanları, realiza-
törler, sahne uzmanları, atelye şefleri, ışık
çılar, butaforlar, kaşörler, kostümcüler, sah
ne marangozları, sahne demircileri, sahne 
.makinistleri, kopistler, sahne müdürü ve yardım
cıları, aıkorbçular, saz taımir atelyesi şefi ve yar
dımcıları, rosinatörler, perukacılar, makyajcılar, 
aksesuar ve sahne kunduracıları gibi teknik 
opera yardımcı sınıfı elemanları, 

Devlet Opera ve Balesi uzman memurları
dır. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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. Hükümetin teklifi 

Eğitim Bakanı tarafından; sair saantkâr ve yar
dımcıları ile uzman memurlar Genel Müdür ta
rafından bir yıl süreli idari sözleşmelerle, 

D) Yabancı uzmanlar, Genel Müdürün tek
lifi üzerine, Millî Eğitim Bakanı tarafından söz
leşme ile, 

E) Yerli ve yabancı misafir sanatkârlar, ge
çici süreli sözleşme ile Genel Müdür tarafından, 
gör evlendirilirler. 

Sözleşmeli personelin sözleşmelerinin yenilen
mesi de yapılışındaki usule tabidir. 

MADDİM 6. — Diğer şehirlerde kurulacak 
devlet opera ve balesi müdüıiüklorinde : 

A) Müdür, opera ve bale sahasında tecrübe 
sahibi sanatkârlar arasından, Genel Müdürün 
teklifi üzerine, Millî Eğitim Bakanı tarafından 
ve 3056 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hükmüne 
göre, 

B) Müzik işleri müdürü, başrejis'ör, başko-
roegraf, müdürün göstereceği lüzum üzerine Ge
nel Müdürün teklifi ile Millî Eğitim Bakanı ta
rafından, sair sanatkâr ve yardımcıları ile uz
man memurlar müdür tarafından bir- yıl süreli 
idari sözleşme ile, 

C) Yabancı uzmanlar, müdürün göstereceği 
lüzum üzerine Genel Müdürün teklifi ile Millî 
Eğitim Bakanı tarafından sözleşme ile, 

D) Yerli ve yabancı misafir saan'tkârlar ge
çici süreli sözleşme ile müdür tarafından, 

\')) Her çeşit memur ve hizmetliler müdür 
tarafından, 
görevlendirilirler. 

Sözleşmeli personelin közleşmelerinin yeni
lenmesi de yapılışındaki usule tabidir. 

MADDE 7. — Devlet konser vatu varları me
zunlar], stajyer kadrolarına göre idari sözleşme
ye tabi olmaksızın Devlet Opera ve Balesine alı
nırlar. Bunlar bir yıl süre ile stajyer olarak ça
lıştırılırlar. Bu sürenin bitiminde Sanat Kurulu 
tarafından sınava tabi tutularak başarı göste
renler kabiliyetlerine göre derecelere ayrılarak 
sanatkârlığa alınırlar ve idari sözleşmeye bağla
nırlar. Sınav sonucunda başarı gösteremiyenler 
veya bunlardan Sanat Kurulu kararı ile bir yıl 
daha staja tabi tutulmasına lüzum görülenler 
için ikinci yıl sonunda, yeniden yapılacak sınav
da başarı sağlıyamazlarsa görevden çıkarılırlar. 
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MADDE 6. — Tasarının (i ncı 
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasa;inin 7 nci n 
nen kabul edilmiştir. 
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Hükümetin teklifi 

Bunlardan ımecburi hizmöti olanlam Millî Eği
tim Bakanlığının uygun göreceği hizmetlerde 
çalıştırılırlar. 

Staj iverler, staj süresi içinde idari sözleş
meli sanatkârlara ait haklardan yararlanırlar 
ve yükümlülüklerden sorumlu 'olurlar. 

MADDE 8. — Devlet Opera ve halesinde 
Devlet Kon'servatuvarı mezunları dışından da 
sanatkâr istihdam edilebilir. Bu gibi sanatkâr
lar, sanat kurulu tarafından imtihana tâlbi tu
tularak gösterecekleri başarı ve kaabiliyet de
recesine göre kurulca tesbit edilecek ücretlerle 
sanatkâr olarak ve idari sözleşme ile hizmete 
alınırlar. 

Memleketin, opera ve bale sahne hayatında 
öteden beri yüksek başarı ile tanınmış olanlar, 
sanat kurulu kararı ile imtihansız olarak alına
bilirler. Kendileri ile idari sözleşme yapılır. 
Ücretleri yukarıdaki esaslara göre kurulca tes
bit edilir. 

MADDE 9. — Çalışmakta olan sanatkârla
rın ve uzman memurların .mütaakıp sözleşme 
devresinde alabilecekleri ücret miktarı, göste
recekleri ehliyet ve başarıya göre sözleşmeleri
nin yenilenmesinde sanat kurulunca tesbit edi
lir ve kararlaştırılır. 

MADDE 10. — Genel Müdürle sanatkârlar 
ve uzman memurlar ve sair sözleşmeli görevli
ler arasında yapılacak idari sözleşmeleri ayrı
ca sanat kurulundan iki üye de <müşahidolarak 
imzalar. Bu sözleşmeler noter huzurunda yapıl
mış sözleşmeler hükmündedir ve hiçbir hare, 
vergi ve resme tâbi değildir. 

MADDE 11. — Devlet Konservatuvarmda 
parasız yatılı okuyanlardan Devlet Opera ve 
balesi sanatkârlığına alman stajiyer ve sözleş
meli sanatkârların burada geçirdikleri süre 
mecburi hizmetlerine ımahsubedilir. 

Geçici Komisyonun değiştirişi 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Çalışmakta olan sanatkârla
rın ve uzman memurların mütaakıp sözleşme 
devresinde alabilecekleri ücret miktarı, gös
terecekleri ehliyet ve başarıya göre sözleşme
lerinin yemlenmesinde Sanat Krulunca tes
bit edilir ve kararlaştırılır. 

Ücretleri indirmeye, yükseltmeye ve un
vanları değiştirmeye Sanat Kurulu yetkilidir. 
Ancak, bu indirme, yükseltme ve unvan de
ğiştirme emeklilikle iktisabedilen hakları ih
lâl edemez. Mukavelenin feshi halinde genel 
hükümler uygulanır. 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu 
aynen kabul edilmiştir. 

maddesi 

MADDE 11. — Tasarının 
aynen kabul edilmiştir. 

11 nci maddesi 

M. Meclisi (S. Sayısı : 273') 
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MADDE 12. — A) Devlet Opera ve balesi 
sanatkârları ile uzman ıtnemurları ve stajiyerler, 
teısbit edilecek ehliyet ve iktidarları nazarı dik
kate 'alınarak aşağıda gösterilen ücretlerle hiz
mete alınırlar. 

Stajiyerler ayda 800 Tl. 
Uzman memurlar ayda 800 - 1 600 Tl. 
Sanatkâr memurlar ayda 1 000 - 2 500 Tl. 

MADDE 13. — Rejisör ve müdürlerin teklifi 
Genel Müdürce ve açılacak operalarda müdür 
tarafından kabul edildiği takdirde Devlet Ope
ra ve balesi mensuplarına haftada 40 saati aşan 
prova, temsil teknik ve sair çalışmalarından 
dolayı her fazla çalışılan saat için zararsız aylıjk 
veya ücretlerinin tamamının % 1 oranında faz
la çalışma ücreti verilebilir. Bu çalışıma, bir 
ayda 50 saati geçerse fazlası için ücret öden-
me'z. 

MADDE 14. — Devlet Opera ve Balesi Ge
nel Müdürüne Bakanlar Kurulunca tâyin edi
lecek miktarda ödenek verilir. 

MADDE 15. — İki ayrı görevi aynı zaman
da yapan sanatkârlara, ikinci görevi için, bu 
sanatkârların almakta olduğu ücretin bir ay
lık tutarını geçmemek üzere sanat kurulunca 
tesbit edilecek miktarda ek ücret ödeneıbilir. 

Geçici Komisyonun değiştirişi 

.MADDE 12. — A) Devlet Opera ve Ba
lesi sanatkârları ile uzman memurları ve sta
jiyerler, tesbit edilecek ehliyet ve iktidar
ları nazarı dikkate alınarak, aşağıda gösteri
len ücretlerle hizmete alınırlar. 

'Tl. 
Stajiyerler ayda 800 
Uzman memurlar ayda 800 -1 600 
Sanatkâr memurlar ayda ' 1 000 - 2 500 

B) Yukarıda sanat ve memuriyet unvan
ları ile ücretleri tesbit edilenlere bürüt maaş
larının % 50 si nis'betinde ayrıca sanat tazmi
natı verilir. Bu tazminat hiçbir suretle mük
tesep hak teşkil etmez. 

C) Başışık uzmanı, Başressam, Başperu-
kacı, Opera organizatörleri, danışmanlar ve 
orkestra müdürü ile de (A) ve (B) fıkrala
rında belirtilen esaslar dâhilinde sanatkâr me
murlar gijbi idari sözleşme yapılabilir. 

D) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü 
ile Opera ve Bale müdürlerine en yüksek sa
natkâr memur ücret ve sanat tazminatına 
ilâve olarak, Bakanlar Kurulunca tâyin edi
lecek miktarda idare ve temsil ödeneği ve
rilir. 

MADDE 13. — Rejisör ve müdürlerin tek
lifi Genel Müdürce ve açılacak operalarda 
müdür tarafından kaibul edildiği takdirde 
Devlet Opera ve Balesi sanatkârlarının haf
tada 30, diğer elemanlarının haftada 40 saati 
aşan prova, temsil, teknik ve sair çalışmalarından 
dolayı her fazla çalışılan saat için zamsız 
aylık veya ücretlerinin tamıammın % 1 
oranında fazla çalışma ücreti verilc'bilir. Bu 
çalışma bir ayda elli saati geçerse fazla'sı için 
ücret ödenmez. 

MADDE 14. — İki ayrı görevi aynı zaman
da yapan sanatkârlara, ikinci görevi için ve bu 
görevin devammca, almakta oldukları aylık 
tazminatsız ücretlerinin tutarını ve bir ayı geç
memek üzere Sanat Kurulunca tesbit edilecek 
miktarda ek ücret ödenebilir. 

M. MecM (S. Sayısı r 273) 
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MADDE 16. — 6388 sayılı Kanun hükümleri 
Devlet Opera ve Balesi sanatkârları hakkında 
da uygulanır. Uzman memurlarla 4 ncü madde
sinin c fıkrasında yazılı personel aynı kanunun 
3 ncü maddesi hariç diğer hükümlerinden fay
dalanırlar. 

MADDE 17. — Devlet Opera ve Balesi Ge
nel Müdürlüğünce ve açılacak Opera ve Bale 
müdürlüklerince tertip edilecek yurt içi turne 
faaliyetlerine katılacak sanatkâr ve diğer görev
lilerce ödenecek harcırah yevmiyeleri 75 lirayı 
geçmemek üzere her yıl sanat kurulunca tesbit 
edilir. 

Turnelerdeki ikâmet yerleri Genel Müdür
lükçe ve müdürlüklerce temin edilir ve parası 
müessese bütçesinden ayrıca ödenir. 

Turne ile ilgili seyehatların zamanı ve hangi 
vasıtalarla yapılacağı Genel Müdürlük ve mü
dürlüklerce tâyin edilir. 

Yurt dışı turne faaliyetlerine ait harcırahlar 
hakkında genel hükümler uygulanırj 

MADDE 18'. — A) Devlet Opera ve Balesi 
sanatkârlarının diğer idari sözleşmeli memur
larını görgü, bilgi ve ihtisaslarını artırmak 
maksadiyle yol parası ve almakta oldukları 
aylık ücretlerini müessese bütçesinden vermek 
suretiyle âzami bir yıla kadar yabancı mem
leketlere göndermeye Devlet Opera ve Balesi 
Genel Müdürlüğü ve müdürlükleri yetkilidir. 

Bu hususlar için sanat kurulundan karar 
alınır. 

Bu madde uyarınca kendilerine izin veril
miş olanların memuriyetleri ile buna ait her 
türlü hak ve yükümlülükleri saklı kalır. 

B) Devlet Opera ve Balesi mensuplarının 
hastalık veya her türlü estetik cerrahi ameliyat 
ve müdahaleye maruz kalmaları halinde, lü
zum ve zaruretlere göre yurt içinde veya dışın
da münferiden veya refakat ile muayene ve te
davi ettirmeye, gerekli ilaç, protez ve sair mas
rafları ile cenaze masraflanim yapmaya Devlet 
Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve müdür
lükleri yetkilidir. 

Tedevi, ameliyat ve müdahalenin yurt dı
şında yapılması gerektiği takdirde bu konuda 
sanat kurulundan karar alınır. 

Geçici Komisyonun değiştirişi 

MADDE 15. — 6388 sayılı Kanun hüküm
leri, Devlet Opera ve Balesi sanatkârları hak
kında da uygulanır.. Uzman memurlarla 12 nci 
maddenin (C) fıkrasında- yazılı personel aynı 
kanunun 3 ncü maddesi hariç diğer hükümler
den faydalanırlar. 

MADDE 16. — Tasarının 17 nci maddesi 
16 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE. 17. — Devlet Opera ve balesi sanat
kârlarını, diğer idari sözleşmeli memurlarını 
görgü, bilgi ve ihtisaslarını artırmak maksa
diyle yol parası ve almakta oldukları aylık 
ücretlerini müessese bütçesinden vermek su
retiyle âzami 'bir yıla kadar yabancı mem
leketlere göndermeye Devlet Opera ve Ba
lesi Genel Müdürlüğü ve müdürlükleri yetki
lidir. 

Bu hususlar için Sanat Kurulundan karar 
alınır. 

Bu madde uyarınca kendilerine izin veril
miş olanların memuriyetleri ile buna ait her 
türlü hak ve yükümlülükleri saklı kalır. 

B) Devlet Opera ve Balesi mensuplarının 
hastalık veya her türlü estetik cerrahi dâ
hil, ameliyat ve müdahaleye mânız kalma
ları halinde, lüzum ve zaruretlere göre yurt 
içinde veya dışında muayene ve tedavi ettir
meye, gerekli ilâç, protez ve sair masraf
ları ile cenaze masraflarını yapmaya Dev
let Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve 
müdürlükleri yetkilidir. 

'Tedavi, ameliyat ve müdahalenin yurt dı
şında yapılması gerektiği takdirde bu konuda 
Sanat Kurulundan karar alınır. 

Hükümetin teklif* 
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MADDE 19. — Devlet Opera ve Balesi men
supları, 7244, 263, 819 sayılı kanunlarla tanı
nan haklardan yararlanırlar. İdarî sözleşmeli 
meımur*lıair;a ödeineceık melb'lâğ, ildarî sözleşmeıler'-
le belli edilen aylıklara ilâve edilmek suretiyle 
hesaplanır. 

MADDE 20. — 657 sayılı Kanunla değerlen
dirme, sınav ve ödül kurullarına verilen göfev-
ler sanat kurulu tarafından ifa edilir. 

MADDE 21. — Sanatkârların sözleşme, prim, 
tedavi, ayrılış ve ölüm tazminatı, askerliği, izin, 
yaz tatili aylarında Devlet Opera ve Balesi dışm^ 
da kendi hesaplarına çalışma, yolluk, inceleme 
seyahati ve disiplin işleri ile yabancı sanatkâr 
ve trup getirme ve opera ve balenin iç ve yö
netim işleri bir tüzükle belirtilir. 

MADDE 22. — Devlet Opera ve Balesinin 
gelirleri : 

a) Genel bütçenin Millî Eğitim Bakanlığı 
kısmının «Eğitim kuurmlarıı» giderleri tertibin
den ayrılan ödenek, 

b) Temsil ve konserlerden elde edilecek 
hâsılat, 

c) Tanıtıcı ve aydınlatıcı yayınlar hasılatı, 
d) Opera ve bale faaliytinden yararlanan 

iller özel idareleri ile belediyelerince yapılabi
lecek bağışlar. 

e) Her türlü bağışlar ile diğer çeşitli gelir
lerden ibarettir 

MADDE 23. — A) Devlet Opera ve Bale
sinin bütçesi ve kadroları Genel Müdürlükçe ha
zırlanıp Bakanlar Kurulunca onanır. 

B) Kurulacak opera ve balelerin bütçeleri 
ve kadroları müstakil olarak müdürlüklerince 
hazırlanır, Genel Müdürlüğün tasvibinden son
ra Bakanlar Kurulunca onanır. 

MADDE 24. — Devlet Opera ve Balesinin 
Bakanlar Kurulunca onanacak bütçe ve kadro
ları ile bunlara dayanılarak yıl içinde yapılacak 
giderlere ve gelirlere ait evrak, tetkik ve vize 
edilmek üzere Kesinhcsap cetvelleri ile birlikte 
yıl sonlarından itibaren en çok üç ay içinde Sa-
yıştaya gönderilir. 

Geçici '.Komisyonun doğiştirişi 

MADDE 18 . — Tasarının 19 ncu maddesi 
18 nei madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Tasarının 20 nci maddesi 
19 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Tasarının 21 nci maddesi 
20 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Tasarımın 22 nci maddesi 
21 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Tasarının 23 ncü maddesi 
22 ndi madde olarak aynan kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Tasarının 24 ncü maddesi 
23 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 273) 
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MADDE 25. — Devlet Opera ve Balesi mu
amelâtında 1050 sayılı Muhasebebi Umumiye Ka
nunu ile 2490 sayılı Artırma Eksiltme ve İhale 
Kanunu hükümleri uygulanmaz. Müessesenin 
alım ve satım muameleleri ile hesap usulleri 
Maliye ve Millî Eğitim bakanlıklarınca müşte
reken tesbit olunacak esaslara göre yürütülür. 
Devlet Opera ve Balesinin hasılatı ve muamele
leri her türlü vergi, hare ve resimlerden muaftır. 

MADDE 26. — Devlete ait binalardan Devlet 
Opera ve Balesi için lüzum görülenler Millî Eği
tim Bakanlığının teklifi üzerine Maliye Bakan
lığınca eşya ve tesisleri ile beraber bu müesse
selere parasız olarak tahsis edilebilir. 

MADDE 27. — İstanbul Operası binası ikmal 
edildikten sonra bu bina, müştemilâtı, ve tesis
lerinden Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür
lüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 
müştereken istifade edecekleri gibi Ankara'daki 
Büyük Tiyatro binası ve Üçüncü Tiyatro, Türk-
ocağı sahnesi binaları müştemilâtı ve tesislerin
den Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü ile Dev
let Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü müştere
ken istifade edeceklerdir. 

MADDE 28. — 5441 ve 6629 sayılı kanunlar
da opera ve baleye ilişkin hükümler kaldırılmış
tır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 5441 ve 6629 sayılı ka
nunlara göre faaliyette bulunan Devlet Tiyatrosu
nun, Büyük Tiyatro binası ile Üçüncü Tiyatro, 
Türkocağı sahnesi mobilya, mefruşat, gardrop. ak
sesuar, dekor ve sair malzemesi arasında Devlet 
Opera ve Balesine devredilecek olanların listesi 
Maliye Bakanlığınca seçilecek 1, Millî Eğitim 
Bakanlığından Bakanlıkça seçilecek 2, Tiyatro 
ve Opera uzman ve idarecilerinden seçilecek 3 er 
kişi olmak üzere 9 kişiden mürekkep bir heyet 
tarafından tesbit ve tanzim edilir. 

Yapılacak bu tesbite göre heyetçe hazırlana
cak liste en geç altı ay içinde Millî Eğitim. Ba
kanlığının tasvibine sunulur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Devlet Opera ve Ba
lesi sanatkârları ve uzman memurları ile Devlet 
Tiyatrosu Genel Müdürlüğü arasında 1 . 7 . 1966 
tarihinden 30 : 6 . 1967 tarihine kadar imzalan-

Geçici Komisyonun değiştirişi 

MADDE 24. — Tasarının 25 nei maddesi 
24 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Tasarının 26 ncı maddesi 
25 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Tasarının 27 nci maddesi 
26 madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27, — Tasarının 28 nci maddesi 
27 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının 1 noi mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCİ MADDE 2. — Tasarının 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 273) 
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mış olan sözleşmeler Devlet Opera ve Balesi Ge
nel Müdürlüğü ile akdedilmiş sayılır. 

MADDE 29. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3(X — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

14 . 2 . 1967 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdinç 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu 
Tarım Bakanı 

B. Dağdaş. 
Çalışma Bakanı 

A. N. Erdem 
En. ve Ta. Kay. Bakanı 

1. Deriner 
İmar ve İskân Bakanı 

JET, Menteşeoğlu 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
A. F. Alışan 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
/. S. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Ticaret Bakanı 
8. T. Müftüoğlu 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/. Tekin 

Ulaştırma Bakanı 
S'.. öztüırk 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Kürşad 

Köy İşleri Bakanı 
8. 0. Avcı 

Geçici Komisyonun değiştirişi 

GEÇİCİ MADDE 3. — Devlet Opera ve Ba
lesi Genel Müdürlüğü kuruluş kanunu yü
rürlüğe girdikten sonra bu kanunda söz ko
nusu edilen tüzükler en geç altı ay içinde Sa
nat Kurulu tarafından hazırlanır. 

MADDE 28. — Tasarının 29 ncu maddesi 
28 nci madde olarak aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 29. — Tasarının 30 ncu maddesi 
29 nen madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

»*•-« 
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